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1   Inledning 

 

1.1  Problembakgrund. 

 

För företag är det idag viktigt med immateriella tillgångar för att skapa konkurrens-

fördelar. En anledning till detta är att mycket av den västerländska industrin är inrik-

tad på kompetens- och teknologintensiva branscher där exempelvis forskning och 

utveckling utgör ett stort och viktigt inslag i verksamheten.1 Det är viktigt att ha nya 

och förbättrade produkter, processer och system. Vissa immateriella tillgångar kan 

ibland vara av större betydelse för ett företag än de materiella tillgångarna, därför är 

det viktigt att i räkenskaperna visa upp även de immateriella rättigheterna på ett rik-

tigt sätt. Jämförbarheten mellan olika företag ökar om olika företags årsredovisning-

ar upprättas efter samma regler så att FoU-kostnader redovisas på ett enhetligt sätt. 

Även jämförbarheten mellan det egna företagets årsredovisningar från olika år ökar 

om de varje år upprättas på samma sätt. Emellertid har det under många år saknats 

rekommendationer inom redovisningen av immateriella tillgångar vilket har lett till 

att redovisningen har utförts godtyckligt.2 Det är först på senare år som bl.a. Bokfö-

ringsnämnden (BFN) samt Redovisningsrådet (RR) har utfärdat rekommendationer i 

ämnet. 

 

FoU-kostnader uppgick 1999 till 57 miljarder för företagssektorn, 2001 hade denna 

siffra ökat till 109 miljarder kronor (75 miljarder kronor i egen FoU utförd i Sverige, 

och 34 miljarder kronor i extern FoU i form av uppdrag)3. Den största betydelsen har 

FoU för den varuproducerande industrin, som exempel kan ges teleproduktions- och 

läkemedelsindustrin.4 Sverige anses vara ett av de mest FoU intensiva länderna i 

världen, tillsammans med Japan, Finland och USA.5 Trots att FoU utgör så stor del 

                                                
1 Wennestam & Nilsson i Balans 1996 s 19 
2 Wennestam & Nilsson i Balans 1996 s 19 
3 Pressinformation från SCB, nr 2003:031 s 1 
4 Sveriges officiella statistik, UF 14 SM 0301 
5 Pressinformation från SCB, nr 2001:036 s 1 
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av företagens kostnader, råder det osäkerhet hur FoU skall behandlas i redovisnings-

rätt respektive skatterätt. 

 

Det finns många olika anledningar till att ett företag har FoU i sin verksamhet. Det 

kan t.ex. vara ett forskningsföretag som i sin verksamhet enbart bedriver FoU åt 

andra, men det kan även vara ett sätt för ett företag att förvärva kunskap som det 

själv har användning av.  

 

Är det ett stort bolag med stora ekonomiska resurser kan FoU utföras inom det egna 

företaget. Det kan då utföras av egen anställd personal eller om det inte finns lämp-

lig personal tillgänglig för tillfället, kan företaget hyra in konsulter som utför FoU. 

Det finns många fördelar med intern FoU och det är främst att företaget har kontroll 

över forskningen hela tiden. De kan kontrollera och styra vad som får köpas in för 

projektet, och de kan få besked direkt om forskningen gör några framsteg. Nackdel 

kan vara att det kan vara kostsamt samt att det är osäkert i många fall huruvida FoU 

leder till önskat resultat. 

 

Ett företag kan ge bidrag till externa forskare antingen vid universitet eller högsko-

lor, eller så kan FoU utföras av andra företag men vara helt bekostad av det upp-

dragsgivande företaget. Mindre och mellanstora företag kan gå samman och genom-

föra FoU tillsammans bedriven i extern form. Ytterligare ett sätt att förvärva kun-

skap är då ett företag i samband med ett köp av ett annat företag förvärvar FoU. Det 

är osäkert om FoU skall behandlas som en egen post eller om det kommer att ingå i 

goodwill för det uppköpta bolaget.  

 

I skatterätten anger bestämmelsen i Inkomstskattelagen (IL) 16:9 st 1 att utgifter för 

forskning och utveckling får dras av om arbetet kommer att få ekonomisk betydelse 

för företaget i framtiden. Det ges inte här någon tydlig definition av vad FoU är för 

något.  Inom redovisningsrätten finns bl.a. i Årsredovisningslagen (ÅRL) 4:2 en lag-

regel som anger att ”utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten … som är av vä-

sentligt värde för rörelsen under kommande år får tas upp som immateriell anlägg-

ningstillgång”. Inte heller här ges någon ledning för vad forsknings- och utveck-

lingsarbete är. Det anses vara allmänt känt vad som är FoU, därför definieras det inte 



 3 

någonstans. I praktiken är det emellertid svårt att veta vad som klassificeras som 

FoU.6  

 

1.2  Problemformulering  

 

Det är huvudsakligen fyra frågeställningar som skall besvaras i uppsatsen. Varje frå-

ga måste besvaras för att man skall kunna svara på nästkommande fråga. Den första 

frågeställningen är att ta reda på vilka kostnader som ryms inom begreppet forskning 

och utveckling. Svaret på denna frågeställning definierar vad som är forskning och 

utveckling. Den andra frågeställningen är att ta reda på hur man skall fastställa an-

skaffningsvärdet. Svaret på den här frågeställningen visar det totala anskaffnings-

värdet. Den tredje frågeställningen är att ta reda på under vilka omständigheter FoU-

kostnader kan aktiveras. Svaret på denna frågeställning visar på olika sätt man kan 

behandla anskaffningsvärdet. Den fjärde och sista frågeställningen är att ta reda på 

under vilka omständigheter avdrag för FoU-kostnader beviljas. Svaret på den sista 

frågeställningen visar betydelsen av definition av FoU, dess anskaffningsvärde samt 

hur man behandlar anskaffningsvärdet i skatterätten. 

 

1.3  Syfte  

 

Ett syfte med uppsatsen är att utreda och sammanställa vilken innebörd begreppet 

forskning och utveckling för närvarande har i lagtext och doktrin. Ett annat syfte är 

att undersöka hur anskaffningsvärdet för FoU bestäms, d.v.s. vilka kostnader man 

kan hänföra till FoU. Jag skall utreda om anskaffningsvärdet fastställs på olika sätt 

beroende på hur företaget förvärvar FoU-arbetet? Jag kommer att utgå från tre alter-

nativ, internt upparbetad FoU, externt förvärvad FoU samt ”FoU” i samband med ett 

företagsförvärv. Anledningen till att jag har satt citationstecken runt FoU i samband 

med företagsförvärv är att vid ett förvärv är det mer handlar om övertagande av en 

tillgång snarare än ett FoU-projekt som sådant. 

                                                
6 Westermark i Balans 1995 s 40 
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Man kan sedan behandla anskaffningskostnader på olika sätt, antingen kostnadsföra 

direkt eller aktivera den som en tillgång. Därför skall sedan utredas under vilka om-

ständigheter en FoU-kostnad får aktiveras. En viktig fråga i skatterätten är under vil-

ka omständigheter avdrag beviljas för en utgift, därför skall jag avslutningsvis un-

dersöka under vilka omständigheter avdrag beviljas när det gäller FoU-arbete. 

 

1.4  Metod och disposition 

 

Jag kommer att använda traditionell juridisk metod. Det innebär att jag kommer stu-

dera lagtext, förarbeten, doktrin och praxis. 

 

Kapitel två kommer att ta upp olika delar som är grundläggande för förståelsen för 

resonemanget i uppsatsen. Här kommer sambandet mellan redovisning och beskatt-

ning att diskuteras. Även god redovisningssed och dess innebörd kommer att disku-

teras. FoU behandlas i två aktuella rekommendationer, dels RR 15 om immateriella 

tillgångar, dels BFN R1 som enbart behandlar FoU. Förhållandet mellan dessa båda 

rekommendationer kommer sedan att belysas.  

 

I kapitel tre följer hur forskning och utveckling har definierats, dels inom skatterät-

ten, dels inom redovisningsrätten. Till följd av det nära sambandet som råder mellan 

skatte- och redovisningsrätten är det intressant att se vad som har definierats som 

FoU i respektive områden. Definitionen av FoU är vid och jag skall göra en sam-

manställning över de olika områden där FoU kan finnas. I det här kapitlet kommer 

jag att diskutera om en immateriell tillgång även kan ha visst inslag av materiell ka-

raktär, och hur tillgången då skall bedömas. Avslutningsvis kommer jag att definiera 

några områden som har vissa likheter med FoU, och jag skall avgränsa dessa mot 

FoU i den mån det är möjligt. 

 

Kapitel fyra kommer att ta upp hur anskaffningsvärdet bestäms. Här kommer att 

genomföras en undersökning om och hur anskaffningsvärdet bestäms på olika sätt 

beroende på det sätt på vilket FoU förvärvas. De tre alternativ jag kommer att be-
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handla är intern förvärvad FoU, externt förvärvad FoU samt FoU i samband med ett 

företagsförvärv.   

 

I kapitel fem kommer att utredas hur anskaffningsvärdet kan behandlas. Kostnader 

som ingår i anskaffningsvärdet kan antingen kostnadsföras året de uppkommer, eller 

aktiveras som en tillgång. Det är då grundläggande att veta när aktivering av en till-

gång blir möjlig. För att kunna göra det, måste ställning först tas till vad som utgör 

en immateriell tillgång. I det här kapitlet ingår ett stycke om periodiseringen av 

FoU-kostnaderna.  

 

I kapitel sex kommer omfångsfrågan att diskuteras, d.v.s. när avdrag är tillåtet inom 

skatterätten.   

 

Kapitel sju kommer att innehålla en avslutande sammanfattning. Här presenterar jag 

resultatet av samtal jag haft med två revisorer. Kapitlet avslutas med några kommen-

tarer av det som kommit fram under samtalen med revisorerna och även några all-

männa kommentarer om vad som kommit fram i uppsatsen. 

 

1.5  Avgränsningar 

 

Jag har valt att inte gå in så djupt på omfångs- respektive periodiseringsfrågorna. 

Omfångsfrågan kommer att behandlas, men inte utförligt. Jag vill ändå belysa vissa 

aspekter när det gäller avdragsrätt för FoU. Även periodisering kommer i viss mån 

att nämnas. Vid behandling av en fråga i skatterätten, finns tre områden man kan 

dela upp frågan på. Det är definition, omfång och periodisering. Dessa tre har nära 

samband med varandra, och det är svårt att dra en tydlig gräns mellan dem.7 Jag har 

valt att koncentrera mig på definitionsfrågan, varvid både omfångsfrågan samt peri-

odiseringsfrågan hamnar i skymundan. Att de båda områdena ändå är med, fastän 

kortfattat, beror på att jag anser att ämnet ges en mer komplett bild på det här sättet. 

 

                                                
7 Kjellgren i Skattenytt 2003 s 327f 
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Jag kommer inte att ta upp situationer då FoU-arbete utförs med statligt stöd, efter-

som företaget då inte själv har bekostat forskningen. Det är visserligen ett sätt för fö-

retaget att skaffa kunskap, men det är inte gjort med egna medel. Det vore intressant 

att undersöka men det får bli ämne för en annan uppsats. 

 

Vid definition av FoU kommer man helt naturligt in på närliggande områden, och 

man tvingas fundera på var gränsen går mellan FoU-arbete och exempelvis pågåen-

de arbete. Jag kommer inte att behandla närliggande områden såsom pågående arbe-

te, goodwill och intellektuellt kapital annat än övergripande. Vid avgränsning av 

FoU mot närliggande områden kommer dessa tre områden att kort beskrivas, och 

skillnaden mot FoU kommer att tydliggöras i den mån det är möjligt. 

 

Jag kommer enbart att fokusera på när FoU utförs åt det egna företaget. När FoU ut-

förs i det egna företaget på uppdrag av någon annan borde det kunna klassificeras 

som lager eller pågående arbete.  

 

När man talar om kunskap som en tillgång kommer man i doktrin ofta in på kun-

skapsföretag, och då främst på IT-företag, där FoU utgör ett naturligt inslag. Jag 

kommer däremot inte att enbart inrikta mig på kunskapsföretag, utan även på företag 

i allmänhet. Min uppfattning är att även t.ex. industriföretag satsar mycket på FoU. 
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2   Bakgrund 

 

2.1  Inledning  

 

I det här kapitlet kommer jag att presentera grunden som uppsatsen skall vila på. För 

att ge en förståelse för varför jag tar upp både redovisningsrätt och skatterätt skall 

jag inledningsvis göra en kort introduktion till sambandet mellan redovisning och 

beskattning. Även termen god redovisningssed återfinns inom både redovisningsrät-

ten och skatterätten, därför skall jag även kortfattat redogöra för den termen. De två 

rekommendationerna som gäller FoU, Redovisningsrådets rekommendation RR 15 – 

Immateriella tillgångar, och Bokföringsnämndens rekommendation BFN R1 – Re-

dovisning av forsknings- och utvecklingskostnader, gäller samtidigt och det råder 

viss frivillighet vem som kan använda dessa. Därför följer sedan efter redogörelsen 

om god redovisningssed, ett stycke om de två rekommendationernas inbördes förhål-

lande. 

 

2.2  Sambandet mellan redovisning och beskattning  

 

I Sverige föreligger det ett starkt samband mellan redovisning och beskattning. Års-

redovisningen ska ge en rättvisande bild av företagets ställning, den skall ge infor-

mation både till ägare och till andra intressenter om hur det går för företaget, samti-

digt som den skall ligga till grund för företagets deklaration.8 Redovisningslagstift-

ningen kan ses som ett komplement till skattelagstiftningen, vars regler har ett nära 

samband med redovisningsreglerna.9 Ett skäl till sambandet mellan redovisning och 

beskattning är att det är enkelt för företagen att endast behöva upprätta en enda re-

dovisning. Ett annat skäl är att det förenklar kontrollen, då fiskus ska kontrollera un-

derlaget för beskattningen.10  

                                                
8 Thorell i Skattenytt 1989 s 579 
9 Thorell, Företagens redovisning s 32 
10 SOU 1995:45 s 91 
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Den starka kopplingen mellan redovisning och beskattning berör främst hur man 

skall periodisera inkomster och utgifter.11 Avdragen för t.ex. anläggningstillgångar 

sker i skatterätten men för att få veta hur mycket avdrag företagen får göra varje be-

skattningsår får de gå till företagets redovisning, där de årliga avdragen räknats ut 

med hjälp av bl.a. en uppskattning av den ekonomiska livslängden samt tillgångens 

anskaffningsvärde. Vid periodiseringen har god redovisningssed stor betydelse för 

den skatterättsliga bedömningen.12 Rätt beskattningsår kommer att bestämmas av när 

man skall intäktsföra respektive kostnadsföra en summa och när den skall ingå i det 

skattemässiga resultatet.13 

 

Det kan föreligga ett materiellt och ett formellt samband mellan redovisning och be-

skattning i Sverige. Det materiella sambandet består av att den skattemässiga in-

komstberäkningen skall ske på den skattskyldiges bokföring. Det formella samban-

det består av att samma värderingar och avsättningar måste ha skett i redovisningen 

för att de skall godkännas i deklarationen. Det är dock inte ett fullständigt samband, 

det finns vissa värderingsregler som skiljer sig åt, exempelvis vad gäller värde-

minskningsavdrag av byggnader och markanläggningar vilket inte är kopplat till den 

skattskyldiges redovisning.14 Det är först när det inte finns regler i IL hur periodise-

ringen skall hanteras, som ledning får sökas i redovisningsrätten. IL 14:2 stadgar att 

då finns det inte någon bestämmelse i IL får man istället följa god redovisningssed. 

 

2.3  God redovisningssed  

 

Skatterättsligt gäller god redovisningssed om det inte finns specifika regler i In-

komstskattelagen. Finns det inte några regler i Inkomstskattelagen följs den redovis-

ning företagen har upprättat, d.v.s. den periodisering som gjorts i bokföringen kom-

                                                
11 Thorell i Skattenytt 1989 s 578  
12 Thorell i Skattenytt 1989 s 578 
13 Thorell, Skattelag och affärssed s 17 
14 SOU 1995:43 s 70f 
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mer också att följas skatterättsligt.15 God redovisningssed utgörs bl.a. av lagar och 

rekommendationer. De olika organ som skall styra och kontrollera så att företagen 

lever upp till god redovisningssed är bl.a. Redovisningsrådet och Bokföringsnämn-

den. Redovisningsrådet är det organ som översätter och tolkar internationella stan-

darder till svenska redovisningsrekommendationer. De internationella standarderna 

IAS (International Accounting Standards) tas fram av IASB – International Accoun-

ting Standards Board.16 En IAS är inte automatiskt en del av god redovisningssed, 

utan det är först när Redovisningsrådet har anpassat IAS till svenska regler. I en del 

fall skiljer sig IAS från svensk redovisning, t.ex. när det gäller sambandet mellan re-

dovisning och beskattning.17  

 

Den redovisningsrättsliga lagstiftningen som företaget har att rätta sig efter återfinns 

i ÅRL och även i Bokföringslagen (BFL). ÅRL och BFL är ramlagar som förutsätter 

att också kompletterande normer, vilka ryms inom god redovisningssed, används.18 

När hänvisning sker till god redovisningssed innebär det en skyldighet för företagen 

att anpassa sig till den praxis som utvecklats för att tolka lagens regler.19  

 

BFL anger den yttre ramen för hur företagen skall sköta sin redovisning. BFL anger 

gränser utan att i detalj precisera hur bokföringen i alla avseenden skall utföras. Det-

ta är medvetet allmänt hållet så att i stället praxis kan styra det praktiska arbetet och 

för att inte lagstiftningen skall behöva anpassa så ofta. Enligt BFL 4:2 skall företa-

gen sköta sin bokföring så god redovisningssed följs. I förarbeten till gamla BFL an-

ges att god redovisningssed är ”en faktiskt förekommande praxis hos en kvalitativ 

krets av bokföringsskyldiga”.20 Detta uttalande säger egentligen inte något om vad 

god redovisningssed är för något. Kedner ger ett förslag vilket jag anser på ett bra 

sätt summerar vad god redovisningssed inbegriper. Han säger att god redovisnings-

sed skall ses som ett övergripande begrepp som innefattar redovisningsteorier, prax-

                                                
15 Kellgren i Skattnytt 2003 s 325 
16 Tidigare hette IASB istället IASC, därför hänvisas det i källor som publicerades före ändringen till 

IASC. Jönsson Lundmark, IASC och IAS – en introduktion s 9f 
17 Jönsson Lundmark, IASC och IAS – en introduktion s 28f 
18 BFNAR 2002:2, Tillämpning av Redovisningsrådets rekommendationer och uttalanden 
19 Prop 1995/96 del 2 s 181 
20 Prop 1975:104 s 148 
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is, lagregler och rekommendationer. God redovisningssed skall då sträva efter att fö-

retagen skall ge en rättvisande bild av företagets ekonomiska ställning.21 

 

ÅRLs lagstiftning hänvisar också till god redovisningssed. I ÅRL 2:2 stadgas att 

”årsredovisningen skall upprättas i enlighet med god redovisningssed”. Detta inne-

bär enligt 3 § att balansräkning, resultaträkning samt noter skall ge en rättvisande 

bild av företagets ställning och resultat. Företagen skall iaktta rimlig försiktighet vid 

värdering av olika poster, vilket är definierat i en redovisningsprincip, försiktighets-

principen.  

 

Tillsammans med lagstiftning är det alltså redovisningsorganisationernas rekom-

mendationer, vid sidan av praxis som styr innehållet i god redovisningssed. I och 

med antagandet av EG-förordningen 1606/2002 som innebär att det inom EU skall 

införas internationella standarder vid redovisning, kommer antagligen praxis få 

mindre betydelse och rekommendationer samt internationella standarder få större be-

tydelse för företagens redovisning.22  

 

I Sverige anses inte den rättsliga standard på redovisningsområdet som EG har anta-

git, nämligen rättvisande bild, vara en lika viktig princip som god redovisningssed.  I 

det fjärde EG-direktivet23 används rättvisande bild men det är inte helt klart vad 

denna princip innebär. I svensk redovisningsrätt har man behållt principen om god 

redovisningssed som rättslig standard. En av andledningarna var just att osäkerheten 

kring principen rättvisande bild var alltför stor.  

 

2.4  De olika rekommendationernas inbördes förhållande  

 

Redovisningsrådet inrättades i Sverige av staten, revisorsorganisationer (FAR) och 

industrin. Redovisningsrådet upprättar rekommendationer, som är översättningar och 

                                                
21 Kedner, Kommentar till aktiebolagslagen och bokföringslagens regler om årsbokslut s 131f 
22 Föreläsning på kursen Skatterätt II på Affärsjudiska programmet med Eskil Henriksson, jurist vid 

RSV, 15 maj 2003. 
23 Direktiv 78/660/EEG – EG:s bolagsrättsliga direktiv om redovisning, har implementeras i ÅRL. 



 11 

tolkningar av de internationella standarderna IAS. Även Bokföringsnämnden upprät-

tar rekommendationer som vissa företag skall följa. Bokföringsnämndens arbete rör 

främst de bokföringsskyldiga som inte ingår i Redovisningsrådets målgrupp, alltså 

främst de mindre och medelstora företagen.24 Ingen av dessa rekommendationer är 

bindande för företagen, därför kan det vara svårt att veta i hur stor grad företagen bör 

rätta sig efter rekommendationerna.25 Det är även svårt att veta vilken rekommenda-

tion som väger tyngst. Företagen får alltså göra någon bedömning om vilken av des-

sa källor de skall ge mer tyngd åt än den andra. Det finns inte någon tydlig inbördes 

rangordning mellan de olika redovisningsorganen.26 Tills vidare utgår Bokförings-

nämnden från att även icke-noterade bolag följer Redovisningsrådets rekommenda-

tioner, men att det i en del fall kan vara aktuellt med lättnader i vissa företag beroen-

de på dess storlek. Bokföringsnämndens rekommendationer syftar till att bidra med 

att redovisningen i icke-noterade bolag förenklas i jämförelse med de noterade bola-

gen.27 Det är upp till det icke-noterade bolaget att välja om man vill följa Redovis-

ningsrådets rekommendation eller Bokföringsnämndens rekommendation. Om man 

väljer att inte följa Redovisningsrådets, skall man följa Bokföringsnämndens re-

kommendation. 

 

Redovisningsrådets rekommendation nr 15 om immateriella tillgångar gäller årsre-

dovisningar upprättade fr.o.m. 1 januari 2001, och gäller för noterade aktiebolag. 

Redovisningsrådets rekommendation RR 15 bygger på IAS 38. Min uppfattning är 

att den här rekommendationen har mer tyngd än Bokföringsnämndens rekommenda-

tion om forsknings- och utvecklingskostnader – BFN R1. Bokföringsnämndens re-

kommendation BFN R1 bygger på IAS 9. IAS 9 har i internationella sammanhang 

ersatts av IAS 38, därför finns det skäl att även i Sverige följa den internationella ut-

vecklingen. Trots det finns anledning att snegla på Bokföringsnämndens rekommen-

dation BFN R1 om den kan tillföra något som inte sägs i Redovisningsrådets re-

kommendation RR 15.  

 

                                                
24 BFNAR 2002:2, Tillämpning av Redovisningsrådets rekommendationer och uttalanden  
25 Kellgren i Skattenytt 2003 s 330 
26 Kellgren i Skattenytt 2003 s 331 
27 BFNAR 2002:2, Tillämpning av Redovisningsrådets rekommendationer och uttalanden  
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2.5  Sammanfattning 

 

Det här kapitlet består av olika delar vilka utgör en utgångspunkt för uppsatsen. Re-

dovisning och beskattning har samband bl.a. då företagets årsredovisning både skall 

ge information till ägare och intressenter om företagets ekonomiska status. Årsredo-

visningen skall även ligga som grund för företagets deklaration. Man kan säga att det 

egentligen är två olika intressen som styr företagets årsredovisning. Dels vill företa-

get antagligen visa ett högt resultat till intressenter för att attrahera investerare, dels 

vill det antagligen visa ett lågt resultat för skattemyndigheten och på så sätt betala 

lägre skatt. Två anledningar till att vi i Sverige trots detta har ett så starkt band mel-

lan redovisning och beskattning är att det underlättar för företagen som upprättar en 

årsredovisning vilken även utgör underlag för deklarationen, samt att det underlättar 

kontrollen för fiskus.  

 

Det hänvisas både inom redovisningsrätten och skatterätten till god redovisningssed, 

vilken skall garantera att företaget visar en rättvisande bild av dess ekonomiska sta-

tus och att bokföringen sker på ett betryggande sätt enligt lagstiftning, rekommenda-

tioner och praxis. 

 

Både rekommendationerna från Redovisningsrådets rekommendation RR 15 och 

Bokföringsnämndens rekommendation BFN R1 behandlar FoU. Den internationella 

utvecklingen har lett till att förlagan till Bokföringsnämndens rekommendation BFN 

R1, alltså IAS 9, har ersatts av IAS 38. IAS 38 ligger till grund för Redovisningsrå-

dets rekommendation RR 15. Min åsikt är därför att då ett företag kan välja att an-

vända endera av de båda rekommendationerna, är Redovisningsrådets rekommenda-

tion att föredra. Rekommendationerna liknar varandra men vissa skillnader finns, 

exempelvis avskrivningstidens längd. Bokföringsnämndens rekommendation BFN 

R1 förespråkar ett försiktigt förhållningssätt, tillgången skall skrivas av på fem år, 

medan Redovisningsrådets rekommendation RR 15 förespråkar en längre avskriv-

ningstid på högst 20 år. 
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3   Begreppet forskning och utveckling 

 

3.1  Inledning 

 

I det här kapitlet skall jag redogöra för hur FoU definieras i skatterätt respektive re-

dovisningsrätt. Jag ser ingen anledning till att dela upp själva redogörelsen för hur 

definitionen ser ut på två delar, eftersom definitionen inom både skatterätt och redo-

visningsrätt har tydliga likheter med den definition som Statistiska Centralbyrån 

ställt upp.  Jag kommer däremot att dela upp exemplifieringen i den följande under-

sökningen på två delar, där jag skiljer på vad den skatterättsliga litteraturen och den 

redovisningsrättsliga litteraturen har för förslag på vad som kan vara FoU. 

 

3.2  Definition av FoU 

 

Den skatterättsliga bestämmelsen som behandlar forsknings- och utvecklingsarbete 

återfinns i IL 16:9.  

 

”Utgifter för forskning och utveckling som har eller kan antas få 

betydelse för näringsverksamheten skall dras av. Detta gäller 

även utgifter för att få information om sådan forskning och ut-

veckling. 

Bestämmelsen i denna lag om att utgifter för anskaffning av vissa 

tillgångar skall dras av genom årliga värdeminskningsavdrag 

tillämpas också på utgifter som avses i första stycket.” 

 

Dessa två stycken behandlar olika områden, där första stycket handlar om omfångs-

frågan d.v.s. vad som berättigar ett avdrag, och det andra stycket handlar om perio-

disering av inventarier som man inköpt för FoU-verksamhet. Det första stycket i lag-

regeln anger att avdrag är tillåtet för kostnader som är hänförliga till verksamheten. 

Man definierar däremot inte vad som kan vara FoU.  
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I ÅRL 4:2 omnämns FoU enligt följande: 

 

”Utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten och liknande arbe-

ten som är av väsentligt värde för rörelsen under kommande år får 

tas upp som immateriell anläggningstillgång. Detsamma gäller ut-

gifter för koncessioner, patent, licenser, varumärken, hyresrätter och 

liknande rättigheter och tillgångar samt ersättning som vid förvärv 

av rörelse överstiger det behållna värdet av de tillgångar som för-

värvats och de skulder som övertagits (goodwill).”28 

 

Inte heller i det här stycket görs något försök till att definiera FoU. Här anges att 

FoU liksom bl.a. patent och varumärken kan anses vara immateriella tillgångar. För 

en definition av FoU får sökas information i förarbeten samt i redovisningsrekom-

mendationer. 

 

I förarbeten till IL delas FoU-kostnader upp på grundforskning och tillämpad forsk-

ning29 samt utvecklingsarbete. I propositionen 1970:135 ges inte någon klar defini-

tion av dessa tre grupper av FoU. Samma termer används i statistiska centralbyråns 

(SCB)30 definition av FoU och lyder som följer: FoU-verksamhet är sådan verksam-

het som ”för att öka fonden av vetande, inkluderande kunskap om människa, kultur 

och samhälle samt att utnyttja detta vetande för nya användningsområden och att 

åstadkomma nya eller förbättrade produkter, system eller metoder.”31  

 

FoU delas in i: 

 

• ”Grundforskning: att systematiskt och metodiskt sökande efter kunskap och 

nya idéer utan någon bestämd tillämpning i sikte. Begreppet innefattar såväl 

                                                
28 Jag har enbart citerat det första stycket av paragrafen. Det andra stycket har inte relevans för reso-

nemanget och citeras därför inte. 
29 Departementschefen använder uttrycket målforskning, Prop 1970:135 s 28ff 
30 SCBs definition överensstämmer med OECDs riktlinjer och IAS 9.   
31 Pressinformation från SCB, nr 2002:249 
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ren grundforskning, där ingen restriktion är lagd på forskningens inriktning, 

som riktad grundforskning, där forskningens inriktning är att lägga en grund 

som kan tänkas ge tillämpning. 

• Tillämpad forskning: att systematiskt och metodiskt söka efter ny kunskap 

och nya idéer med en bestämd tillämpning i sikte. 

• Utvecklingsarbete: att systematiskt och metodiskt utnyttja forskningsresultat, 

vetenskaplig kunskap och nya idéer för att åstadkomma nya produkter, nya 

processer, nya system eller väsentliga förbättringar av redan existerande så-

dana.”32 

 

Enligt Redovisningsrådets rekommendation RR 15 definieras i punkt 7 forskning 

som:  

 

”ett planerat och systematiskt sökande som kan ge ny vetenskaplig eller teknisk 

kunskap och insikt”.  

 

Utvecklingsarbete definieras på samma ställe som: arbete som tillämpar  

 

”forskningsresultat eller annan kunskap för att åstadkomma nya eller väsentligt 

förbättrade material, konstruktioner, produkter, processer, system eller tjänster 

innan kommersiell produktion eller användning påbörjas”.  

 

Bokföringsnämndens rekommendation nummer 1 har följt SCBs definition som åter-

finns ovan.  

 

3.2.1  Exempel på FoU-områden enligt skatterättslig litteratur 

 

I förarbete till 1970 års lagreglering uttalade departementschefen att det i lagtexten 

skulle vara omöjligt att försöka göra en definition av FoU, bl.a. därför att FoU kan 

innefatta så vitt skilda ting. Det kan gälla såväl nya produkter och dess utformning, 

som förbättrad administration och distribution, samt organisatoriska förändringar på 

                                                
32 Pressinformation från SCB, nr 2002:249 
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företaget. Det går endast att ange riktlinjer som skall vara vägledande vid tillämp-

ningen.33  

 

Vidare i propositionen från 1970 anges några områden där FoU kan vara aktuellt, 

bl.a. forskning som går ut på att försöka hitta nya tillverkningsprocesser och produk-

tionsmetoder. Denna forskning kan inbegripa exempelvis fysikaliska, kemiska och 

tekniska undersökningar. Arbetet behöver inte ens vara rent vetenskapligt eller teo-

retiskt, t.ex. kan även praktiska maskinstudier komma ifråga. FoU kan även bestå av 

att åstadkomma förbättrad administration och distribution, organisatoriska föränd-

ringar eller kommersiell och företagsekonomisk forskning, forskning om arbetspsy-

kologi, arbetshygien, arbetsskydd, personalvård eller miljövård.34 Det är enligt min 

mening viktigt att lyfta fram de sistnämnda områdena som viktiga områden där 

forskning och utveckling kan finnas.  

 

Inom skatterättslig praxis verkar inte definitionen av FoU vållat några problem. 

Rättsfall visar att den viktigaste frågan för skatterätten är huruvida avdragsrätt skall 

medges eller inte. Frågan om definitionen av FoU har inte alls berörts.  

 

I många rättsfall ges bidrag till forskningsstiftelser, antingen redan existerande eller 

nystartade, vars verksamhet inbegriper forskning och utveckling. Stiftelsens verk-

samhetsområde måste ha ett naturligt samband med företagets verksamhetsområde. 

Se exempelvis RÅ 1991 ref 71 där två arkitektbyråer gav bidrag till nystartad forsk-

ningsstiftelse, RÅ 1990 ref 114 där ett bolag som bedrev bil- och drivmedelsförsälj-

ning gav bidrag till en stiftelse som forskade om cancer, och RÅ 1988 ref 88 där ett 

företag som bl.a. bedriver teknisk konsultverksamhet gav bidrag till stiftelse för 

forskning om miljö- och energiteknik. I samtliga uppräknade rättsfall medgavs av-

drag för forskning och utvecklingskostnader. 

 

I andra fall kan det vara organisationer som bedriver forskning, men även har annan 

verksamhet, som mottar forskningsbidraget. I RÅ 1976 ref 105 där ett företag som 

bedriver bl.a. gruvdrift, kalkverk, stålindustri, skogs- och lantbruk ger bidrag till 

                                                
33 Prop 1970:135 s 13f 
34 Prop 1970:135 s 31f 
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WWF för forskning inom naturfrågor. Även i det här fallet bedömdes forskningen ha 

samband med det bidragsgivande företagets verksamhetsområde. 

 

3.2.2  Exempel på FoU-områden enligt redovisningsrättslig littera-

tur 

 

Enligt punkt 8 i Redovisningsrådets rekommendation RR 15 lägger företag ofta ner: 

  

”utgifter på att anskaffa, utveckla, underhålla eller förbättra immateri-

ella värden, t.ex. vetenskaplig eller teknisk kunskap, utformning och in-

förande av nya processer eller system, licenser, rättigheter, kunskap om 

marknader och varumärken. Exempel på sådana värden är programva-

ror, patenter, copyrights, filmer, kundregister, fiskelicenser, importkvo-

ter, franchiseavtal, kund- eller leverantörsrelationer, kundlojaliteter, 

marknadsandelar och marknadsföringsrättigheter.”  

 

I Redovisningsrådets rekommendation RR 15 ges också några exempel på utveck-

lingskostnader, som t.ex. utformning, konstruktion av prototyper, formgivning av 

verktyg i samband med införande av ny teknik, samt utformning, konstruktion och 

provning av olika alternativ för nya eller förbättrade material.35  

 

FoU-arbete kan finnas inom vilket område som helst, så länge det företagen forskar 

om har ett nyhetsvärde. Viktigt är också att resultatet av forskningen skall komma 

företaget till del. Antingen att företaget skall sälja FoU-arbetet eller att det själv skall 

ha användning för det i den egna verksamheten. 

 

En annan svårighet är att bedöma när FoU har karaktär av grundforskning eller till-

lämpad forskning. I bedömningen får alltså uppskattas om forskningen har ett be-

stämt mål i sikte eller inte. Det spelar emellertid inte någon större roll i realiteten 

vilken bedömningen blir. Det är först när FoU kommer till utvecklingsstadiet som 

                                                
35 RR 15 p 47 
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det kan bli tal om en tillgång. Detta får jag anledning att komma tillbaka till senare i 

uppsatsen.    

 

3.3  Kan FoU ha inslag av materiell karaktär? 

 

En immateriell tillgång är per definition en tillgång utan fysisk substans. Men det 

finns immateriella tillgångar som i sin slutliga form har vissa inslag av materiell ka-

raktär. Exempelvis kan det finnas ett fysiskt bevis på att den immateriella tillgången 

existerar, exempelvis en licens. Den immateriella tillgången kan existera i en fysisk 

enhet, som musik i en cd-skiva, eller forsknings- och utvecklingsarbete som resulte-

rar i en prototyp eller liknande. I de här fallen är det materiella inslaget endast ett 

medel för att den immateriella tillgången skall kunna existera och ingår således i 

denna. 

 

Ett annat fall är då ett forsknings- och utvecklingsarbete kan ha starkt samband med 

införskaffandet av en materiell anläggningstillgång, en maskin eller en dator, som 

skall användas i företagets forskning.36 Min uppfattning är att om företaget med sä-

kerhet kan bestämma att maskinen endast kommer att användas till ett specifikt 

FoU-projekt, så kan företaget inkludera anskaffningsutgiften av den materiella till-

gången i anskaffningsutgiften för FoU-arbetet.  Den materiella tillgången skall då 

enligt IL 16:9 stycke 2 skrivas av med årliga värdeminskningsavdrag. 

 

För att jämföra med en annan situation då det finns inslag av både materiell och im-

materiell karaktär, kan ges ett exempel. Hur skall man behandla ett datorprogram, 

som sett isolerat är att betrakta som en immateriell tillgång, vid ett samtidigt köp av 

en dator? En dator kan inte fungera utan sitt operativsystem, därför skall operativsy-

stemet anses vara en del av den materiella tillgången. Handlar det däremot av köp av 

något annat datorprogram, där det materiella inslaget är exempelvis disketten eller 

cd-skivan programmet transporteras på, skall det immateriella inslaget anses domi-

                                                
36 Söderquist i Skattenytt s 235 
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nera. Alltså, i de fall då en tillgång har både fysisk och icke-fysisk karaktär är det 

den övervägande delen som avgör vilket det kommer att bedömas som.37 

  

3.4  Gränsdragning mot närliggande områden  

 

För att kunna definiera forskning och utvecklingsverksamhet skall jag visa på skill-

naderna mot närliggande ämnesområden. De områden jag har valt att definiera är 

pågående arbete, goodwill samt intellektuellt kapital.  

 

Det är svårt att dra en tydlig gräns mellan samtliga dessa områden, de är alla imma-

teriella till sin karaktär och de kan utgöra en tillgång för företaget. Jag gör inte an-

språk på att avskilja dem helt från varandra. Kanske intellektuellt kapital i vissa av-

seenden ingår i goodwill, och kanske pågående arbete i vissa avseenden kan vara 

FoU?  

 

Jag kommer inte att gå in så djupt på varje område utan endast försöka visa på de 

största skillnaderna så att man känner till skillnaden från FoU. 

 

3.4.1  Pågående arbete 

 

Ett pågående arbete sker för någon annans räkning, och arbetet har inte avslutats vid 

räkenskapsårets utgång. Arbetet har alltid beställts innan det påbörjas och det har 

endast värde för beställaren. Pågående arbete har till sin karaktär en mellanställning 

mellan lager och fordringar.38 Det pågående arbetet betraktas som en omsättnings-

tillgång och värderas huvudsakligen enligt ÅRL 4:9 efter lägsta värdets princip.  

 

Skatterättsligt gäller endast reglerna om pågående arbete som återfinns i 17 kapitlet 

IL för vissa branscher, dessa är byggnads-, anläggnings-, hantverks- och konsult-

branschen. För andra branscher tillämpas god redovisningssed. Huvudregeln i 17:23 

                                                
37 Epstein & Mirza, IAS 2002 s 338 
38 Lodin m.fl, Inkomstskatt s 273 
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anger att man skattemässigt ska följa redovisningen av kostnaderna hänförliga till 

pågående arbete om inte något annat följer av ILs särskilda bestämmelser på områ-

det. Här föreligger alltså en tydlig koppling mellan redovisning och beskattningen. 

 

Skillnaden mellan FoU och pågående arbete är främst att det pågående arbetet utförs 

åt någon annan. I definitionen av pågående arbete ligger tyngdpunkten på att det är 

ett beställt arbete som utförs av någon annan än beställaren. I definitionen av FoU 

ligger tyngdpunkten på att det är ett arbete som har ett nyhetsvärde. Vem som utför 

arbetet spelar inte någon roll, eftersom det finns både intern (som utförs av både 

egen och inhyrd personal) och extern FoU (som utförs av andra företag eller univer-

sitet).  

 

Redovisningsrådets rekommendation RR 10 som handlar om entreprenader kan bli 

tillämplig på ett pågående arbete. Punkt 20 i den här rekommendationen tar upp 

FoU. Här sägs att FoU inte kan hänföras till uppdragsverksamhet utom i de fall då 

ersättning härför skall utgå enligt entreprenadavtalet. Ett entreprenadavtal är enligt 

punkt 3 i Redovisningsrådets rekommendation RR 10: 

 

”Ett uppdrag som följer av ett särskilt framförhandlat avtal och som 

avser produktion av ett objekt eller flera objekt som står i nära sam-

band med eller är beroende av, varandra med avseende på utform-

ning, teknik och funktion eller användning.” 

 

Detta torde innebära att om det beställande företaget och uppdragsföretaget har avta-

lat att uppdraget skall betalas för enligt en entreprenad, skulle forskningen kunna 

vara just en entreprenad, ett pågående arbete. Det här gäller dock inte för det bestäl-

lande företaget. 

 

Pågående arbete kan intäktsföras på två sätt, om det är avtalat ett fast pris tas intäk-

ten upp när arbetet slutredovisas, och vid arbete på löpande räkning tas intäkt upp i 

den takt faktureringen görs.39  

                                                
39 Lodin m.fl, Inkomstskatt s 259 samt RR 10 p 3 
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3.4.2  Goodwill  

 

Goodwill definieras som skillnaden mellan anskaffningsvärde och det verkliga vär-

det enligt balansräkningen. Goodwill består av ett företags namn och rykte, varu-

märke, kundkrets m.m.40 Den goodwill som uppkommer i samband med ett före-

tagsköp speglar förväntade ekonomiska fördelar.  

 

Det finns inkråmsgoodwill och koncernmässig goodwill. Inkråmsgoodwill uppstår 

då ett företag betalar mer än det verkliga värdet för tillgångar. Mellanskillnaden mel-

lan köpeskillingen och det verkliga värdet kommer att utgöra goodwill. Koncern-

mässig goodwill uppstår, vilket framgår av namnet, i koncerner. Det som säljs är ak-

tier, men det är skillnad på hur aktieförsäljning behandlas i koncerner mot aktier som 

säljs mellan två fristående aktiebolag. Mellan två fristående aktiebolag utgörs köpe-

skillingen också av marknadsvärdet – det verkliga värdet, varvid inte någon good-

will kan uppstå. Däremot när dotterbolagsaktier köps av ett moderbolag kan det lik-

nas med fallet då inkråmsgoodwill uppstod. Köpeskillingen skiljer sig från det verk-

liga värdet, vilket utgörs av dotterbolagets anskaffningsvärde. Här kan alltså kon-

cernmässig goodwill uppstå. 

 

Internt upparbetad goodwill får inte redovisas som en tillgång i balansräkningen41, 

däremot får förvärvad goodwill redovisas som en tillgång. Det blir endast aktuellt 

för ett företag att redovisa förvärvad goodwill vid koncernmässig goodwill. Då det 

rör sig om koncernmässig goodwill som uppkommer vid företagsförvärv, skall Re-

dovisningsrådets rekommendation RR 1:00 användas. Det köpande bolaget får redo-

visa goodwill vid förvärv inom en koncern enligt punkt 41.  

  

Inom ett företag går det aldrig att tillgångsföra upparbetad goodwill, vilket man kan 

när det gäller upparbetad FoU. Forsknings- och utvecklingsarbete kan däremot gene-

rera goodwill, som kan värderas vid en försäljning.  

                                                
40 www.finansportalen.se, den 15 april 2003 kl 09.29. 
41 RR 15 p 4 
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3.4.3  Intellektuellt kapital 

 

Vad intellektuellt kapital egentligen innebär och består av är ett aktuellt ämne för 

diskussion. För närvarande finns det inte någon enhetlig definition av begreppet, vil-

ket försvårar en jämförelse av det intellektuella kapitalet mellan olika företag. Inom 

vissa branscher med hög satsning på det intellektuella kapitalet, exempelvis IT-

branschen, bokför man det intellektuella kapitalet som en tillgång.42 Få företag ser 

det intellektuella kapitalet som en tillgång i redovisningen, kanske beroende av att 

man är osäker på vad som egentligen ryms inom begreppet.  

 

Intellektuellt kapital kan utgöras av humankapital och strukturkapital. Humankapita-

let utgörs av personalens kompetens i företaget men även företagets relationer med 

kunder, leverantörer, medan strukturkapitalet utgörs bl.a. av patent och varumärken 

som finns i företaget.43 Den del av det intellektuella kapitalet som utgör humankapi-

tal anses inte utgöra en tillgång, eftersom det på samma sätt som goodwill inte 

egentligen utgör något värde förrän företaget säljs. Gränsen mellan intellektuellt ka-

pital och goodwill är svår att dra. Människor kan inte kontrolleras på ett sådant sätt 

att man anser att det kan uppfylla kraven på kontrollerbarhet. Av samma skäl kan 

inte kundrelationer räknas som en tillgång för företaget, eftersom de inte kan kon-

trollera den fortsatta existensen av samarbetet.44  

 

Min uppfattning är att intellektuellt kapital helt klart är ett svårdefinierat begrepp. 

Eftersom de krav som uppställs för att kunna tillgångsföra en immateriell tillgång 

inte är uppfylld när det gäller humankapitalet, går det inte att mäta upp något värde 

på den delen av det intellektuella kapitalet. Däremot skulle strukturkapitalet kunna 

utgöra en immateriell tillgång, vilket det också oftast gör, fast då inte betecknat som 

intellektuellt kapital. Liksom vid intern FoU använder man sig av företagets egen 

personals kunskap, men vid FoU-arbete fokuseras på själva arbetet och på resultatet 

medan då det handlar om intellektuellt kapital i stället fokuseras på personen som ut-

                                                
42 Eklund & Larsson, Analytikers och företags syn på det intellektuella kapitalet s 89ff 
43 Nijm & Näyhä, Goodwill som investering i samband med företagsförvärv s 22f 
44 Smith, Företagets språk s 207  
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för arbetet. Det intellektuella kapitalet värderas i efterhand med utgångspunkt från 

försäljningssiffror, liksom fallet är för goodwill. Utbildning av företagets anställda 

kan öka det intellektuella kapitalet men det kan inte anses vara en immateriell till-

gång, därför att företaget inte kan kontrollera hur länge de anställda med den nya 

kunskapen stannar i företaget.  

 

Innehållet i termen intellektuellt kapital överlappar andra områden inom den imma-

teriella sfären. Humankapital kan lika gärna passa in i på både goodwill och FoU, 

och innehållet i strukturkapital är ju redan ett immateriellt värde för företaget i form 

av immateriell anläggningstillgång. 

 

3.5  Sammanfattning 

 

Jag finner ingen anledning att frångå SCBs definition av FoU, eftersom den är 

mycket tydlig. Emellertid har jag sammanfattat den ovan presenterade definitionen i 

följande punkter. 

 

• Forskning utan något direkt mål i sikte. 

• Forskning efter nya produkter, nya tillverkningsprocesser med ett direkt mål i 

sikte. 

• Utvecklingsarbete av befintliga produkter och tillverkningsprocesser. 

• Forskning och utveckling av företagets organisation, exempelvis administrativa 

rutiner, distributionsrutiner, arbetsplatsens förbättring, men även företagsekonomisk 

forskning, forskning om arbetspsykologi, arbetshygien, arbetsskydd, personalvård 

eller miljövård m.m.  

 

De första tre punkterna innehåller själva grunden för all FoU. Men FoU kan vara 

mycket mer än så. Därför har jag lagt till ytterligare en punkt på listan. Detta är ut-

gifter som ingår i FoU, men det är inte helt uppenbart att så är fallet. Jag anser att det 

är viktigt att föra fram även dessa områden som kan bli föremål för forskning. 
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FoU-arbete kan ha inslag av materiell karaktär. Ett företag kan visa att de har en le-

gal rättighet med en licens, som då är ett bevis av materiell karaktär. Eller så kan ett 

företag införskaffa exempelvis en maskin enbart för forskningsarbetet. Kan företaget 

bevisa att maskinen används enbart för det ändamålet torde anskaffningskostnaden 

kunna ingå i FoU-kostnaden.  

  

Det är inte enkelt att avgränsa FoU från närliggande områden som pågående arbete, 

goodwill och intellektuellt kapital. Det är inte helt klart vad dessa olika termer inne-

bär, vilket helt naturligt försvårar gränsdragningen. Gränsdragningen mellan extern 

FoU och pågående arbete är inte helt enkel att göra. Pågående arbete kan bedömas 

efter Redovisningsrådets rekommendation RR 10 som behandlar entreprenader. 

Dessa är arbete som utförs åt någon annan och som inte har slutförts vid årets ut-

gång. Min slutsats här är att för beställaren av ett arbete är det tal om extern FoU, 

medan det för utföraren handlar det om ett pågående arbete.  

 

Även goodwill är svår att avgränsa mot FoU. Här kom jag till slutsatsen att FoU kan 

utgöra en upparbetad tillgång, vilket aldrig kan bli fallet för goodwill. Goodwill kan 

redovisas hos det förvärvande företaget när de vid en koncernredovisning redovisar 

förvärvade identifierbara tillgångar och det har uppstått goodwill vid försäljningen. 

FoU kan skapa ett goodwillvärde för företaget, och om man inte kan uppskatta ett 

värde för FoU kommer det ingå i goodwill-beloppet. 

 

Intellektuellt kapital delas upp i humankapital och strukturkapital. Humankapitalet 

har med den anställda personalen att göra och är mycket svår att värdera, vilket får 

till följd att humankapitalet inte utgör en tillgång. Strukturkapitalet utgörs av imma-

teriella värden, vilka ofta utgör immateriella anläggningstillgångar som patent eller 

varumärken. Min uppfattning är att egentligen är detta begrepp överflödigt. Det ver-

kar vara ett sätt för kreativa och konstnärliga branscher att skapa tillgångar. Human-

kapitalet ingår i både goodwill och FoU, medan strukturkapitalet även utgör immate-

riella tillgångar. 
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4   Anskaffningsvärde  

 

4.1  Inledning 

 

I det här kapitlet skall utredas hur anskaffningsvärdet på FoU-posten bestäms. Kapit-

let kommer att ta upp de kostnader som i föregående kapitel bestämdes tillhöra FoU-

arbete, i nästa kapitel följer hur anskaffningsvärdet kan behandlas, antingen kost-

nadsföras direkt eller aktiveras som en tillgång. 

 

Det här kapitlet kommer att undersöka om anskaffningsvärdet fastställs på olika sätt 

beroende på hur företaget har förvärvat FoU-arbetet? Är det någon skillnad avseende 

internt förvärvad FoU, bidrag till extern FoU och ”FoU” i samband med ett företags-

förvärv? Om det är någon skillnad mellan dessa tre alternativ att förvärva FoU, hur 

bestäms anskaffningsvärdet vid de olika alternativen? 

 

4.2  Vad skall ingå i anskaffningsvärdet? 

 

I ÅRL presenteras i 4:3 hur anskaffningsvärdet skall bestämmas. Där anges: 

 

”Anläggningstillgång skall tas upp till belopp motsvarande utgifterna 

för tillgångens förvärv eller tillverkning (anskaffningsvärdet), om inte 

annat följer av 4-6 §§ eller 12 §. 

 

I anskaffningsvärdet för en förvärvad tillgång skall räknas in, utöver in-

köpspriset, utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet. 

 

I anskaffningsvärdet för en förvärvad tillgång skall räknas in, utöver så-

dana kostnader som direkt kan hänföras till produktionen av tillgången, 

en skälig andel av indirekta tillverkningskostnader. 
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Ränta på kapital som har lånats för att finansiera tillverkningen av en 

tillgång får räknas in i anskaffningsvärdet till den del räntan hänför sig 

till tillverkningsperioden. Om ränta har räknats in i anskaffningsvärdet, 

skall upplysning om detta och det belopp som har räknats i lämnas i en 

not. 

 

Utgifter för värdehöjande förbättringar av en tillgång får räknas in i an-

skaffningsvärdet, om de har lagts ned under räkenskapsåret eller balan-

serats från tidigare år.” 

 

Det fjärde EG-direktivet gör skillnad på anskaffningskostnad och tillverkningskost-

nad. Men enligt proposition 1995/96:10 är skillnaden utan saklig betydelse.45 I första 

stycket ÅRL sägs att anskaffningsvärdet skall utgöras av de utgifter företaget haft 

för tillgångens förvärv eller tillverkning, om inte annat följer av bestämmelserna om 

avskrivning (4 §), nedskrivning (5 §), uppskrivning (6 §) eller värdering till bestämd 

mängd och fast värde (12 §). Här ges dock inte något besked om hur anskaffnings-

värdet skall beräknas utan för att få något sådant besked måste man gå till redovis-

ningsrekommendationerna. I RR 15 punkt 7 är anskaffningsvärde definierat som: 

”vad som betalats, eller det verkliga värdet av det vederlag som lämnats, för en till-

gång då den förvärvades eller producerades.” 

 

Andra stycket tar upp hur anskaffningsvärdet bestäms för förvärvade tillgångar. Jag 

kommer att behandla det nedan i stycke 4:4 som behandlar extern FoU. 

 

Tredje stycket behandlar anskaffningsvärdet för en tillverkad tillgång. Jag kommer 

att behandla det nedan i stycke 4:3 som handlar om intern FoU.  

 

I det fjärde stycket behandlas ränta på kapital som företaget har lånat in för att finan-

siera tillverkningen av en tillgång. Ränta kan ingå i anskaffningsvärdet om det är sä-

kert att det belopp som belastats med (eller tillförts) ränta hänför sig till tillverk-

ningsperioden och till just det FoU-arbetet. 

 

                                                
45 Prop 1995/96:10 del 2 s 47 



 27 

Enligt femte stycket kan vissa utgifter som utgör värdehöjande förbättringar ingå i 

anskaffningsvärdet. Utgifter som endast är av underhållande karaktär för att till-

gången skall vara lika mycket värd som i början kan inte godtas.46 Det skall vara 

sannolikt att de kommer att medföra ekonomiska fördelar som överstiger den ur-

sprungliga bedömningen av tillgången, och om utgifterna kan räknas ut och hän-

föras till tillgången på ett tillförlitligt sätt. Ett villkor för att kostnaden skall få 

ingå i anskaffningsvärdet är att tillgången kommer att bli bättre än vad den var in-

nan. Det är dock mycket svårt att avgöra om en kostnad kommer att medföra för-

bättringar när det gäller immateriella tillgångar.47  

 

4.3  Anskaffningsvärde vid intern FoU 

 

Vid intern FoU ska i anskaffningsvärdet räknas in direkta samt en skälig andel indi-

rekta kostnader. För att man på ett trovärdigt sätt skall kunna fastställa vilka direkta 

och indirekta kostnader som skall ingå i anskaffningsvärdet, krävs det att företaget 

har ett väl fungerande redovisningssystem.48 Vad som däremot inte kan utgöra kost-

nader som är hänförliga till FoU-arbetet är försäljningsomkostnader, administra-

tionskostnader och andra allmänna omkostnader, om de inte kan hänföras till arbetet 

med att förbereda tillgångens användning. Kostnader för att utbilda personal för ar-

betet med att arbeta med tillgången kan inte ingå i anskaffningsvärdet.49  

 

Punkt 54 i Redovisningsrådets rekommendation RR 15 tar upp exempel på kostna-

der som kan ingå i anskaffningsvärdet för upparbetade interna immateriella tillgång-

ar. Några av dessa exempel är utgifter för material och tjänster, löner, men även in-

direkta utgifter som avskrivningar på materiella tillgångar och hyra.  

 

För att summera vilka typer av kostnader som hänför sig till anskaffningsvärdet av 

upparbetad intern FoU, är det sådana kostnader som typiskt sett hör till tillverkning. 

                                                
46 Prop 1995/96:10 del 2 s 46 
47 RR 15 p 60 och 61 
48 Wennestam & Nilsson i Balans 1996 s 21 
49 RR 15 p 55 
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Köp av råvaror, löner, övriga projektkostnader som kan bestå av exempelvis rese-

kostnader för att besöka leverantörer och dylika kostnader. Även årets planenliga av-

skrivningar på anläggningstillgångar som används i FoU-arbetet ingår i FoU-

kostnaderna.50 

 

4.4  Anskaffningsvärde vid extern FoU 

 

I Redovisningsrådets rekommendation RR 15 anger i punkterna 23-26 anskaffnings-

värdet för separat förvärvad FoU. I punkt 24 anges att anskaffningsvärdet för en 

immateriell tillgång utgörs av inköpspriset, inklusive eventuella tullavgifter vid im-

port, samt andra utgifter som krävs för att förbereda tillgången för dess avsedda an-

vändning. Punkt 24 anger att exempelvis kan arvode för juridiska tjänster ingå i an-

skaffningsvärdet. Paralleller kan dras till anskaffningsvärdet för en materiell anlägg-

ningstillgång.  

 

Anskaffningsvärdet för en materiell anläggningstillgång skall visa de kostnader som 

företaget lagt ut på att få tillgången på plats och i sådant skick att det går att tas i 

bruk.51 Därför skall alla kostnader som är direkt förenade med köpet ingå i anskaff-

ningsutgiften. Som exempel på sådana kostnader kan anges inköpspris, importavgif-

ter, frakter, tull, transport- och hanteringskostnader, samt kostnader för lagfart, 

montering m.m.52  

 

Min uppfattning är att anskaffningsvärdet vad gäller externt förvärvad FoU skall be-

handlas som vid ett separat förvärv. Uppenbara likheter mellan förvärv av en materi-

ell tillgång och en immateriell tillgång finns. I båda fallen förvärvar det köpande fö-

retaget en färdig tillgång, där inköpspriset är bestämt i förväg. Till inköpspriset skall 

läggas vissa utgifter företaget haft för att kunna använda tillgången i sin verksamhet. 

Dessa utgifter skall ingå i anskaffningsvärdet. 

                                                
50 BFN R1 p 11 
51 Thorell, Företagens redovisning s 71 
52 Prop 1995/96:10 del 2 s 46 
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4.5  Anskaffningsvärde av FoU vid ett företagsförvärv 

 

FoU-arbeten får tas upp som en tillgång i balansräkningen hos det förvärvande bola-

get, värderat till anskaffningsvärdet. Finns det en aktiv andrahandmarknad går det att 

uppskatta anskaffningsvärdet efter priset där. Enligt definitionen i Redovisningsrå-

dets rekommendation RR 15 p 7 existerar det en aktiv marknad när samtliga tre föl-

jande villkor är uppfyllda: 

 

• Handeln avser likartade produkter. 

• Normalt finns det intresserade köpare och säljare. 

• Information om priserna är allmänt tillgängliga. 

 

Det kan bli svårt för att inte säga omöjligt att hitta en aktiv marknad när det gäller 

FoU, eftersom inriktningen torde vara så speciell för varje typ av forskning och ut-

veckling. En aktiv andrahandsmarknad kan finnas för sådana immateriella tillgångar 

som produktionskvoter och vissa typer av licenser, landningsrättigheter på Heathrow 

eller mjölkkvoter inom EU.53  

 

Finns det inte någon aktiv andrahandsmarknad kan man då mellan företagen för-

handla fram ett separat värde på FoU-tillgången, vilket måste vara marknadsmässigt. 

Punkt 29 Redovisningsrådets rekommendation RR 15 anger att anskaffningsvärdet 

är: 

 

”det belopp som företaget vid förvärvstidpunkten skulle ha beta-

lat för tillgången i en transaktion mellan kunniga och intressera-

de parter som är oberoende av varandra, baserat på bästa möj-

liga tillgängliga information.” 

 

                                                
53 Smith, Redovisningens språk s 209 
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Man kan också bestämma värdet på FoU-arbetet genom att försöka särskilja till-

gången från andra tillgångar som ingår i samma förvärv, det kan emellertid vara ett 

vanskligt arbete. Det leder ofta till att FoU-arbetet istället kommer att ingå i good-

will-posten.54 Ett sätt att uppskatta ett värde är att upprätta en förvärvsanalys. Häri 

ingår värden på de tillgångar som inbegrips vid förvärvet.  

 

4.6  Sammanfattning 

 

Det här kapitlet utreder hur anskaffningsvärdet bestäms. Den mest betydande be-

stämmelsen återfinns i ÅRL 4:3, där det anges hur anskaffningsvärdet skall avgöras i 

olika fall. Exempel på kostnader som kan ingå är bl.a. kostnader för material och 

tjänster, löner och andra personalkostnader samt utgifter som kan hänföras direkt till 

framtagandet av den nya produkten m.m. Gäller det en internt upparbetad tillgång 

krävs det att företaget noggrant har redovisat hur mycket av dessa kostnader som är 

hänförliga till FoU-arbetet. Det måste finnas ett direkt samband mellan kostnaden 

och FoU-projektet för att kostnaden skall ingå i anskaffningsvärdet. Exempelvis ma-

terialkostnader till en prototyp. Allmänna kostnader som administrativa sådana kan 

således inte ingå. 

 

Externt förvärvad FoU kan liknas vid förvärv av en materiell tillgång. Köpeskilling-

en är fastställd från början och det är oftast redan en tillgång enligt kraven i Redo-

visningsrådets rekommendation RR 15. Det är föga troligt att ett företag köper ett 

forskningsprojekt utan något specifikt mål. Anskaffningsvärdet utgörs i detta fall av 

de kostnader som har krävts för att få tillgången på plats i sådant skick att den går att 

tas i bruk.  

 

När det gäller FoU vid företagsförvärv är det svårt att uppskatta anskaffningsvärdet 

på den enskilda FoU-posten. De båda företagen kan tillsammans försöka utreda 

marknadsvärdet på FoU-posten, eller om det finns en aktiv andrahandsmarknad så 

att FoU-posten kan värderas på så sätt. Det är troligt att det inte finns någon aktiv 

andrahandsmarknad för FoU-arbete, det finns mest för sådana poster som mjölkkvo-

                                                
54 Wennestam & Nilsson i Balans 1996 s 21 
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ter inom EU m.fl. Kan inte företaget uppskatta vad FoU-arbetet är värt på något av 

dessa sätten får FoU-arbetet ingå i företagets goodwill. 
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5   Aktivering av anskaffningsvärdet 

 

5.1  Inledning 

 

När företaget har konstaterat vad som skall ingå i anskaffningsvärdet, är det dags att 

ta ställning till hur det skall behandlas. För att kunna avgöra det måste först konsta-

teras att det rör sig om en immateriell tillgång. Kapitlet inleds med en redogörelse 

vad begreppet innebär, varpå följer de kriterier som ställts upp för att avgöra om till-

gången får tas upp i balansräkningen eller inte.  

 

5.2  FoU som en immateriell tillgång 

 

De kriterier som utmärker en tillgång är att det är en resurs: 

 

• som ett företag har kontroll över till följd av inträffade händelser och  

• som förväntas ge företaget ekonomiska fördelar i framtiden.55  

 

Det är sambandet mellan utgifterna och framtida ekonomisk avkastning som be-

stämmer om arbetet kommer att klassas som en tillgång eller inte. När det är sanno-

likt att utgifterna kommer att ge intäkter och då utgifterna kan mätas på ett tillförlit-

ligt sätt, klassas FoU som en tillgång.56  

 

Det kan vara fallet att ett FoU-arbete allmänt motsvarar kriteriet på att vara en till-

gång, men att det ändå inte uppfyller kraven för en tillgångsredovisning därför att 

det är så osäkert om de framtida intäkterna kommer att komma företaget till del som 

ett resultat av utvecklingsutgifterna.57 Det är svårt att värdera hur stor del av de 

framtida intäkterna som hör till utvecklingsutgiften, det är rekommenderat att man 

                                                
55 RR 15 p 7  
56 Westermark i Balans 1995 s 41 
57 Westermark i Balans 1995 s 42 
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då använder sig av försiktighetsprincipen och alltså värderar medvetet lågt. Dock 

tillåts inte avsiktlig undervärdering av tillgångarna i syfte att uppvisa en mindre 

vinst.58  

 

En immateriell tillgång definieras som:  

 

”en identifierbar icke-monetär tillgång utan fysisk substans som 

används för produktion eller tillhandahållande av varor eller 

tjänster samt för uthyrning till andra eller för administrativa än-

damål.”59  

 

I punkt 9 Redovisningsrådets rekommendation RR 15 presenteras den definition för 

aktivering som jag kommer att utgå från. Kraven för att en immateriell tillgång skall 

kunna aktiveras är således att den skall vara ”identifierbar”, företaget ”skall ha kon-

troll över tillgången”, att företaget ”skall tillföras framtida ekonomiska fördelar 

samt att anskaffningsvärdet skall kunna uppskattas på ett tillförlitligt sätt”. Exempel 

på immateriella anläggningstillgångar är patent eller FoU.  

 

5.2.1  Identifierbarhet  

 

I definitionen av en immateriell tillgång i Redovisningsrådets rekommendation RR 

15 finns ett krav att tillgången skall vara identifierbar. En tillgång anses identifierbar 

om det finns någon legal rättighet vad gäller ägandet.60 Finns det inte någon sådan 

rättighet måste tillgången vara identifierbar på något annat sätt för att man kan skilja 

tillgången från goodwill. En immateriell tillgång kan särskiljas från goodwill om den 

är avskiljbar, vilket den är om det går att hyra ut, sälja, byta ut eller dela ut de sär-

skilda inkomsterna som tillgången för med sig.61  

 

                                                
58 Westermark i Balans 1995 s 42 
59 RR 15 p 7 
60 Wennestam & Nilsson i Balans 1996 s 19f 
61 RR 15 p 10-12 
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Min uppfattning är att det inte är så lätt att särskilja vad som är identifierbart och vad 

som är avskiljbart. Det kan göras i teorin, identifierbar och avskiljbar betyder ju oli-

ka saker, men i praktiken borde identifierbar och avskiljbar innebära i princip sam-

ma sak. Det får i avgöras från fall till fall om det går att avskilja tillgången från övri-

ga tillgångar på det sätt som anges ovan, exempelvis om det går att hyra ut den sepa-

rat.  

 

En immateriell tillgång som förvärvas separat från en utomstående motpart är per 

definition identifierbar, medan det ofta är mer problematiskt att identifiera upparbe-

tade immateriella tillgångar.  

 

IASB har i IAS 38 valt att i inte ta med avskiljbar som ett speciellt krav på en imma-

teriell tillgång, just av den anledningen att det vore svårt att veta hur det skulle utfö-

ras i praktiken. De har ändå med ordet i definitionen därför att när företaget kan visa 

att det har en avskiljbar tillgång, ar det enklare att bevisa att även tillgången är iden-

tifierbar.62 

 

5.2.2  Kontroll över tillgången samt erhållande av de ekonomiska 

fördelarna 

 

För att kontroll skall föreligga krävs både att företaget skall vara säker på att de eko-

nomiska fördelarna kommer att tillfalla företaget och att företaget skall hindra att 

vem som helst kan använda tillgången. För att kunna säga att det är sannolikt att de 

framtida ekonomiska fördelarna kommer att tillfalla det egna företaget och inte nå-

got annat företag, måste man i princip ha en legal rättighet som visar att man har 

kontroll över tillgången. Har företaget inte en legal rättighet kan inte hävdas att fak-

tisk kontroll över tillgången föreligger.63 En legal rättighet kan vara ett patent. När 

ett företag innehar ett patent går det att identifiera vilken tillgång man har ensamrätt 

till, och företaget har även försäkrat sig om att det ensamt har kontroll över tillgång-

en samt att de ekonomiska fördelarna som uppkommer till följd av tillgången till-

                                                
62 Epstein & Mirza, IAS 2002 s 340 
63 Wennestam & Nilsson i Balans 1996 s 20 
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kommer företaget. Även copyright är en legal rättighet som hindrar andra företag att 

använda sig av den immateriella tillgången. 

 

De ekonomiska fördelar som tillgången för med sig innefattar intäkter från försälj-

ning av produkter och tjänster, men det kan också vara tal om kostnadsbesparingar.  

 

5.3  Vad skall aktiveras av det totala anskaffningsvärdet? 

 

När ett företag har utgifter för FoU måste det i noter till årsredovisningen informera 

om de totala utgifterna för FoU, oavsett hur företaget behandlar dem. Huruvida 

kostnaderna kan aktiveras eller inte beror på hur långt FoU-arbetet har fortskridit. 

Grundforskning kan aldrig utgöra en tillgång på grund av osäkerheten huruvida re-

sultatet kan bli användbart för företaget eller inte. Inte heller tillämpad forskning kan 

uppnå den nivå av säkerhet huruvida företaget kommer att generera intäkter från till-

gången, att den kan tillgångsföras. Det är först på utvecklingsnivån som aktivering 

under vissa omständigheter kan bli aktuell. 

 

5.3.1  Intern FoU  

 

Huvudregeln är att forskningsarbete skall kostnadsföras direkt eftersom de framtida 

ekonomiska fördelarna är svåra att bedöma.64 Vid utvecklingsarbete kan vid ett visst 

stadium däremot framtida ekonomiska fördelar bedömas. När företaget har konstate-

rat att det har en immateriell tillgång och även andra krav på balansering uppfyllts, 

kan aktivering påbörjas. Om man inte kan avgöra om kostnaden hör till forsknings- 

eller utvecklingsfasen skall kostnaden anses vara en forskningskostnad enligt punkt 

41 Redovisningsrådets rekommendation RR 15. 

 

När det gäller internt upparbetade utvecklingskostnader måste samtliga förhållanden 

nedan föreligga för att kostnaderna skall tas upp som en immateriell tillgång i ba-

lansräkningen.  

                                                
64 RR 15 p 39 
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a) ”Det är tekniskt möjligt för företaget att färdigställa den immateriella till-

gången så att den kan användas eller säljas. 

b) Företagets avsikt är att färdigställa den immateriella tillgången och använda 

eller sälja den. 

c) Företaget har förutsättningar att använda eller sälja den immateriella till-

gången. 

d) Den immateriella tillgången medför att framtida ekonomiska fördelar för fö-

retaget sannolikt ökar. Företaget skall bland annat kunna påvisa att det finns 

en marknad för det som produceras med den immateriella tillgången eller 

för den immateriella tillgången som sådan. När tillgången avses att använ-

das internt skall dess användbarhet kunna påvisas. 

e) Det finns erforderliga och adekvata tekniska, finansiella och andra resurser 

för att fullfölja utvecklingen och för att använda eller sälja den immateriella 

tillgången. 

f) Företaget kan på ett tillförlitligt sätt beräkna de utgifter som kan hänföras 

till den immateriella tillgången.”65 

 

Om samtliga dessa villkor är uppfyllda, skall de utgifter som uppkommer efter den 

tidpunkt då man konstaterat det, och det är säkert att just de utgifterna hör till till-

gången, aktiveras som en tillgång. De utgifter som man emellertid har lagt ut på 

FoU-arbetet före detta tillfälle har man kostnadsfört och dessa får aldrig återföras till 

tillgången och aktiveras.66  

 

I punkt 45 står det att kostnaderna skall aktiveras om samtliga kriterier föreligger. 

Punkt 92 tar emellertid udden av detta tvång, genom att föreskriva att sådana utgifter 

som för juridisk person skall tas upp som en tillgång i stället kan kostnadsföras. Här 

hänvisas till ÅRL 4:2. Enligt ÅRL 4:2 är det frivilligt att ta upp FoU som en imma-

teriell tillgång. Det sagda skulle då innebära att när det gäller juridisk person finns 

det inget tvång att aktivera en immateriell tillgång trots att samtliga punkter i punkt 

45 Redovisningsrådets rekommendation RR 15 är uppfyllda. 

                                                
65 RR 15 p 45 
66 Smith, Redovisningens språk s 210 
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Min uppfattning är att anledningen till att det är så hårda krav, är att vid en internt 

upparbetad tillgång har utomstående så liten kontroll över vilka kostnader som verk-

ligen hör till tillgången, och att syftet är att redovisa rätt anskaffningsvärde. Bokfö-

ringsnämndens rekommendation BFN R1 som vänder sig till mindre och mellansto-

ra företag, har även de tydliga krav för att kunna aktivera en FoU-tillgång. 

 

5.4  Periodisering av FoU  

 

Syftet med avskrivningar är att en anläggningstillgångs anskaffningskostnad skall 

fördelas över den ekonomiska livslängden. Den ekonomiska livslängden beror på 

under hur lång tid tillgången kan förväntas bli använd i rörelsen, samt andra faktorer 

som kan begränsa den ekonomiska livslängden, exempelvis tekniska och juridiska 

faktorer.67 Enligt ÅRL 4:4 ska anläggningstillgångar med begränsad livslängd skri-

vas av systematiskt över denna livslängd. 

  

Det är svårt att avgöra den ekonomiska livslängden p.g.a. den snabba tekniska och 

ekonomiska utvecklingen. Därför finns det i ÅRL en presumtion att tillgången skrivs 

av på maximalt fem år. Eftersom det är svårt att avgöra hur lång ekonomisk livs-

längd en immateriell tillgång har kan man därför komma att behöva revidera tiden 

efter hand.68 Denna högsta gräns får överskridas om man med rimlig säkerhet kan 

fastställa en längre livslängd. Med rimlig säkerhet avses i förarbeten att den redovis-

ningsskyldige kan presentera material som ger stöd för att tillgången kan vara av be-

tydelse för företaget längre än fem år.69 Ofta förutsätts att det finns en legal rättighet 

som bevisar den längre livslängden.  

 

Den övre gränsen är i Redovisningsrådets rekommendation RR 15 i stället 20 år. An-

ledning till det är att IAS 38 ligger till grund för Redovisningsrådets rekommenda-

tion, och det i internationella sammanhang är en längre avskrivningstid som gäller. 

                                                
67 Prop 1995/96:10 del 2 s 200 
68 Thorell, Företagens redovisning s 93 
69 Prop 1995/96:10 del 2 s 200 
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Men även denna tjugoåriga gräns kan överskridas, om företaget på ett trovärdig sätt 

kan visa att en längre ekonomisk livslängd föreligger. Ett exempel är en 50-årig li-

cens på ett kraftverk som har en livslängd på 30 år. I det här fallet skrivs tillgången 

av på 30 år eftersom licensen inte hade något värde i sig när inte kraftverket längre 

var i bruk.70  

 

Enligt god redovisningssed kan företaget välja om de vill göra avskrivning på max-

imalt fem år enligt ÅRL och Bokföringsnämndens rekommendation BFN R1 eller på 

20 år enligt Redovisningsrådets rekommendation RR 15. Vill företaget följa försik-

tighetsprincipen väljer de den kortare perioden, men om företaget anser att tillgång-

en kommer att medföra intäkter under en längre period kan de välja den längre av-

skrivningstiden enligt matchningsprincipen. Min åsikt är att det är troligt att trenden 

kommer att gå mot att företagen mer och mer kommer använda den längre perioden 

som föreskrivs i Redovisningsrådets rekommendation RR 15, i och med att interna-

tionella standarder kommer att få mer betydelse. Ett tecken på att den längre perio-

den kommer att användas är IAS 9 som ligger till grund för Bokföringsnämndens 

rekommendation BFN R1 redan har ersatts med IAS 38 som ligger till grund för Re-

dovisningsrådets rekommendation RR 15.  

 

Avskrivning kan göras på olika sätt, vanligast är antingen planenlig eller bokfö-

ringsmässig avskrivning. Med planenlig avskrivning menas att anskaffningsutgiften 

fördelas med lika belopp över tillgångens nyttjandeperiod, och med bokföringsmäs-

sig avskrivning avses de maximala avskrivningar som skattelagstiftningen medger. 

Det står företagen fritt att välja någon av dessa metoder, det viktiga är dock att man 

måste använda samma metod från år till år.71  

 

                                                
70 Wennestam & Nilsson i Balans 1996 s 22 
71 Thorell, Företagens redovisning s 69f 
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5.5  Sammanfattning 

 

För att ett företag skall ha en immateriell tillgång skall det röra sig om en identifier-

bar icke-monetär tillgång som ett företag har kontroll över och som förväntas ge fö-

retaget ekonomiska fördelar i framtiden. 

 

Huvudregeln säger att kostnader för en anläggningstillgång skall kostnadsföras. An-

ledningen till det är att det är mycket svårt att förutse när en immateriell tillgång i 

allmänhet, men en FoU-tillgång i synnerhet kommer att generera intäkter till företa-

get.  

 

För att underlätta bedömningen är FoU uppdelad i en forskningsfas och en utveck-

lingsfas. Under forskningsfasen kan aldrig FoU aktiveras på grund av osäkerheten 

vad forskningen skall leda fram till. Under utvecklingsfasen är det som regel vanli-

gast att företagen aktiverar en del av anskaffningsvärdet efter att de har konstaterat 

att FoU-projektet kommer att ge ekonomiska fördelar i framtiden samt att man kan 

hänföra kostnaderna till projektet med stor säkerhet. Det är vidare en mängd krav 

som måste uppfyllas, bl.a. att företaget skall ha för avsikt att färdigställa den imma-

teriella tillgången så att den kan säljas eller användas hos företaget. Dessa punkter 

återfinns i punkt 44 i Redovisningsrådets rekommendation RR 15. 
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6   Avdragsrätt för forsknings- och utvecklingskost-

nader 

 

6.1  Inledning 

 

Det här kapitlet kommer att behandla huruvida skatterätten medger avdragsrätt för 

forsknings- och utvecklingskostnader, alltså själva omfångsfrågan.72 Avdrag för 

FoU-kostnaden görs vid beskattningen, därför får man söka i IL för aktuellt lagrum 

samt i dess förarbete. Avdrag beviljas allmänt enligt IL 16:1 för kostnader för att 

förvärva och bibehålla inkomster. 

 

6.2  Skatterättslig reglering före 1970 

 

Före lagändringen 1970 fanns inte någon speciell reglering angående avdragsrätt för 

FoU-kostnader, man fick gå efter allmänna regler som handlade om avdrag för 

driftskostnader. Avdrag medgavs om utgiften var en omkostnad för intäkternas för-

värvande och bibehållande. Resultatet blev att internt bedriven forskning i princip 

alltid medgavs avdrag, medan det ofta blev tvist när det gällde externt bedriven 

forskning. Praxis i sådana fall vid extern forskning var att avdragsrätten var mycket 

restriktiv och att den endast medgavs då det gällde målforskning eller om FoU-

arbetet hade en mer direkt betydelse för rörelsen.73 Vid egenbedriven forskning 

handlade det oftast om tillämpad målinriktad forskning, varför det var helt klart att 

avdrag skulle medges. Denna reglering innebar att det var svårt för företag att veta 

om avdrag skulle beviljas eller ej, men i och med lagändringen 1970 skedde ett 

uppmjukande av denna stränga regel.74  

 

                                                
72 Bestämmelsen i IL 16:9 st 2 som handlar om periodisering av inköpt inventarium i samband med 

forsknings- och utvecklingsarbete, kommer att behandlas när det gäller periodisering i kapitel 4. 
73 Staberg i Skattenytt 1993 s 725 
74 Prop 1970:135 s 5 
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En anledning till att man gjorde en omvärdering av bidrag till extern forskning, var 

till följd av ändrade förhållanden inom näringslivet, det blev viktigare att hålla sig 

informerad av aktuell forskning. Även små och medelstora företag har behov av 

forskningsarbete men på grund av sin storlek har de ofta inte råd att bekosta den helt 

själv. Företagen kan genom sina bidrag betala likväl för grundforskning som för till-

lämpad forskning och utvecklingsarbete, därför bör avdrag beviljas för alla typer av 

forskningsarbete. Exempelvis kan många industriellt praktiska problem kräva viss 

grundforskning för att kunna lösas, bidragen kan även avse att företaget skall få kon-

tinuerlig information om nyheter inom forskningsområdet.75  

 

6.3  När tillåts avdrag för FoU-kostnader? 

 

Enligt IL 16:9 st 1 krävs det endast att forskningen eller utvecklingen har eller 

kommer att få betydelse för rörelsen i framtiden för att avdragsrätt skall medges, det 

s.k. sambandskravet. Avdrag kan beviljas även för ett indirekt samband mellan verk-

samheten och bidragstagaren. Departementschefen säger i 1970-års förarbete att t.ex. 

bidrag till inrättandet av en professur kan medföra avdrag för företaget, om den 

forskning som är förenad med professuren kan få betydelse för företaget. Likaså kan 

bidrag till ren utbildningsverksamhet som har betydelse för företaget beviljas av-

drag, ett exempel på sådan utbildningsverksamhet är yrkesskolor för att tillgodose 

företaget med arbetskraft. Sambandet mellan företagets verksamhet och forskningen 

som erhåller bidrag måste alltså avgöras från fall till fall.76 Det uppställs alltså inte 

några kvalitativa krav på FoU, förutom att det skall innefatta visst nyhetsvärde. Vis-

sa inskränkningar finns dock, kostnader som ibland står forskningskostnader nära 

men som inte direkt är att hänföra till FoU medges ej avdrag. Sådana kostnader kan 

exempelvis vara kostnader för marknadsundersökningar och försäljningskampan-

jer.77  

 

                                                
75 Prop 1970:135 s 11f 
76 Prop 1970:135 s 34f 
77 Prop 1970:135 s 33f 
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Det är inte heller möjligt att klart definiera sambandet mellan forskningsområdet och 

företagets verksamhet. I och med den vidsträckta benämningen som nu finns är det 

tillräckligt att den skattskyldige har ett rimligt intresse av det forsknings- och ut-

vecklingsarbete som bekostas med bidraget. Det krävs inte att forskningen är 

branschbunden, eftersom att forskningen ibland utförs i gränsområden mellan olika 

specialiteter och branscher.78 Praxis visar emellertid att man inte har accepterat den-

na vida bedömning för avdragsrätt, det har krävts ett samband mellan forskningen 

och företagets verksamhet. Ett exempel som departementschefen tar upp är när en 

biprodukt inom den mekaniska industrin föranleder forskning inom läkemedelsom-

rådet, och företaget har för avsikt att därmed utnyttja denna forskning vidare, even-

tuellt för att bidra till dessa läkemedels framtagande. Han anser då att sådana kost-

nader skall vara avdragsgilla trots att det inte är inom företagets normala verksam-

hetsområde, istället skulle verksamhetsområdet ha förändrats.79 Detta skulle innebä-

ra att om ett företag, i en situation då det misstänker att avdrag inte beviljas pga att 

sambandet mellan forskningen och företagets verksamhetsområde inte överens-

stämmer, i stället kan säga att verksamhetsområdet har förändrats och på så sätt ha 

en avdragsgill kostnad. Min uppfattning är att om departementschefens uttalande 

skulle få genomslagskraft, skulle sambandskravet inte ha någon egentlig betydelse.  

 

Enligt IL 18:1 st 2 skall vissa immateriella rättigheter som förvärvats från någon an-

nan behandlas enligt samma regler som inventarier. De immateriella rättigheterna 

som nämns i IL 18:1 är koncessioner, patent, licenser, varumärken, hyresrätter, 

goodwill och liknande rättigheter. Förvärvad extern FoU ingår troligtvis i ”liknande 

rättigheter”, och skall beviljas avdrag vid beskattningen i form av årliga värde-

minskningsavdrag.80  

 

Avdrag medges även för kostnader för att få information om FoU, företagen betalar 

t.ex. forskningsföretag för att få kontinuerlig information om nyheter inom dess 

verksamhetsområden.81 

                                                
78 Prop 1970:135 s 14 
79 Prop 1970:135 s 34 
80 Knutsson, Årsredovisningslagen – en kommentar s 150f 
81 Prop 1970:135 s 14 
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Avdrag beviljas för grundforskning såväl som för tillämpad forskning och utveck-

lingsarbete. Departementschefen uttalar sig i propositionen från 1970 att det måste 

vara svårt att göra skillnad på olika slags forskning, som t.ex. grund- och målforsk-

ning. Det skulle leda till att bedömningen blir godtycklig när det kommer till det 

praktiska avgörandet när ett företag skall bestämma om en kostnad är av det ena el-

ler det andra slaget.82 För att motverka att bedömningen skall bli godtycklig bestäm-

des i propositionen att avdrag skulle beviljas alla former av forskning och utveck-

ling. Kvar finns dock ett krav på att det område som forskningen berör skall ha sam-

band med företagets verksamhetsområde för att avdrag skall beviljas. 

 

Även utgifter för extern FoU som bedrivits gemensamt med andra företag, kan av-

drag medges. Det spelar inte någon roll för avdragsrätten att även andra än bidrags-

givaren får del av resultatet av den bedrivna forskningen. Vad som däremot spelar 

roll är att forskningen är av intresse för företaget och att det rör sig om företagets 

verksamhetsområde, det tidigare nämnda sambandskravet. Vad gäller avdragsrätten 

görs alltså ingen skillnad på internt och externt bedriven FoU. Avdrag beviljas så 

fort kostnaden har betydelse för rörelsen. I nästa avsnitt följer några rättsfall där 

ställning har tagits till om kostnaden hör till FoU vid externt bidrag.  

 

6.4  Praxis för avdragsrätt vid extern forskning 

 

Några rättsfall kan exemplifiera hur man sett på avdragsrätten när det gäller bidrag 

till extern forskning.  

 

• RÅ 1976 ref 105. Stora Kopparbergs Bergslags AB fick göra avdrag till projekt 

”levande skog” som bedrevs inom World Wildlife Fund (WWF). Stora Kopparbergs 

Bergslags AB bedrev verksamhet inom skogsbranschen. Samma företag fick där-

emot inte göra avdrag för bidrag till WWF som inte hade något specifikt projekt i 

åtanke. Anledningen till detta var att forskningen var alltför allmän och inte hade 

något konkret samband med företagets verksamhet. 

                                                
82 Prop 1970:135 s 30 
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• RÅ 1987 ref 440. ICA AB fick göra avdrag för bidrag till Cancerfonden för 

forskning inom området cancer-kost-hälsa. Avdrag medgavs därför att ICA ABs 

verksamhet bestod bl.a. av produktion av livsmedel och förlagsverksamhet där man 

gav ut böcker och tidskrifter i konsumentfrågor. 

 

Avdragsrätt medges utan någon egentlig prövning om forskningen sker inom företa-

gets verksamhetsgren. När det handlar om en verksamhetsgren som ligger utanför 

företagets verksamhet, krävs att det kan visa på konkreta omständigheter som gör att 

forskningen ändå kan ha betydelse för företaget.83 

  

6.5  Sammanfattning  

 

I och med lagstiftningen 1970 då den tidigare restriktiva regeln mjukades upp, bevil-

jar man nu skatterättsligt avdrag i fall då det är sannolikt att FoU-arbetet kommer att 

få betydelse för näringsverksamheten i framtiden, detta uttrycks som ett sambands-

krav. Vid intern forskning och utveckling innefattar det alla utgifter inom FoU efter-

som det är föga troligt att företaget bekostar forskning som inte har någon betydelse 

för företaget. Vid extern forskning beviljas avdraget då forskningen har tillräckligt 

samband med företagets verksamhetsområde.  
 

Här följer några exempel på kostnader som skulle kunna ingå i FoU-posten. Det 

finns både löpande utgifter och engångsutgifter. Löpande utgifter kan vara t.ex. per-

sonalutgifter, d.v.s. löner och andra personalkostnader, eller driftutgifter, d.v.s. utgif-

ter för lokaler, bränsle, lyse, material m.m. Engångsutgifter kan vara investeringsut-

gifter för t.ex. anläggningar, byggnader och utrustning.  Dessa kostnader finns inom 

den interna FoUn. Inom den externa FoUn finns också löpande utgifter, men dessa 

har form av en klumpsumma som sedan bidragstagaren fördelar i sin tur. I RR 15 ger 

man också några exempel på utvecklingskostnader, som t.ex. utformning, konstruk-

tion av prototyper, formgivning av verktyg i samband med införande av ny teknik, 

                                                
83 Staberg i Skattenytt 1993 s 731 
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samt utformning, konstruktion och provning av olika alternativ för nya eller förbätt-

rade material.84  

 

                                                
84 RR 15 p 47 
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7   Avslutande kommentarer 

 

7.1  Inledning 

 

I det här kapitlet kommer jag att sammanfatta den information som presenteras i 

uppsatsen vad gäller definitionen av FoU samt hur anskaffningsvärdet bestäms. För 

att få en uppfattning om hur FoU behandlas i praktiken har jag fört kortare samtal på 

telefon med två revisorer, Robert Söderlund på Öhrlings Pricewaterhouse Coopers i 

Norrköping och Per Sjökvist på Ernst & Young i Linköping.85 De två revisorernas 

reflektioner kommer vävas in i sammanfattningen nedan.   

 

7.2  Översikt av presenterat material 

7.2.1 Definition av FoU 
 

Vad gäller definitionen på FoU används i princip den som SCB har ställt upp. Den är 

mycket tydlig och jag förstår att den har fungerat som förelaga både för den skatte-

rättsliga som den redovisningsrättsliga definitionen. Det är inte det att definitionerna 

är svåra att förstå, utan snarare att de är yviga till sin karaktär. Men eftersom de im-

materiella tillgångarna är olika till sin karaktär låter det sig inte så lätt sammanfattas 

i några få ord. 

 

De två rekommendationerna, Bokföringsnämndens rekommendation nr 1 samt Re-

dovisningsrådets rekommendation nr 15 är antagligen så tydliga som de kan bli. För 

en person med vana att bedöma huruvida ett projekt tillhör exempelvis FoU eller 

goodwill, räcker dessa båda rekommendationer långt. Däremot är Årsredovisnings-

lagen fåordig vad gäller FoU. Här finns inte någon definition av vad FoU skulle tän-

kas vara. Det är väl inte heller riktigt platsen för en definition, här skall finnas endast 

hur man skall behandla dessa kostnader i en årsredovisningen. Dessutom är FoU ett 

                                                
85 Båda samtalen fördes på telefon den 2 juni 2003. 
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begrepp som man på ett ungefär vet vad det innebär, medan det i praktiken enligt 

Westermark86 finns svårigheter att avgöra vad FoU är. 

 

De båda revisorerna jag talat med konstaterar att det inte finns några svårigheter att 

definiera FoU. Robert Söderlund säger att han följer den definition som företagen 

har valt att följa, den i Bokföringsnämndens rekommendation BFN R1 eller den i 

Redovisningsrådets rekommendation RR 15. Han ser inte något problem med någon 

av dem. Per Sjökvist anser inte heller att definitionen orsakar något problem. Det 

sagda innebär dock inte att alla möjligheter som erbjuds för redovisning av FoU och 

immateriella rättigheter används i praktiken. Det innebär snarare att man ute på före-

tagen gör som man alltid har gjort. 

 

Jag anser att det är viktigt att visa på bredden i begreppet FoU. Det är inte bara FoU 

för att forska fram nya produkter utan mycket mer. Jag undrar om de redovisnings-

ansvariga i företagen verkligen känner till den mångfald av områden som faktiskt 

ryms inom FoU. Exempelvis är inte miljövård, forskning om arbetspsykologi, ar-

betshygien, arbetsskydd eller personalvård helt självklara ämnen att utföra FoU 

inom.  

 

7.2.2  Anskaffningsvärde 
 

Revisorerna anser inte att det var något problem med att fastställa anskaffningsvär-

det. Jag har inte någon information om vilka kostnader de anser skall ingå, så det är 

svårt att säga något om hur det har gjorts på företagen. Robert Söderlund säger att 

han har märkt en tendens att inte alla kostnader kommer med i anskaffningsvärdet. 

Han tror att en anledning till det kan vara att det är svårt att uppskatta hur mycket tid 

som går åt till forskningsarbetet. 

 

ÅRL säger ingenting om hur anskaffningsvärdet skall fastställas utan ledning får sö-

kas i redovisningsrekommendationerna. Anskaffningsvärdet bedöms på olika sätt 

beroende på om det handlar om intern eller extern FoU. Vid extern FoU torde det 

                                                
86 Westermark i Balans 1995 s 40 
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vara rätt enkelt att avgöra anskaffningsvärdet, då det handlar om en separat förvär-

vad tillgång.  

 

Reglerna för att bestämma anskaffningsvärdet vid intern FoU är mer komplicerade. 

Till detta problem kommer andra frågor som hur man skall behandla anskaffnings-

värdet. I praktiken är det svårt att veta när aktivering för en intern utvecklingskost-

nad är möjlig. Att det här är ett problem i praktiken bekräftar både Robert Söderlund 

och Per Sjökvist. Anskaffningsvärdet kan behandlas på två olika sätt, antingen kost-

nadsföras direkt eller balanseras som en tillgång.  

 

När det i stället handlar om anskaffningsvärdet på ett FoU-arbete i samband med ett 

företagsförvärv får man gå tillväga på ett annorlunda sätt. Finns det en aktiv andra-

handsmarknad kan marknadsvärdet fastställas utan svårigheter. Finns det inte en ak-

tiv andrahandsmarknad, kan de båda företagen komma överens om vilket värde 

FoU-arbetet har. Låter sig inte detta göras kommer inte FoU-arbetet få ett separat 

värde utan det kommer i stället att ingå i goodwill-beloppet. 

 

7.2.3  Aktivering 
 

Något immateriellt är per definition något icke-fysiskt vilket kännetecknar såväl 

goodwill och pågående arbete som forskning och utveckling. När FoU också uppfyl-

ler kraven på att vara resurs som ett företag har kontroll över samt att den kommer 

att ge företaget ekonomiska fördelar är det en immateriell tillgång. Ofta finns det nå-

got legalt bevis på företagets äganderätt, exempelvis ett patent. 

 

När det handlar om immateriella tillgångar får de i vissa fall aktiveras. Det finns i 

punkt 41 i Redovisningsrådets rekommendation nr 15 en rad krav som alla måste 

vara uppfyllda för att aktivering skall vara tillåten. Resultatet av aktiveringen blir att 

från den dagen då man på företaget har konstaterat att det handlar om FoU som med 

stor säkerhet kommer att generera intäkter för företaget, kommer den delen av an-

skaffningsvärdet att föras in i balansräkningen som en tillgångspost. Tillgångsposten 

kommer att skrivas av under tillgångens beräknade livslängd. 
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Den ekonomiska livslängden låter sig inte så lätt avgöras. På grund av den snabba 

utvecklingen i samhället är det svårt att förutse hur marknaden kommer att förändras 

under exempelvis de närmaste fem åren. Normalt gör man uppdateringar av den 

ekonomiska livslängden varje år så att den överensstämmer med det rådande läget.  

 

I Redovisningsrådets rekommendation är den högsta gränsen för den ekonomiska 

livslängden 20 år medan livslängden i Bokföringsnämndens rekommendation enbart 

är fem år. En anledning till att de båda rekommendationerna skiljer sig åt är att IAS 

38 ligger som grund för Redovisningsrådets rekommendation, och att det i interna-

tionella sammanhang är det den längre avskrivningstiden som gäller. För närvarande 

kan företagen välja vilken redovisningsrekommendation de vill följa. Det är förmån-

ligt för ett företag att välja en så lång avskrivningstid som möjligt eftersom de då 

dels tillgångarna finns kvar längre och dels att avskrivningarna och därmed de årliga 

kostnaderna blir mindre. 

 

Robert Söderlund säger att det här med aktivering kan vara ett problem hos företa-

gen. Det är ofta de vill aktivera hela anskaffningskostnaden trots att det inte är möj-

ligt. Det är ofta mindre företag som är osäkra på hur aktivering skall behandlas i 

praktiken, de stora företagen har ofta kunnigt redovisningsfolk som vet hur man be-

handlar immateriella tillgångar. 

 

7.2.4  Avdrag vid beskattningen 
 

Om balansering blir aktuell kan företagen beviljas avdrag vid beskattningen. Vissa 

krav måste då vara uppfyllda, exempelvis måste FoU-kostnaden ha betydelse för fö-

retagets verksamhet, det s.k. sambandskravet.  

 

Det har varit ämne för diskussion hur långt detta sambandskrav skall dras för att av-

drag skall beviljas. För att ge några exempel kan sägas att kostnaderna för inrättan-

det av en professur kan medföra avdrag för företaget, om forskningen som är för-

enad med denna professur har betydelse för företaget. Även viss utbildningsverk-

samhet är avdragsgill om de som utbildas kommer att ha betydelse för företaget i 

framtiden.  
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I RÅ 1976 ref 105 fick Stora Kopparbergs Bergslags AB göra avdrag för ett projekt 

som handlade om skogen och som bedrevs av WWF. Anledningen till detta var att 

Stora Kopparbergs Bergslags AB var verksam inom skogsbranschen. Företaget fick 

inte göra avdrag för allmänna bidrag till WWF. Forskningen var då för allmän. 

 

Om forskningen utförs inom samma verksamhetsgren som företaget är verksamt 

inom görs oftast inte någon prövning alls, eftersom sambandskravet då är uppfyllt.  

 

7.3 Sammanfattning 
 

7.3.1 Forskning- och utvecklingskostnader 
 

Kan ingå i ansk.värdet Kan inte ingå i ansk. 
värdet 

 

Intern FoU - tillverkningskostnader såsom - försäljningsomkostnader 

  kostnader för råvaror och material - administrationskostn. 

  - kostnader för personal, löner - allmänna omkostnader 

  - avskrivning på matriella tillgångar - utbildning 

  - hyra   - reklam o dylika åtgärder 

- omorganisation av ftg 

 

Extern FoU - inköpspris   samma som ovan. 

- tullavgift vid import 

   - installationskostnader 

   - arvode för juridiska tjänster 

   kopplade till FoU-projektet 

 

FoU vid företagsförvärv 

   - det värde FoU ges vid förvärvet, samma som ovan. 

   exempelvis i förvärvsbalansräkn. 

   eller vid en andrahandsmarknad. 
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De tre första av kostnaderna i uppräkningen som ej kan ingå i anskaffningsvärdet 

kan ej ingå eftersom de är alltför allmänna till sin karaktär. Är det möjligt att exakt 

hänföra exempelvis en administrativ kostnad till FoU är det möjligt att denna kan 

ingå som en indirekt kostnad. Det är emellertid inte lätt att bestämma en sådan kost-

nad så tillförlitligt till ett specifikt projekt som krävs för att den skall kunna ingå i 

anskaffningsvärdet. Det är därför mer vanligt att dessa typer av kostnader inte kom-

mer att ingå i anskaffningsvärdet. 

 

7.3.2 Tidsaxel för hur anskaffningsvärdet för FoU skall redovisas. 
 
 
     Grundforskning        Tillämpad forskning          Utvecklingsarbete             
 --------------------------I -------------------------------I--------------------------------I--� 

                      Kostnadsförs                 Kostnadsförs               Aktiveras i vissa fall 

                                                                                                

 

 

 

   Tidpunkt då man konstaterar FoU-projekt 

    att utvecklingsarbetet med stor avslutat och  

   sannolikhet kommer att generera avskrivning  

   ekonomiska fördelar.  kan påbörjas. 

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

          Intern FoU 

            ========================= 

        Extern FoU 

      …………….  

        FoU vid företagsförvärv 

 

Om man betraktar vilka olika kostnader som kan bli aktuella för varje alternativ, kan 

man se att de olika formerna av FoU har kommit olika långt på tidsaxeln. Intern FoU 

är den enda form av FoU som består av alla tre stadier i forsknings- och utvecklings-

processen. Det gör att denna typ av FoU består av andra kostnader är vad både extern 
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FoU och FoU vid företagsförvärv består av. Intern FoU är den enda form som har 

tillverkningskostnader. 

Vid FoU vid företagsförvärv däremot tänker jag mig att projektet är i det närmaste 

slutfört. I det här skedet övertar man enbart det säljande företagets utvecklingsarbete. 

 

Extern FoU intar en mellanposition mellan de två andra alternativen. Jag tänker mig 

att utvecklingsarbetet är på utvecklingsstadiet men har åtskilligt arbete kvar innan 

projektet är slutfört. 
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