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Sammanfattning 

Författare:   Anneli Rainer 

Handledare:  Stefan Schiller 

Titel:   Att vara… eller inte vara …..en immateriell tillgång, det är frågan. 

Bakgrund och problem: Det som fokuseras är bedömningen av vad som är utgifter för 

utveckling, om dessa ska aktiveras som en tillgång i balansräkningen eller kostnadsföras 

löpande, och vad som påverkar redovisningen.  

Syfte: Syftet med studien är att öka kunskapen om och förståelsen för hur företag redovisar 

utgifter för FoU. Ett delsyfte är att också förklara varför de redovisar som de gör. Ett annat 

delsyfte med studien är att undersöka om redovisningen och bedömningen av vad som är FoU 

påverkas av subjektivitet.  

Metod: För att uppfylla studiens syfte har en kvalitativ metod med fallstudier som 

huvudsaklig undersökningsdesign använts.  Fyra intervjuer har genomförts, varav tre med för 

studien intressanta företag som har möjlighet att aktivera utgifter för utveckling i 

balansräkningen. För att få en kompletterande bild och ett annat perspektiv genomfördes även 

en intervju med en revisor.  

Empiri och slutsats: Den främsta orsaken till hur företagen i studien redovisar är vad 

standarden, IFRS, säger. Med en tillräcklig och övertygande argumentation, så är det ändå 

möjligt att göra företagsspecifika tolkningar och tillämpningar av principerna i IFRS. Detta 

genom att exempelvis tillämpa försiktighetsprincipen och väsentlighetsprincipen vid 

bedömningar av om FoU uppfyller kriterierna för aktivering i IAS 38. Endel företag som 

redovisar enligt IFRS tillämpar företagsspecifika väsentlighetskriterier för 

materialitetsgränser som anger ett lägsta belopp för utvecklingskostnader som kan aktiveras. 

Dessa undre gränser lämnar trots allt ett relativt stort utrymme att inte ta upp 

utvecklingsprojekt i balansräkningen utan istället kostnadsföra utgifter för utveckling om det 

är något som företaget önskar. Ingen av de intervjuade personerna i studien anser att språkliga 

hinder och bristande kommunikation mellan tekniker och ekonomer, har någon inverkan på 

bedömningen av vad som är utvecklingskostnader eller inte och för värderingen av FoU.  

Nyckelord: Immateriella tillgångar, IAS 38, FoU  
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Abstract 

Author: Anneli Rainer 

Supervisor: Stefan Schiller 

Title: To be…or not to be…an intangible asset, that is the question 

Background and problem: The focus lies on the decision and judgment of how to account 

for R & D in the entities, if it is an intangible asset or not.  

Aim: The aim with the study is to increase the knowledge of how entities account for R&D. 

One part of the aim is to also explain why they are doing it in that way. Another aim of the 

study is to explore if the accounting of the R&D is influenced by subjectivity. 

Method: A qualitative research method where case studies as the main design has been used. 

The empirical material has been collected through four interviews. Three of these interviews 

were made with persons in for the study interesting companies which had the possibility to 

capitalize development cost in the balance sheet. To have another picture and perspective on 

the situation one interview was made with an authorized public accountant. 

Result and conclusion: The foremost reason to how the entities in the study account for 

R&D is what the standard, IFRS, tells. It is possible to convince with argument to do 

company specific interpretations and applications of the principles in IFRS. For example this 

could be done thrue application of the principle of carefulness or of the principle of essential 

in the judgment and decision if the R&D fulfills the criteria for capitalizing, especially IAS 

38, point 57 d. Some entities who account according to IFRS use company specific criterion 

of essential for materiality which state a lowest amount for development cost to be activated. 

These lower boundaries for materiality leave a relative big space to the entities not to activate 

development cost in the balance sheet if that is what the company wish. None of the 

interviewed persons in the study think that scarce communication between economist and 

engineers affect the judgment and decision of R&D and if the development cost is an 

intangible asset. 

Key words: Intangible assets, IAS 38, R&D 
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1 Inledning 

I det inledande kapitlet beskrivs bakgrunden till studien. Den innehåller en presentation av de 

regelverk som reglerar redovisningen, och de skillnader som finns mellan dem i regleringen 

av speciellt Forskning och Utveckling. Detta behövs för att lättare förstå den 

problemdiskussion som följer och som mynnar ut i studiens syfte och frågeställning.  

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Immateriella tillgångar allt viktigare 

”Att vara… eller inte vara,” det är frågan (Shakespeare, 1600). Det inledande citatet fångar 

kärnan i uppsatsen på ett illustrativt sätt. Immateriella tillgångar har funnits länge, men från 

1980-talet och framåt finns det bevis för att värdet på de immateriella tillgångarna har ökat 

hastigt. Det innebär att en allt större del av värdet i företagen består av immateriella tillgångar 

och en mindre del av marknadskapitaliseringen förklaras av de vanliga materiella 

tillgångarna. Innan dess och fram till 1950-talet och ända in på 1980-talet räknades däremot 

de immateriella tillgångarna som mindre betydelsefulla för värdeskapande i företaget (Austin, 

2007).  

 I takt med att immateriella tillgångar får en allt större betydelse i dagens globala och alltmer 

kunskapsorienterade samhälle så blir kunskaper och kunskapsutveckling också viktigare och 

viktigare i det ekonomiska livet, inte bara för så kallade kunskapsföretag. Mer eller mindre 

alla utgifter hänförliga till forskning och utvecklings projekt (FoU-projekt) kan sägas vara 

utgifter för kunskapsutveckling (Kellgren, 2005). Inom redovisningen märks detta genom att 

ökningen också innebär en ökning av de utmaningar som redovisningen av de immateriella 

tillgångarna för med sig. Ett exempel på detta är själva bedömningen av vad som är ett 

utvecklingsprojekt. För de företag som redovisar enligt IFRS (International Financial 

Reporting Standards) ska utveckling aktiveras som en tillgång och tas upp i balansräkningen 

om vissa kriterier uppfylls, annars ska den kostnadsföras. Att uppskatta de framtida 

ekonomiska fördelarna av utvecklingen (IAS 38, punkt 57 d.) blir ofta ett avgörande kriterium 

för om den är en immateriell tillgång eller räknas som en kostnad bland många andra. 

Det finns i dagsläget i Sverige flera redovisningsnormer och regelverk som är möjliga att 

tillämpa. Dock är och har standarderna och normgivningen idag varit under omarbetning och 

meningen är att det ska bli enklare för företagen att veta vilka regelverk de ska följa (Töming, 

2010). De företag som i framtiden kommer att följa de nya regelverken tillämpar idag 



10 
 

antingen IFRS på frivillig basis eller Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR) och 

redovisningsrådets rekommendationer (BFN, 2010).  

1.1.2 Bokföringsnämndens arbete med K-projekten 

Bokföringsnämnden, BFN, ansvarar för utvecklingen av den svenska goda redovisningsseden, 

vilken alla företag och verksamheter i Sverige ska följa i mer eller mindre utsträckning.  

Denna goda redovisningssed håller på att förändras, även om det sker mer i det tysta. Detta 

beskriver Eva Töming, som är redovisningsexpert på Grant Thornton. Under ett antal år har 

de anslag som beviljas av Finansdepartementet varit mycket låga. En följd av detta har blivit 

att normgivningen har släpat efter (Töming, 2010). BFN har sedan 2004 arbetat med de så 

kallade K-projekten där K står för kategori. Denna normgivning delar in företagen i fyra 

kategorier: 

 K1 Regelverk för företag med en nettoomsättning på högst 3 miljoner kronor och som 

upprättar förenklat årsbokslut 

 K2 Regelverk som kan tillämpas av mindre företag 

 K3 Huvudregelverk som får tillämpas av alla icke noterade företag men ska tillämpas 

av större företag 

 K4 IFRS (Faller utanför BFN:s normgivning) 

Med K-projekten ändras normgivningen till att skapa en heltäckande norm för respektive 

grupp av företag. Det innebär en norm som innehåller alla bestämmelser som de företag som 

tillämpar normen behöver ta hänsyn till (Töming, 2010). 

1.1.3 Regleringen av redovisningen av FoU 

Reglerna i det nya K3 - regelverket kommer att ha sin grund i International Accounting 

Standards Board (IASB) International Financial Reporting Standards (IFRS) för Small and 

Medium-sized Entities (SME:s). K3-regelverket är principbaserat och när detta införts 

kommer BFN troligen att upphäva alla sina gamla normer, även befintlig normgivning som 

Redovisningsrådet har gett ut enligt Töming (2010). K3 - regelverket tillåter företagen att 

aktivera utgifter för utveckling som en tillgång i balansräkningen. Detta till skillnad från K1 

och K2 regelverken (BFN, 2010). De senare två kategorierna av företag är därför inte 

intressanta för studiens inriktning och kommer av den anledningen inte att behandlas mer i 

uppsatsen. IFRS genom IAS 38 utgår istället från att utgifter för utveckling som huvudprincip 

ska aktiveras i balansräkningen (IAS 38, 2010). Årsredovisningslagen säger att utgifter för 
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forsknings- och utvecklingsarbeten och liknande arbeten som är av väsentligt värde för 

företaget under kommande år får tas upp som en immateriell anläggningstillgång (ÅrL, 2010).  

1.1.4  Vad påverkar valet av redovisningsmetod för FoU?   

Balansräkningen, resultaträkningen och noterna ska upprättas som en helhet och ge en 

rättvisande bild av företagets ställning och resultat. Om det görs avvikelse av vad som följer 

av allmänna råd eller rekommendationer från normgivande organ, ska det enligt 2 kap. 3 § 

lämnas upplysning om detta och om skälen för avvikelsen i en not (ÅrL., 2010). För att se till 

vad bokföringslagen säger om hur frågan om hur redovisningen av FoU-kostnader skall ske så 

har det inte utvecklats närmare i förarbetena till Bokföringslagen (1976:125;BFL). 

Lagstiftaren har istället överlämnat detta åt redovisningspraxis (BFNR 1,2010).  

Av en studie, från 2009 i en D-uppsats om immateriella tillgångar, framgår det att ett företag 

som, exempelvis FlexLink, som har höga avkastningskrav kan kräva att utvecklingskostnader 

för projekt aktiveras för att inte tynga ner resultatet för mycket. Dessutom kan företagets 

ägare vilja visa för företagets intressenter att det kan generera positiva framtida kassaflöden. 

Då behöver de se vad företaget investerar i. Detta tydliggörs om utvecklingsprojekt aktiveras i 

balansräkningen, menar Karlsson som är tillförordnad CFO vid FlexLink (Karimi & 

Olofsson, 2009). Samtidigt kan det bli problem om värdet på de kapitaliserade utgifterna inte 

överensstämmer med det faktiska värdet. Lönsamheten kanske inte blir lika stor som 

förutspåtts. Då följer ett nedskrivningsbehov, menar redovisningsexpert Nilsson (Karimi & 

Olofsson, 2009).  

1.2 Problemdiskussion  

Det är lätt att inse att företag kan ha olika behov av hur FoU redovisas. Det leder vidare till att 

undra över vilka möjligheter det finns att påverka hur utgifterna för FoU ska redovisas och 

om det är möjligt att frångå det redovisningssätt som aktuellt regelverk anger som 

huvudprincip. Någon eller några personer i företaget måste ta ett beslut om hur kostnader för 

FoU ska hanteras, eftersom det vanligtvis finns två metoder som kan tillämpas, att aktivera 

utvecklingsutgifter som en tillgång i balansräkningen eller att kostnadsföra vartefter de 

uppstår. Beslutsfattaren gör ett val som får konsekvenser för företaget. Dessutom bygger 

fastställandet av utvecklingskostnaden enligt Doupnik et al. (2009) i sig på tidigare ofta 

subjektiva val. På många företag finns det dessutom problem med förståelsen och 

kommunikationen mellan teknik- och ekonomiavdelning. På exempelvis ett företag som 

FlexLink som tidigare nämnts ifrån en D-uppsats 2009, har samarbetet mellan avdelningarna 
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varit nästintill obefintligt under många år. Synen i företaget är enligt tillförordnad CFO (Chief 

Financial Officer) Karlsson att teknikerna är innovativa och glada i att utforska nya områden 

och att de är anställda för att göra produktutveckling, men att de inte har något budgetansvar 

(Karimi & Olofsson, 2009). Det leder till projekt som inte genererar tillräckliga intäkter och 

att investeringen kanske inte återbetalar sig (Karimi & Olofsson, 2009). Även på företaget 

Sectra finns det, enligt samma studie liknande problem. Enligt produktionschef Bergström så 

gäller oförståelsen mellan ingenjörer och ekonomer inom alla nivåer i företaget. Han tror att 

tekniker och ekonomer lägger olika innebörd i de värden som läggs fram i ett ”Business 

Case.” I dessa finns det enligt honom många mjuka värden som är svåra att beskriva (Karimi 

& Olofsson, 2009). Som en följd av detta, att det finns uppenbara brister i kommunikationen, 

blir att dessa verkar kunna ha betydelse för vad resultatet av bedömningen av vad som är ett 

utvecklingsprojekt blir, och hur stort värde detta har. Är det så och har det någon påverkan på 

hur företaget i slutänden redovisar FoU? 

Företagen tillämpar redovisningsmetod för FoU efter vad redovisningspraxis säger och vad 

som är reglerat i lag. Dessutom påverkas beslutet att kostnadsföra direkt eller att balansera 

som en tillgång i balansräkningen av andra krav som att resultatet inte ska tyngas ner för 

mycket av stora utvecklingskostnader, att visa upp en rättvisande bild av ställningen i 

företaget, eller av skatteskäl. En punkt som också är av intresse i sammanhanget är det 

moment av subjektivitet som kan finnas vid bedömningen av vad som är utvecklingskostnader 

för ett projekt. Med subjektivitet menas enligt nationalencyklopedin bedömningar som mest 

tar hänsyn till egna värderingar och förutfattade meningar. Detta gör det intressant att veta 

mer om hur företagen redovisar FoU, och vilka som är de viktigaste skälen till val av 

redovisningsmetod. Resonemanget mynnar ut i, med utgångspunkt i tidigare 

bakgrundsbeskrivning och problemdiskussion, formuleringen av uppsatsens syfte. 

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att öka kunskapen om och förståelsen för hur företag redovisar utgifter 

för FoU. Ett delsyfte är att också förklara varför de redovisar som de gör. Ett annat delsyfte 

med studien är att undersöka om redovisningen av FoU påverkas av subjektivitet. 
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1.4 Frågeställning 

Som hjälp att uppnå syftet med uppsatsen används följande frågeställningar: 

 Följer företagen någon bestämd policy vid redovisningen av FoU och vad 

kännetecknas denna i så fall av?  

 Påverkas redovisningen av FoU av subjektivitet i form av exempelvis brister i 

kommunikation, och svårighet att värdera kostnader och framtida intäkter på ett 

tillförlitligt sätt, och i så fall på vilket sätt? 

 Vilka är de viktigaste orsakerna till hur FoU redovisas?   

1.5 Målgrupp 

Läsaren förväntas ha grundläggande kunskaper i ekonomi och redovisning på 

universitetsnivå. Dels kan utbildningsverksamheter inom redovisning ha ett intresse av 

innehållet i uppsatsen för att bättre förstå företagen och deras finansiella rapporter. Dels har 

även företagen själva, redovisare, och revisorer ett intresse av att veta mer om hur andra gör 

och resonerar. Även övriga användare av företagens finansiella rapporter borde ha nytta av att 

veta mer vad som döljer sig bakom siffrorna för immateriella tillgångar. 
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1.6 Disposition 

 

1. Inledning  

I det första kapitlet beskrivs bakgrunden för studien och den information som läsaren 

behöver för att bättre förstå problem formuleringen, syftet och frågeställningen som sen 

följer. Därefter anges även studiens målgrupp. 

    

2. Metod  

 I det andra kapitlet beskrivs den metod som har används, den forskningsstrategi vilken 

innefattar den kvalitativa metoden och det hermeneutiska synsättet och den 

forskningsansats som tillämpats. Den undersökningsdesign som innebär fallstudier 

beskrivs därefter och kapitlet avslutas med en redogörelse för det praktiska 

tillvägagångssättet och studiens kvalitet.  

 

3. Referensram  

I det tredje kapitlet beskrivs först de kvalitativa egenskaperna i form av principer i 

Föreställningsramen. Därefter redogörs för teori om bedömningar och beslut. Detta följs 

av en presentation av innehållet i IAS 38. I det sista avsnittet presenteras den 

redovisningsteori, Positive Accounting Theory, som valts att analysera empirin ifrån. 

 

4. Empiri 

I det fjärde kapitlet redogörs först för innehållet från de tre företagsintervjuer som 

genomförts, följt av sammanställningen från intervjun med en revisor.   

   

5. Analys  

Det femte kapitlet innehåller analys av intervjumaterialet med hjälp av referensramen.  

 

6. Slutsatser 

       I det sjätte kapitlet presenteras de slutsatser som analysen resulterade i.    
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2 Metod 

I detta kapitel beskrivs hur den kvalitativa metoden har använts för att uppfylla studiens syfte. 

Därefter redogörs för vad fallstudier innebär och en motivering följer till varför denna design 

har valts till studien. Därefter beskrivs hur genomförandet av intervjuer på tre företag och 

med en revisor gick till. Detta följs av en kritisk granskning av studiens kvalitet. 

2.1 Forskningsstrategi 

2.1.1 Kvalitativ metod 

Det som huvudsakligen skiljer kvalitativ forskning mot kvantitativ forskning är att kvalitativ 

forskning brukar vara mer inriktad på ord än på siffror. En annan skillnad är den induktiva 

synen på förhållandet mellan teori och praktik, att teorin genereras på grundval av de data 

som samlas in (Bryman & Bell, 2005). Forskaren använder i kvalitativ metod en 

kunskapsteoretisk ståndpunkt vilket innebär att vikten ligger på förståelse av den sociala 

verkligheten som beror av hur deltagarna i en viss miljö tolkar denna verklighet. Den 

ontologiska ståndpunkten är konstruktionistisk. Detta innebär att sociala egenskaper är 

resultatet av ett samspel mellan individer och inte åtskilda från dem som deltar i 

konstruktionen av dem (Bryman & Bell, 2005). 

Vid genomförandet av studien i denna uppsats används genomgående den kvalitativa 

metoden. Då syftet med studien är mer inriktat på att tolka ord än siffror och det dessutom är 

meningen att det empiriska materialet ska ge upphov till ny kunskap och en ökad förståelse 

för hur redovisningen av FoU sker och helst också en förklaring till varför, så innebär detta 

betydande inslag av tolkning av texter och kommunikation, vilket sammantaget kräver en 

kvalitativ metod. 

2.1.2 Hermeneutik och tolkning  

Flertalet läsare av en text läser den mer eller mindre medvetna om att de också tolkar texten. 

En tolkning förutsätter att vi reflekterar över hur vi läser och behandlar våra källor. 

Hermeneutik avser en övergripande föreställning om vad tolkning och förståelse innebär och 

är en reflektion över hur vi läser och tolkar (Viksten, 2005). Tolkningen ska alltid bedömas 

utifrån de kvalitetskriterier som kan ställas på den kvalitativa metoden som tillämpas. Detta 

för att den kvalitativa metoden ska kunna kallas vetenskaplig (Gustavsson, 2007). En av 

hermeneutikens bestående bidrag till vetenskapsteorin är betoningen av att ingen tolkning kan 

ske helt förutsättningslöst. För att förstå en sak använder vi oss av vår tidigare förförståelse 
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och kunskap på området annars är det omöjligt för oss att förstå. Det går att se på 

tolkningsprocessen som en spiral, där personen går in i arbetet med en viss förförståelse av 

helheten, men under arbetets gång låter denna förståelse bli ifrågasatt och omvandlad i en 

dynamisk växelverkan mellan förståelse av materialet som helhet och förståelse av dess olika 

delar (Viksten, 2005). Denna syn på tolkning har under arbetet med uppsatsen konkret visat 

sig i hur förståelsen av intervjusituationerna för varje fall lett till en ökad kunskap om 

företagens situation och redovisningen av FoU. I uppsatsens tolkande delar som vid tolkandet 

av texter och vid intervjuerna och den empiri de ger upphov till används genomgående ett 

hermeneutiskt synsätt. Avsikten har varit att tolka texter och ord som de var tänkta av 

författaren respektive respondenten. 

2.2 Forskningsansats 

Med en deduktiv ansats menas att utifrån det som är känt inom ett visst område och de 

teoretiska överväganden som rör detta område, härleder eller deducerar forskaren en eller 

flera hypoteser som ska underkastas en empirisk granskning. I hypotesen ingår begrepp som 

ska översättas till utforskningsbara företeelser. Med en induktiv forskningsansats är resultatet 

istället teorin. Denna process innebär att dra generaliserbara slutsatser på grundval av 

observationer (Bryman & Bell, 2005). I uppsatsen används både deduktiva och induktiva 

moment. Studien utgår dock ifrån en deduktiv ansats genom att med befintliga teorier i form 

av lagtext, redovisningsstandarder och exempelvis årsredovisningar och tidigare studier visa, 

att det finns ett moment som orsakar val och bedömningssvårigheter för många företag. 

Momentet uppstår i samband med redovisningen av FoU och tillämpningen av befintliga 

redovisningsstandarder om immateriella tillgångar och speciellt dem som behandlar kostnader 

för forskning och utveckling. Med hjälp av empirin undersöks detta moment.  

2.3 Undersökningsdesign 

En design utgör en ram för generering av empiriska data som passar både för en viss 

uppsättning kriterier och för de frågeställningar som forskaren är intresserad av. Det finns 

enligt Bryman & Bell (2005) flera vanliga typer av forskningsdesign, som exempelvis 

experimentella undersökningar, tvärsnittsundersökningar, longitudinella undersökningar, 

komparativa undersökningar och fallstudier.  

I denna uppsats används fallstudier som huvudsaklig forskningsdesign. ”Fallstudiebaserad 

forskning innebär att ett eller flera fall från verkliga livet används som empiriskt underlag för 

forskning, särskilt när kunskap om ett område helt eller delvis saknas och när det rör sig om 
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komplexa fenomen” (Gustavsson, 2007). I en fallstudie brukar vanligtvis ett enda fall studeras 

i detalj. Den vanligaste betydelsen av termen ”fall” är enligt Bryman & Bell (2005) 

förknippad med en fallstudie av en viss plats eller ”lokal” som exempelvis en arbetsplats eller 

en organisation och oftast är det studiet av miljön eller situationen i fråga som är det centrala. 

Eftersom avsikten med denna studie är att få en ökad förståelse och kunskap om hur företag 

tänker kring och beslutar i en specifik situation, närmare bestämt valet av redovisningsmetod 

för forsknings och utvecklingskostnader, så kan den fokuserade situationen på ett utvalt 

företag liknas vid ett fall. Avseende denna situation och företeelse genomförs en intervju för 

att få fram hur den aktuella personen agerar och resonerar kring bedömningen.  

Den kvalitativa forskningen har fördelen att den kan göra saker som statistiskt baserad 

forskning inte förmår (Gustavsson, 2007). Fördelar med fallstudiebaserad forskning är att den 

tillåter studier av komplexitet, tvetydigheter och kaos. Den är mindre precis men når djupare. 

I fallbaserad forskning tillåts en induktiv ansats utan att nödvändigtvis beakta existerande 

teori. Den kan även vara deduktiv eller bestå av en kombination av deduktiva och induktiva 

element (Gustavsson, 2007). Avsikten i uppsatsen är att nå lite djupare än vad som går att 

utläsa av statistik, i årsredovisningar och i teoriböcker om redovisning och få reda på hur 

några specifika företag resonerar och redovisar.  

2.4 Praktiskt tillvägagångssätt 

2.4.1 Val av tre företag och intervjupersoner 

Tre semistrukturerade intervjuer genomfördes, varav två ute på företag och en skriftlig 

intervju med motsvarande intervjufrågor till ett företag. Ett urvalskriterium var att företagen 

skulle ha möjlighet att aktivera utgifter för utveckling i balansräkningen. Dessutom skulle de 

ha betydande kostnader för FoU. Dessa företag skulle alltså tillhöra kategorin K3 eller K4. De 

skulle gärna vara helt olika typer av företag för att öka chanserna att få veta olika 

tillämpningssätt i redovisningen. Detta resulterade i att företaget Saab blev aktuellt och 

intervjun skedde på Saab i Linköping, med Tomas Lagerquist, som är redovisningschef på 

Aeronautics. Företaget är speciellt intressant då det har stora kostnader för FoU. Saab är ett 

börsnoterat företag som redovisar efter IFRS. 

Det andra företaget som blev aktuellt för studien är Nasdaqomx och en intervju med Pernilla 

Nyström som är Business Controller för utvecklingsenheten i Norden. Hon är speciellt 

inblandad i redovisningen av just immateriella tillgångar. Att intervjun blev skriftlig till 

skillnad mot övriga intervjuer motiveras med att det vid tillfället var det möjliga 
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genomförbara alternativet. Företaget är intressant för studien då det har kostnader för FoU. 

Dessutom ställde intervjupersonen upp för eventuella följdfrågor.  

Den första intervjun skedde med ett företag som redovisade efter IFRS men däremot dels 

följde en företagsspecifik tillämpning i redovisningen och dessutom avvek från det sätt att 

redovisa FoU som annars kan förväntas av ett företag som följer IFRS. Det medförde att det 

tredje valet av företag för intervju föll på ytterligare ett IFRS företag, Posten Norden AB på 

huvudkontoret i Stockholm. Detta är också ett stort företag men det är inte börsnoterat och 

därför inte av den anledningen tvingat att redovisa efter IFRS. Intervjun skedde med Kaj 

Nyman som är Ekonomichef för Posten Norden AB, och bl.a. ansvarig för just besluten kring 

och redovisningen av FoU. Platsen för intervjun var på huvudkontoret i Solna i ett 

konferensrum och intervjun spelades in med en digital bandspelare. 

2.4.2 Intervju med revisor   

För att få en kompletterande bild och ett annat perspektiv på hur redovisningen av FoU sker 

ute på företagen och deras motiv och företagens förväntningar på möjlighet att välja 

redovisningsmetod för FoU, intervjuades även en revisor. Intervjun skedde på KPMG i 

Linköping med Arne Gunnarsson som är auktoriserad revisor. Han jobbar med ett stort 

spektrum av företag och verksamheter, både med små och stora lokala verksamheter. Han 

jobbar även endel med inrapporterade uppdrag, t.ex. Expertkoncernen som har en norsk ägare, 

som redovisar verksamheten enligt IFRS. Intervjun spelades in för att senare transkriberas. 

2.4.3 Intervjufrågorna  

Tanken bakom utformningen av intervjufrågorna var att de skulle utforska frågeställningens 

område och hjälpa till att uppfylla syftet med studien. Efterhand visade det sig att några av 

intervjufrågorna inte behövdes eller var svåra att svara på. Dessutom behövdes några extra 

frågor ställas som kompletterade de ursprungliga då det upptäcktes områden som behövde 

utforskas mer. Det berodde delvis på bristande kunskap om hur den verklighet ser ut som 

frågorna avsåg. Metoden som valts i uppsatsen tillåter dock viss ändring i frågestrukturen 

beroende på behov och detta använde sig författaren till uppsatsen av i viss utsträckning. 

Dessutom är avsikten med uppsatsen att öka kunskapen om redovisningen av FoU. Då måste 

det finnas utrymme att följa med i den hermeneutiska spiralen. 

2.4.4 Perspektiv 

I uppsatsen används företagsledningens perspektiv. Avsikten är att tolka företagsledningens 

intentioner i de beslutssituationer som undersöks i de empiriska studierna. Anledningen är att 
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frågeställningen i uppsatsen medför att intervjuerna enbart sker med chefer på olika nivåer 

inom företaget.  

2.4.5 Val av referensram 

I referensramen beskrivs de teorier som används för att analysera det empiriska materialet 

med. Då alla tre företagen i studien redovisar enligt IFRS så beskrivs först 

Föreställningsramen och de kvalitativa egenskaperna i form av principer. Dessutom behandlas 

ämnet redovisningsbedömningar eftersom även det är nära sammankopplat med 

frågeställningen och det empiriska materialet. Uppsatsen handlar om immateriella tillgångar 

och speciellt om forskning och utvecklingskostnader och därför så redogörs i ett kapitel för 

den senaste redovisningsstandard som är aktuell och som reglerar redovisningen av FoU och 

som gäller för de företag som används i studien, IAS 38. 

Studiens syfte är att undersöka hur och varför företagen redovisar FoU som de gör. Det 

handlar om ifall FoU ska kostnadsföras eller aktiveras som tillgång. Därför har valet fallit på 

att analysera resultaten från intervjuerna med Positive Accounting Theory. Denna teori 

framhäver behovet av empiriska undersökningar för att bestämma vilket som är den optimala 

redovisningspolicyn och hur det varierar från företag till företag beroende av hur dess 

organisation är strukturerad. Denna teori avser egentligen att förutse hur företag väljer en 

policy. Dessutom är den avsedd att användas på ett större kvantitativt underlag (Scott, 1997). 

Av den anledningen måste den här användas med viss försiktighet och med medvetenhet om 

detta. Men då avsikten med studien i uppsatsen främst är inriktad på att förstå och förklara 

kan teorin ha ett värde för detta ändamål genom att syftet med studien och resultaten från 

undersökningen förankras och knyts till beprövad redovisningsteori. 

2.4.6 Analysmetod 

Hur de olika företagen redovisar och varför jämförs och analyseras med hjälp av teorierna 

som beskrivs i referensramen. Som kontrast mot det empiriska materialet från de intervjuade 

företagen ställs ett revisorperspektiv. En revisor ger sin syn på uppsatsens syfte och 

frågeställning och hur den situationen ser ut allmänt för företag och speciellt för de företag 

som idag följer den alternativa normgivningen. 
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2.5 Studiens kvalitet 

2.5.1 Reliabilitet 

Med reliabilitet avses graden av tillförlitlighet i mätinstrumenten och innebär i vilken 

utsträckning samma värde fås om studien upprepas. Detta är ett mått som inte är helt relevant 

för kvalitativa metoder (Gustavsson, 2007). Däremot går det att diskutera kring begreppet och 

det görs här. Reliabiliteten i en studie kan öka genom att exempelvis använda kontrollfrågor i 

intervjuerna skriver Gustavsson. Detta görs kontinuerligt muntligt genom intervjuerna för att 

kontrollera att intervjuaren och informanten uppfattar svaren på motsvarande sätt det var 

tänkt. Dessutom fanns möjlighet att ställa extra frågor i efterhand till intervjupersonerna. Om 

studien skulle upprepas med samma intervjuperson i nära anslutning till det första tillfället är 

det troligt att svaren på precis samma frågor skulle ge ett motsvarande empiriskt innehåll. 

Däremot har det troligtvis stor betydelse med vilken person intervjun sker, vilka 

intervjufrågor som ställs, och resultatet beror även på förförståelsen hos intervjuaren. 

Situationen i företaget ändras över tid därför spelar tidsfaktorn in. Av dessa orsaker är det 

svårt att diskutera en upprepning. Däremot skulle den fakta som kommit fram också, rent 

hypotetiskt, kunna nås vid upprepning då faktauppgifterna i sig måste anses trovärdiga och 

oberoende av person. 

2.5.2 Validitet 

Med validitet avses i vilken utsträckning det som är avsikten att mäta verkligen mäts 

(Gustavsson, 2007). Försök att öka validiteten gjordes genom att formulera intervjufrågorna 

på ett så tydligt, och nyanserat sätt, som möjligt och dessutom att ställa flera liknande frågor 

som täckte in ett överlappande område. Flertalet av frågorna som ställdes var formulerade 

som öppna frågor. Dessutom får de intervjuade personerna anses ha varit mycket insatta och 

tillmötesgående vilket underlättade intervjuprocessen.  

I fallstudiebaserad forskning är validitet i sin generiska betydelse mycket central. Frågan är 

om forskaren lyckats fånga in det fenomen denne är ute efter, eller om denne har studerat 

något annat (Gustavsson, 2007). En stor del av det empiriska materialet går att knyta till och 

jämföras mot företagens årsredovisningar och det ger en uppfattning om att svaren stämmer 

överens med, och förklarar aktuella uppgifter i dessa. Innehållet i det empiriska materialet är 

sådant att det även kan jämföras med begrepp och definitioner i de aktuella 

redovisningsprinciperna. Vissa överensstämmelser och utmärkande avvikelser kommenteras 

även i analysavsnittet. Dessutom eftersom även en revisor har intervjuats, från dennes 
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perspektiv kring frågeställningarna i uppsatsen, ställs flera tolkningar mot varandra och ökar 

på så sätt validiteten i det studerade fenomenet. 

2.5.3 Generaliserbarhet 

Fallstudier strävar efter att öka vår förståelse för generella mekanismer hos ett fenomen där 

avsikten enligt Gummesson är att vi vill förstå vad som sker, hur och varför det sker. Vi vill 

även förstå det på djupet. Av detta sker sen generalisering till ny teori. Gummesson menar 

vidare att fallstudier inte kan generaliseras till en större population i bemärkelsen hur många, 

hur mycket och hur ofta då det kräver statistisk generalisering (Gustavsson, 2007). Kvalitativa 

forskningsresultat är ofta svåra att generalisera utöver den situation i vilken de producerades. 

Kritikerna menar att det är omöjligt att generalisera till andra miljöer (Bryman & Bell, 2005). 

Däremot finns det företag där motsvarande situation uppstår som intervjun undersöker och 

därför borde resultaten kunna användas till att åtminstone få en ökad förståelse och kunskap 

om redovisningen och resonemanget bakom som kan tillämpas i motsvarande situation i 

jämförbara företag.  

2.5.4 Källkritik 

De primärkällor som har använts vid intervjuerna kan anses trovärdiga då de är mycket insatta 

och kunniga på det aktuella området. De intervjuade personerna har dock en chefsposition och 

kan förväntas svara till företagets fördel, vilket kan medföra en viss vinkling till företagets 

fördel. De sekundära källor som har använts är främst IFRS senaste standarder från FAR:s 

hemsida. Dessutom har information hämtats från Bokföringsnämndens hemsida. Dessa källor 

måste anses mycket tillförlitliga. Utöver det har främst kurslitteratur från redovisning och 

metod används och dessutom har det empiriska materialet från en tidigare D-uppsats använts 

som inspiration för studien. Några vetenskapliga artiklar har använts till teorin, vilka är 

granskade och därför också kan anses trovärdiga. 

Det är allmänt känt att företagskulturen inom amerikanska företag är strängare och mer 

reglerande än i svenska företag. Något som styrker detta är att det krävdes ett godkännande 

från företaget för att intervjun skulle få genomföras. 
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3 REFERENSRAM   

I detta kapitel beskrivs först de kvalitativa egenskaperna i formen av principer som behandlas 

i IASBs föreställningsram. Därefter följer ett avsnitt om de bedömningar som principbaserad 

redovisning som IFRS medför. Beslutsfattande i organisationer tas sen upp och därefter 

redogörs för innehållet i IFRS standard IAS 38, ”Immateriella tillgångar.” Speciellt 

uppmärksammas de kriterier som FoU ska uppfylla för att vara en immateriell tillgång. I det 

avslutande avsnittet av kapitlet beskrivs den positiva redovisningsteorin ”Positive Accounting 

Theory”. Framställningen inriktas speciellt på att redogöra för effektivitetsperspektivet inom 

denna teori. 

3.1 Föreställningsram för finansiella rapporter 

3.1.1 Om IASBs föreställningsram 

I IASBs föreställningsram behandlas begrepp och grundprinciper för utformning av 

finansiella rapporter avsedda för externa användare. I denna behandlas de finansiella 

rapporternas syfte och de kvalitativa egenskaper som är avgörande för användbarheten av den 

information som lämnas i de finansiella rapporterna. Där beskrivs även att 

föreställningsramen inte är en IAS och därmed inte behandlar frågor som rör värdering eller 

upplysningar på enskilda områden. Det klargörs också att innehållet inte är överordnat 

innehållet i enskilda IASer (Föreställningsram). I föreställningsramen sägs vidare att de 

finansiella rapporternas syfte är att tillhandahålla information om ett företags finansiella 

ställning och resultat samt om förändringar i den ekonomiska ställningen. Där beskrivs även 

att informationen är användbar för olika användare som underlag för deras beslut i 

ekonomiska frågor. De finansiella rapporterna visar även företagsledningens förmåga att sköta 

företaget och ansvara för de resurser som anförtrotts dem (Föreställningsram, punkt 12-14). 

3.1.2 Kvalitativa egenskaper 

De kvalitativa egenskaperna är de egenskaper som gör informationen i de finansiella 

rapporterna användbar för användarna. De fyra viktigaste principerna anges vara begriplighet, 

relevans, tillförlitlighet och jämförbarhet (Föreställningsram, punkt 24). Det är ofta 

nödvändigt att göra en avvägning mellan, eller välja mellan, kvalitativa egenskaper. Målet 

måste oftast vara att uppnå en lämplig balans mellan de olika egenskaperna för att uppfylla de 

finansiella rapporternas syfte. Genom professionell bedömning avgörs den relativa vikt som 

tillmäts olika egenskaper i olika situationer (Föreställningsram, punkt 45). 



23 
 

Begriplighet 

Det är en viktig egenskap hos den information som lämnas i finansiella rapporter att den är 

lättbegriplig för användarna. Det förutsätts att användarna har en rimlig kunskap om 

affärsverksamhet, ekonomi och redovisning (Föreställningsram, punkt 25). 

Relevans 

Informationen måste vara relevant som beslutsunderlag för användarna för att vara av värde. 

Den är relevant om den påverkar användarnas beslut genom att underlätta bedömningen av 

inträffade, aktuella och framtida händelser eller genom att bekräfta eller korrigera tidigare 

bedömningar (Föreställningsram, punkt 26). 

Väsentlighet 

Det sägs att informationens relevans påverkas av dess karaktär och av dess väsentlighet. 

Informationens karaktär är i vissa fall avgörande för dess relevans. Om ett utelämnande eller 

en felaktighet kan påverka de beslut som användaren fattar på basis av informationen i de 

finansiella rapporterna så är informationen väsentlig. Det beskrivs att graden av väsentlighet 

beror på postens eller felets storlek och på omständigheterna kring utelämnandet eller felet. 

Därför är väsentlighet mer en fråga om en tröskelnivå än en grundläggande kvalitativ 

egenskap som informationen måste ha för att vara användbar (Föreställningsram, punkt 29-

30). 

Tillförlitlighet 

Informationen måste vara tillförlitlig för att den ska vara användbar och det är den om den 

inte innehåller väsentliga felaktigheter och inte är vinklad. Detta för att användarna måste 

kunna förlita sig på att informationen på ett korrekt sätt utvisar antingen vad som görs 

gällande att den utvisar eller vad som rimligen kan antas att den utvisar. (Föreställningsram, 

punkt 31). 

Korrekt bild 

En balansräkning måste på ett korrekt sätt återge de transaktioner och andra händelser som 

givit upphov till de tillgångar, skulder och eget kapital som på balansdagen uppfyller 

kriterierna för att tas med i balansräkningen. Detta för att om informationen ska vara 

tillförlitlig måste den på ett korrekt sätt återge transaktioner och andra händelser på det sätt 

som görs gällande eller som rimligen kan förväntas. Oftast förekommer det viss risk för att 

finansiell information inte ger en helt korrekt bild av det den avser. Den består av inneboende 

svårigheter att antingen identifiera transaktionerna eller andra händelser som skall mätas eller 
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att hitta och tillämpa mätmetoder och presentationstekniker för informationen. Mätningen av 

de ekonomiska effekterna av en post kan i vissa fall vara så osäker att företaget inte bör ta 

med den i de finansiella rapporterna. Exempelvis så är det vanligtvis svårt att identifiera eller 

mäta internt genererad goodwill på ett tillförlitligt sätt. I andra fall kan det vara relevant att ta 

med posten i den finansiella rapporten och istället upplysa om riskerna för fel i värderingen 

och i beslutet att ta med posten i rapporten (Föreställningsram, punkt 33 och 34). 

Neutralitet 

De finansiella rapporterna är inte neutrala om de påverkar beslut och bedömningar i syfte att 

uppnå ett förutbestämt resultat eller annat mål, genom hur urvalet eller presentationen gjorts. 

För att informationen ska vara tillförlitlig får den inte vara vinklad och måste vara neutral i de 

finansiella rapporterna (Föreställningsram, punkt 36). 

Försiktighet 

Försiktighetsprincipen innebär att de bedömningar som måste göras under osäkerhet görs 

med viss försiktighet så att tillgångar och intäkter inte överskattas och så att skulder och 

kostnader inte underskattas. Däremot medför den inte att dolda reserver och omotiverat stora 

reserveringar tillåts. Den innebär heller inte att avsiktliga underskattningar av tillgångar eller 

intäkter tillåts, eller att avsiktliga överskattningar av skulder eller kostnader tillåts. Det skulle 

annars medföra att de finansiella rapporterna inte vore neutrala och därmed inte tillförlitliga. 

Den osäkerhet som oundvikligen är förknippad med många händelser och omständigheter 

måste hanteras av den som upprättar finansiella rapporter. Det kan gälla möjligheten att få 

betalt för osäkra fordringar, sannolik nyttjandeperiod för anläggningstillgångar och antalet 

garantianspråk som kan förutses. Den formen av osäkerhet hanteras genom upplysningar om 

dess natur och omfattning samt genom att försiktighetsprincipen tillämpas när de finansiella 

rapporterna upprättas (Föreställningsram, punkt 37). 

Fullständighet 

Informationen i de finansiella rapporterna måste vara fullständig för att vara tillförlitlig. Detta 

inom ramen för vad som kan anses vara väsentligt i förhållande till kostnaderna för att ta fram 

informationen. Om information utelämnas kan det få till följd att informationen blir oriktig 

eller vilseledande och därför varken tillförlitlig eller relevant (Föreställningsram punkt 38). 

Jämförbarhet 

Värderingsprinciper och presentationstekniker för likartade transaktioner och andra händelser 

måste redovisas på ett likformigt sätt dels i ett och samma företag under en längre tid och dels 
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i olika företag. Detta för att användare måste ges möjlighet att jämföra olika företags 

finansiella rapporter med avseende på finansiell ställning, resultat och även förändringar i 

finansiell ställning. Användarna måste även ges möjlighet att bilda sig en uppfattning om 

trender i företagets resultat och ställning. Därför måste de kunna jämföra de finansiella 

rapporterna som företaget lämnar över en längre period. Kravet på jämförbarhet medför också 

att användarna ska ges information om de redovisningsprinciper som tillämpats då de 

finansiella rapporterna upprättats. Dessutom om de eventuella ändringarna av sådana 

principer samt om effekter av sådana ändringar. De måste också kunna identifiera skillnader 

mellan tillämpade redovisningsprinciper både inom samma företag mellan olika perioder och 

dessutom mellan olika företag. Att följa IAS inklusive upplysningar om de 

redovisningsprinciper som tillämpas i företaget bidrar till att uppnå jämförbarhet. Det sägs 

även att kravet på jämförbarhet inte bör förväxlas med strikt likformighet som hindrar att 

förbättrade redovisningsstandarder tillämpas och att det inte är lämpligt att företag håller fast 

vid redovisningsprinciper som inte uppfyller kraven på relevans och tillförlitlighet. Om det 

finns mer relevanta och pålitliga alternativ är det inte heller lämpligt att företaget håller fast 

vid redovisningsprinciper (Föreställningsram, punkt 39-41). 

3.2 IFRS och principbaserad redovisning   

3.2.1 Bedömningar 

IFRS har inneburit ett delvis nytt sätt att förhålla sig till redovisning i Sverige. Det är inte 

alltid tydligt hur reglerna praktiskt ska tillämpas och det pågår en tolkningsprocedur för att ta 

reda på hur redovisning ska gå till. Tolkningarna blir en viktig faktor för hur redovisningen 

slutligen utformas i företagen. Detta menar Jan Marton som är verksam vid Handelshögskolan 

i Göteborg. Han arbetar även med redovisningsfrågor på KPMG i Göteborg. Marton menar att 

IFRS ofta ger uttryck för ekonomiska tankar som kräver bedömningar och tillämpningar i det 

enskilda företaget. Där kan den konkreta tillämpningen variera mycket beroende på företagets 

egen situation. Marton menar att det är det som är principbaserad redovisning (Balans nr 5, 

2007). Istället för regler som talar om hur du ska göra finns det enligt Marton regler som säger 

”utveckla själv en procedur för att avspegla ekonomiska händelser på det här sättet”. Detta 

innebär inte att företagen kan redovisa hur de vill utan redovisare och revisorer måste sätta sig 

in i de principer som IASB ger uttryck för i reglerna. Han menar vidare att det för svenska 

redovisare därför är viktigt att ta till sig och förstå dessa principer vid implementering av 

IFRS. Troligtvis kommer det att ta tid innan det uppnås förutser Marton (Balans nr 5, 2007). 
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Att redovisa enligt IFRS innebär att många bedömningar måste göras. Det medför att det ofta 

upplevs som svårt och krävande. Däremot kan bedömningar ha ett stort informationsvärde. 

Det går att se på bedömningar som företagsledningens syn på framtiden, vilket är högst 

relevant för aktiemarknaden, menar Marton. Nedskrivningar är ett exempel på detta. Det är en 

stark signal att företagsledningen inte anser att tillgången längre kan generera lika mycket 

framtida kassaflöden som tidigare förutsetts när ett företag genomför en nedskrivning. På 

samma sätt är det en signal att de framtida kassaflödena åtminstone är på en nivå så att de kan 

bära upp värdet av tillgången om det inte görs en nedskrivning. Det går att konstatera, menar 

Marton, att ju fler bedömningar som ingår i redovisningen, desto mer användbar blir den 

(Balans nr 1, 2008). 

Subjektiva bedömningar 

För att bestämma om utvecklingskostnader ska kapitaliseras krävs betydande bedömningar 

från företagsledningen. Dessa måste avgöra vid vilken punkt forskningen slutar och 

utvecklingen börjar. När sen väl ledningen har beslutat detta ska de avgöra om alla sex 

kriterierna, för kapitalisering av utvecklingskostnader är uppfyllda. Oftast blir det nödvändigt 

att göra bedömningar av framtida omständigheter. Dessa kan vara mycket subjektiva. Det 

leder till att det slutliga beslutet kan bli beroende av hur pessimistisk eller optimistisk 

personen som gör bedömningen är (Doupnik & Perera, 2009). 

3.3 Beslutsfattande i organisationer 

Beslut är alltid färgat av de människor som fattar beslutet menar Herbert Simon. Därför finns 

det inte några perfekta beslut eftersom dessa förutsätter en optimal kunskap om de 

förutsättningar som påverkar ett beslut. Simon menar att människor aldrig kan ta med alla 

variabler som påverkar ett beslut och därför så blir beslutet i bästa fall tillfredsställande, vilket 

han kallar satisficing snarare än optimalt. Han menar att människors kognitiva förmåga 

därmed är en begränsande faktor som måste diskuteras i en beslutsteori. Simon talar om, 

bounded rationality, som kan översättas med begränsad rationalitet. Han menar att världen är 

komplex och att människor därför inte förmår att fatta beslut som tar hela denna komplexitet i 

beaktande. Däremot är människornas avsikt att fatta rationella beslut och därför försöker de 

beakta de viktigaste aspekterna i sitt beslut (Simon, 1957). Just begreppet ”bounded 

rationality” har blivit ett av organisationsteorins mest spridda och välanvända begrepp. Han 

tilldelades även priset i ekonomi till Alfred Nobels minne för sina teorier om beslutsfattande. 

(Eriksson- Zetterquist, Kalling & Styhre, 2005). James March och Herbert Simon 

vidareutvecklar Simons beslutsteorier och använder sig av begreppet ”satisficing” som avser 
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att beslutsfattande i första hand söker hitta jämviktslägen där olika intressenter och intressen 

tillgodoses snarare än att hitta ultimata lösningar. De menar att beslutsfattande sker i en miljö 

där kognitiva, politiska, känslomässiga och strategiska aspekter måste hanteras och vägas mot 

varandra. Det tvingar beslutsfattaren att hitta framkomliga vägar, snarare än att identifiera 

ultimata beslut (March & Simon, 1958). 

Cyert och March menar att organisationer är sociala konstruktioner vars agerande i första 

hand måste förstås utifrån beteendevetenskapliga teorier. De hävdar att organisationer 

formulerar och följer belutsstrategier eller beslutsregler. Därför är organisationer 

informationsbearbetande och beslutsfattande system. Beslutsstrategierna är i sin tur beroende 

av vilka mål organisationen har. Eftersom dessa ofta är många och motstridiga som 

exempelvis lönsamhet på kort respektive lång sikt måste beslutsfattandet hantera dessa 

konflikter (Cyert & March, 1963).  

3.4 IAS 38 Immateriella tillgångar 

3.4.1 Syfte och tillämpning 

Syftet med standarden är att ange hur immateriella tillgångar som inte uttryckligen omfattas 

av andra standarder behandlas i redovisningen (IAS 38, punkt 1). Standarden tillämpas på 

bland annat utgifter för annonsering, utbildning, igångsättning av nya verksamheter samt 

forsknings- och utvecklingsverksamheter. Eftersom forsknings- och utvecklingsverksamheter 

syftar till att utveckla kunskap så är den fysiska delen mindre viktig än den immateriella 

delen, det vill säga den kunskap som den innefattar, även om dessa verksamheter kan 

resultera i en tillgång med fysisk form (såsom en prototyp) (IAS 38, punkt 5). 

3.4.2 Begreppen tillgång och immateriell tillgång 

I denna standard används en tillgång med innebörden 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. En immateriell tillgång är en identifierbar icke-monetär tillgång utan 

fysisk form, där monetära tillgångar är kontanta medel samt tillgångar som omvandlas till 

kontanta medel till fasta eller fastställbara belopp (IAS 38, punkt 8). En post som omfattas av 

denna standard och inte uppfyller definitionen för en immateriell tillgång medför att utgiften 

kostnadsförs när den förvärvas eller upparbetas internt (IAS 38, punkt 9). För att skilja den 

från goodwill kräver definitionen av en immateriell tillgång att den är identifierbar (IAS 38, 

punkt 11). 
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3.4.3 Exempel på immateriella tillgångar 

Om immateriella tillgångar sägs i punkt 9 att företag ofta har utgifter för att anskaffa, 

utveckla, underhålla eller förbättra immateriella värden, såsom vetenskaplig eller teknisk 

kunskap, utformning och införande av nya processer eller system, licenser, rättigheter, 

kunskap om marknader och varumärken (inklusive utgivningsrätter). Några exempel på 

sådana värden är programvaror, patent, upphovsrätter, filmer, kundregister, 

förvaltningsberättelser avseende hypotekslån, fiskelicenser, importkvoter, franchiseavtal, 

kund- eller leverantörsrelationer, kundlojalitet, marknadsandelar och 

marknadsföringsrättigheter (IAS 38, punkt 9). Vidare säger punkt 10 att inte alla exempel i 

punkt 9 motsvarar definitionen på en immateriell tillgång, det vill säga identifierbarhet punkt. 

11-12, kontroll över tillgången punkt. 13 – 16, samt förekomst av framtida ekonomiska 

fördelar punkt 17 (IAS 38, punkt 9 och 11-16). Identifierbarhetskravet har främst funktionen 

att avskilja immateriella tillgångar från förvärvad och upparbetad goodwill (Kellgren, 2005). 

Kontrollkriteriet är viktigt i kunskapsutvecklingssammanhang eftersom det ofta är svårt att 

kontrollera kunskap och kunskapsbärare. Ofta bärs kunskap av personal vilket är svårt att 

kontrollera i redovisningsrättslig mening (Kellgren, 2005). 

3.4.4 Forskningsfas och utvecklingsfas 

För att avgöra om en internt upparbetad immateriell tillgång uppfyller kriterierna för att 

redovisas som tillgång i rapporten över finansiell ställning delar företaget upp skapandet av 

tillgången i en forskningsfas och en utvecklingsfas (IAS 38, punkt 52). Punkt 53 säger 

speciellt att om ett företag inte kan särskilja forskningsfasen från utvecklingsfasen i ett internt 

projekt för att skapa en immateriell tillgång, anses utgifterna i projektet tillhöra enbart 

forskningsfasen (IAS 38, punkt 53). Ett företag kan inte visa att en immateriell tillgång 

existerar, och kommer att generera sannolika framtida ekonomiska fördelar, under ett internt 

projekts forskningsfas. Av den anledningen kostnadsförs utgifter under denna fas då de 

uppkommer (IAS 38, punkt 55). 

Utvecklingsfasen 

En immateriell tillgång som uppstår genom utveckling eller i utvecklingsfasen av ett internt 

projekt skall tas upp som tillgång i balansräkningen endast om ett företag kan påvisa att 

samtliga förutsättningar i punkt 57 a)-f) är uppfyllda (IAS 38, punkt 57): 

 ”En immateriell tillgång som uppstår genom utveckling, eller i utvecklingsfasen av ett internt 

projekt, ska tas upp som tillgång i rapporten över finansiell ställning endast om ett företag kan 

påvisa att samtliga nedanstående förutsättningar är uppfyllda:  
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a. Det är tekniskt möjligt för företaget att färdigställa den immateriella tillgången 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 tillgången. 

d. Företaget visar hur den immateriella tillgången kommer att generera sannolika 

framtida ekonomiska fördelar. Företaget kan bland annat påvisa att det finns en 

marknad för det som produceras med den immateriella tillgången eller för den 

immateriella tillgången som sådan, eller, om tillgången är avsedd att användas internt, 

dess användbarhet. 

e. Det finns adekvata tekniska, ekonomiska 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 är hänförliga till den 

immateriella tillgången under dess utveckling”. 

I punkt 58 beskrivs att i ett internt projekts utvecklingsfas kan ett företag i vissa fall 

identifiera en immateriell tillgång och påvisa att tillgången kommer att generera sannolika 

framtida ekonomiska fördelar. Detta beror på att ett projekts utvecklingsfas har kommit längre 

än dess forskningsfas (IAS 38, punkt 58). Exempel som anges i punkt 59 på 

utvecklingsverksamhet är:  

a. ”utformningen, konstruktionen samt provningen av prototyper och modeller, 

b. formgivningen av verktyg, jiggar, gjutformar och stansar enligt ny teknik, 

c. formgivningen, uppförandet och driften av en pilotanläggning som inte är av 

tillräcklig storlek ekonomiskt för kommersiell produktion, och 

d. utformningen, konstruktionen och provningen av ett valt alternativ för nya eller 

förbättrade material, enheter, produkter, processer, system eller tjänster.” (IAS 38, 

punkt 59) 

Anskaffningsvärde och värdering 

Anskaffningsvärdet för en internt upparbetad immateriell tillgång består av alla utgifter som 

är direkt hänförbara och som krävs för att skapa, framställa och färdigställa tillgången för 

användning på det sätt som företagsledningen avsett. Några exempel som anges är utgifter för 

ersättning till anställda som uppkommer vid upparbetning av den immateriella tillgången, 

samt utgifter för materiel och tjänster som används eller förbrukas i anslutning till det. (IAS 
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38, punkt 66). Utgifter som en gång kostnadsförts får inte tas upp som en immateriell tillgång 

(IAS 38, punkt 71). Det är, enligt Kjellgren, vanligtvis mycket svårare att fastställa ett korrekt 

anskaffningsvärde på internt upparbetade FoU-tillgångar än på förvärvade. Oftast finns det i 

dessa fall ett behov av att avgöra vilka av ett stort antal olika utgifter som ska anses hänförliga 

till ett FoU-projekt. Noteras kan här att löner för personal som deltar i arbetet med att 

utveckla internt upparbetade FoU-tillgångar ska räknas till anskaffningsvärdet för dessa. 

Däremot ska kostnader för att utbilda personalen för arbetet att använda tillgången inte ingå i 

anskaffningsvärdet (Kellgren, 2005). Även sedan anskaffningsvärdet fastställts är värderingen 

av immateriella anläggningstillgångar ofta svårt. Delvis beror det på att dessa ligger tidigt i en 

produktionscykel. Det gör att värderingen kommer att avgöras mer av företagets egna åsikter 

än av en marknadsprissättning (Artsberg, 2003). 

Anskaffningsmetoden och omvärderingsmetoden är de huvudsakliga metoderna för 

periodisering i IAS. Anskaffningsvärdemetoden innebär att efter det första 

redovisningstillfället ska en immateriell tillgång tas upp i balansräkningen till 

anskaffningsvärdet. Detta efter att eventuella ackumulerade avskrivningar och ackumulerade 

nedskrivningar dragits av. Omvärderingsmetoden innebär istället att efter en immateriell 

tillgång har redovisats första gången så ska den redovisas till ett omvärderat belopp, det 

verkliga värdet vid omvärderingstidpunkten. Detta även här efter att eventuella ackumulerade 

avskrivningar och ackumulerade nedskrivningar dragits av. Dock är ett krav för uppvärdering 

till marknadsvärde att det finns en aktiv marknad för den aktuella tillgångstypen (Kellgren, 

2005). 

3.4.5 Avskrivning och nedskrivning 

När tillgången kan användas och den befinner sig på den plats och i det skick som krävs för 

att kunna använda den på det sätt som företagsledningen avser ska den börja skrivas av. Det 

avskrivningsbara beloppet för en immateriell tillgång med bestämbar nyttjandeperiod ska 

fördelas över nyttjandeperioden på ett systematiskt sätt (IAS 38, punkt 97). 

Nedskrivningsbehovet av en immateriell tillgång regleras istället av IAS 36, Nedskrivningar, 

som anger när och hur ett företag omprövar sina tillgångars redovisade värden. Standarden 

anger också hur företaget fastställer återvinningsvärdet på en tillgång och när det gör en 

nedskrivning eller återför en sådan (IAS 38, punkt 111). 
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3.4.6 Upplysningar 

Ett företag är skyldigt att lämna upplysningar för varje slag av immateriell tillgång. Dessutom ska ett 

företag upplysa om det totala beloppet av utgifter för forskning och utveckling som kostnadsförts 

under perioden (IAS 38, punkt 126-127).  

3.5  Positive Accounting Theory 

Positive Accounting Theory, är en av flera positiva redovisningsteorier. Just denna teori 

populariserades av Watts och Zimmerman. En positiv teori försöker förklara och förutse 

speciella fenomen. Positive Accounting Theory (PAT) intresserar sig för att förklara 

utövandet av redovisningen. Den är designad att förklara och förutse vilka företag som 

kommer att använda en speciell redovisningsmetod (Watts & Zimmerman, 1986). PAT ägnar 

sig åt att förutse agerande som företagens val av redovisnings policy och hur företagen 

kommer att svara på föreslagna nya redovisningsstandarder. Teorin utgår från att företagen 

organiserar sig på det mest effektiva sättet för att maximera sina chanser att överleva (Scott, 

1997). I stort sett kan ett företag beskrivas med den uppsättning av avtal eller kontrakt som 

det har ingått. Företaget kommer att försöka minska de olika kontraktkostnaderna som hör 

ihop med kontrakten, som kostnader för förhandlingar, möjliga omförhandlingar och 

förväntade kostnader för konkurs eller andra misslyckanden (Scott, 1997). 

3.5.1 Agentteori 

Positiv redovisningsteori fokuserar på relationerna mellan de olika individer som medverkar 

till att förse en organisation med resurser, och den fokuserar på hur redovisningen används till 

att hjälpa till så att dessa relationer fungerar. I större eller mindre omfattning ägnar sig 

agentteori forskning åt att förklara den observerade tillämpningen av redovisningen (Ryan, 

Scapens & Theobald, 2002). Den metologiska basen för positiv redovisningsteori, som den 

positiva agentteorin, innebär vanligtvis ett tillvägagångssätt enligt följande: beslutsfattare 

väljer en speciell inriktning i sitt agerande som beror på deras önskemål, behov, preferenser 

etc. Dessa val påverkas av hur de förstår att världen fungerar. Positiva forskare kan hjälpa 

beslutsfattaren att förstå hur relevanta variabler samverkar, dvs. hur världen fungerar. 

Däremot kan de inte bistå vid valet av beslutsmodell (Jensen, 1983). Teorin som den 

utvecklats av Watts och Zimmerman m.fl. grundar sig på centrala antaganden från ekonomisk 

teori att alla individer agerar utifrån självintresse och att alla individer alltid kommer att agera 

på ett opportunistiskt sätt så att agerandet leder till en ökning i deras välstånd (Watts & 

Zimmerman, 1986). Den optimala uppsättningen av redovisningspolicy för företaget 

representerar den bästa kompromissen mellan strikta föreskrifter som att under aktuella 
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omständigheter minska kontraktskostnaderna och att ge företagsledarna flexibilitet att ändra 

redovisningspolicy om omständigheterna ändrar sig. Positiv Accounting Theory framhäver 

behovet av empiriska undersökningar för att bestämma vilken denna redovisningspolicy är 

och hur den varierar från företag till företag beroende av hur dess organisation är strukturerad. 

Det ultimata målet med teorin är att förstå och förutse val av redovisningspolicy för olika 

företag (Scott, 1997). 

3.5.2 Skatt och val av redovisningsmetod 

Potentiella skatteeffekter kan influera valet av redovisningsprocedur. Exempelvis om en 

lagervärderingsmetod påverkar inkomstskatten, överväger företaget dessa skatteeffekter när 

de väljer metod. Ett annat exempel är att några stater lägger på skatter på företag baserat på 

det bokförda värdet av tillgångarna. Detta ger företagsledare incitament att anta 

redovisningsprocedurer som minskar tillgångarnas bokförda värde. Dessutom sporras ledare 

att använda samma redovisningsprocedurer för både skatt och finansiell rapportering för att 

slippa kostnader för att hålla med dubbel bokföring (Watts & Zimmerman, 1986).  

3.5.3 Effektivitetsversionen av PAT 

Det finns en opportunistisk version och en version som bygger på effektiva kontrakt. Ofta gör 

dessa två former samma förutsägelser. Det kan ofta vara svårt att avgöra om ett företags 

observerade val av redovisningspolicy drivs av opportunism eller effektivitet (Scott, 1997). 

Inom effektivitetsperspektivet förklarar forskarna hur olika kontraktmekanismer kan användas 

för att minska firmans agentkostnad, dvs. den kostnad som associeras med att auktoriteten att 

fatta beslut överlåts till agenten. Inom effektivitetsperspektivet i PAT argumenteras det för att 

redovisningsmetoderna väljs efter hur de bäst avbildar företagets underliggande finansiella 

prestation. För att förklara varför företagen antar olika redovisningsmetoder används olika 

organisatoriska karaktäristika. Olika företag skiljer sig åt i naturen på affärsverksamheten, och 

dessa skillnader leder till skillnader i redovisningsmetoder som anammas. Genom att erbjuda 

mått på prestationerna som bäst avspeglar företagets underliggande prestation hävdas det att 

investerare och andra partier inte behöver ytterligare information från andra källor. Detta leder 

konsekvent till kostnadsbesparingar. Många skulle argumentera för att företagsledningen är 

de som är mest lämpade att välja passande redovisningsmetoder under givna omständigheter, 

och att regeringen inte ska blanda sig i processen (Deegan & Unerman, 2006).  

 

 



33 
 

4 Empiri  

I detta kapitel beskrivs var och ett av företagen Saab, Nasdaqomx och Posten Norden, genom 

först en presentation av företaget, därefter en kort beskrivning av intervjupersonen, vilket 

följs av en sammanställning av intervjun. Därefter återges en sammanställning över 

materialet från intervjun med en revisor från KPMG. Detta följs av en sammanfattning av 

empirin. 

4.1 Saab 

4.1.1 Företagspresentation Saab 

Saab förser den globala marknaden med produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig 

från militärt försvar till civil säkerhet. De viktigaste marknaderna är idag Europa, Sydafrika, 

Australien och USA. Saab har omkring 13 200 medarbetare och de årliga 

försäljningsintäkterna uppgår till cirka SEK 25 miljarder, varav cirka 20 procent av 

försäljningsintäkterna består av investeringar i forskning och utveckling. Den globala 

försvarsindustrin genomgår för närvarande omfattande förändringar och för att anpassa SAAB 

efter de nya villkoren i branschen är verksamheten sedan 1 januari 2010 indelad i fem 

affärsområden: Aeronautics, Dynamics, Electronic Defence Systems, Security and Defence 

Soulutions och Support and Services (Saab, 2009).  

Under rubriken Immateriella anläggningstillgångar i not två framgår det att alla utgifter för 

utveckling i moderbolaget Saab redovisas som kostnad i resultaträkningen (Saab, 2009). 

Aeronautics 

Gripenprogrammet dominerar Saabs militära och kommersiella flygverksamhet, men 

innefattar även satsningar på framtidens obemannade flygfarkoster. Saab är också leverantör 

inom den civila verksamheten till flygplanstillverkarna Airbus och Boeing och levererar bland 

annat delsystem och strukturdelar (Saab, 2009). Aeronautics står för 29 % av försäljningen i 

Saab och hade 3015 medarbetare under 2009. Under 2009 ökade Aeronautics intäkter med 

fyra procent jämfört med 2008. Det beror främst på ökade leveranser av Gripenflygplan till 

Sydafrika och FMV:s beställning av integrerat luftövervakningssystem till Thailand. Från 

marknader utanför Sverige var försäljningsintäkterna 60 procent varav 91 procent av dessa 

avsåg den försvarsrelaterade marknaden. ”Lönsamheten under 2009 påverkades negativt av 

högre utvecklingskostnader till följd av Saabs mer konservativa synsätt på tillämpningen av 

redovisningsprinciper för utvecklingskostnader från 1 januari 2009” (Saab, 2009). 



34 
 

4.1.2 Intervjupersonens befattning och bakgrund 

Intervjun skedde med Tomas Lagerquist som är redovisningschef på Aeronautics. Han har 

arbetat i samma roll med motsvarande ansvarsområde på övergripande nivå de senaste åtta 

åren. I botten har Lagerquist en ekonomisk utbildning, med inriktning mot redovisning och 

styrning, från Linköpings Universitet. Tomas Lagerquist rapporterar till ekonomichefen som 

också är affärsområdescontroller.  Controllerverksamheten sker annars centralt för hela Saab 

AB. 

4.1.3 Rutin och policy för redovisningen av FoU 

Företaget Saab AB redovisar efter IFRS då det är ett K4 företag och är en börsnoterad 

koncern. IAS 38 reglerar alltså redovisningen av immateriella tillgångar men däremot finns 

det ett internt direktiv för hur immateriella tillgångar ska hanteras inom företaget. Detta består 

av en företagsspecifik tolkning av IAS 38, som beskriver hur denna standard ska tillämpas i 

företaget. Företaget följer inte någon speciell branschpolicy utan policyn är istället densamma 

för hela Saab AB. 

Lagerquist anser inte att redovisningen av FoU är problematisk på något sätt. Det finns 

tydliga riktlinjer och direktiv att följa. Redovisningen av kostnader för FoU sker månadsvis 

med aktuell kostnadsföring månadsvis. Om det är aktuellt med aktivering av 

utvecklingskostnader så sker även den löpande månadsvis. Just nu finns däremot ingen aktuell 

aktivering av utvecklingskostnader på Aeronautics. Många utvecklingskostnader skulle kunna 

aktiveras men detta görs inte alltid på grund av försiktighetsskäl. Dessa beslut som gäller 

aktivering eller inte tas inom affärsområdet. Trenden inom företaget är att kostnadsföra så 

mycket som möjligt. Det har det varit länge men har blivit ännu tydligare de senaste åren, 

utvecklar Lagerquist. Sedan 2009 tillämpas en mer restriktiv hållning mot att aktivera 

utvecklingskostnader i balansräkningen. Företaget bytte då redovisningsprincip till 

försiktighetsprincipen för redovisningen av FoU. 

4.1.4 Om värderingen och risken för subjektivitet i bedömningar  

Lagerquist anser att det är tydligt avgränsbart vilka kostnader som hör till 

utvecklingskostnader och vilka som hör till kostnader för forskning. Projekten är redan 

inskrivna och specificerade i speciella affärssystem och av det materialet framgår det tydligt 

vad som är vad och det återstår bara att följa direktivet. Att det skulle finnas olika 

uppfattningar om olika positioner inom projekt av vad som är aktiverbart eller inte, utgör 

inget problem, men visst finns det alltid en liten risk för det. Lagerquist menar att värderingen 
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av FoU är tillförlitlig. Det görs inpairmenttester löpande en gång per år.  Då jämförs projektet 

mot affärsplan, att det finns affärer och att nuvärdet kan beräknas på balansvärdet.  

Om det skulle vara några oklarheter och meningsskillnader om exempelvis ett visst 

utvecklingsprojekt ska aktiveras eller inte så har CFO (Chief Financial Officer) det sista ordet. 

Att det skulle finnas några missuppfattningar eller svårigheter att bestämma vad som är 

kostnader för forskning eller vad som är kostnader för utveckling i ett projekt, och som beror 

på bristande kommunikation och språklig förståelse mellan exempelvis tekniker och 

ekonomer, dementerar Lagerquist helt. ”Visst finns det rent generellt ett problem med att 

tekniker och ekonomer inte förstår varandra” menar han, och det finnas sådana problem även 

ekonomer emellan eftersom många är så specialiserade inom just sitt område. Men att det 

skulle innebära några problem eller missuppfattningar kring redovisningen eller värderingen 

som beror på det anser han inte. Ofta är det representanter med från flera områden som 

ekonomi och teknik, då bedömningar görs och beslut fattas angående projekt, och dessa 

brukar vara eniga. 

I affärsområdet Aeronautics aktiveras utvecklingskostnader. Sen slås de olika 

affärsenheternas utvecklingskostnader samman när koncernredovisningen upprättas. 

Koncernen är inget skattesubjekt eftersom den inte är en juridisk person. Däremot är Saab AB 

ett skattesubjekt och därför kostnadsförs alla utvecklingskostnader och finns alltså inte med 

som en tillgång i moderbolagets balansräkning. Detta för att utnyttja de medföljande 

skattefördelarna.   

4.1.5 Om de främsta orsakerna till metodval 

Sedan 2009 är kraven inom Saab stora för att få aktivera utvecklingskostnader. I princip krävs 

det en kundorder för att aktivering ska ske. Företaget aktiverar därför inte lika mycket som 

tidigare. Dessutom har den interna avskrivningstiden kortats ner och bestämts till fem år. Det 

är lika lång tid som en affärsplaneperiod och så lång tid som går att överblicka. 

Avskrivningstiden var tidigare längre och mycket av de utvecklingskostnader som idag syns i 

balansräkningen beror på att de ligger kvar sen tidigare med en längre avskrivningstid. Att 

företaget ändrat redovisningsprincip beror enligt Lagerquist framför allt på de risker som 

finns inom industrin. Stora utvecklingskostnader i balansräkningen ger stor osäkerhet och 

risker i balansräkningen. Den stora kapitalbindningen som stora utvecklingskostnader medför 

orsakar risk för stora nedskrivningar om värdeförändring sker. Detta vill företaget undvika. 

Styrelsen började känna sig obekväm och tog ett beslut angående principbytet. Nu sätts 
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framförallt ett stort värde till försiktighetsprincipen, även om den principen nu tenderar att 

vara på väg ut från redovisningen överlag.  

Numer satsar Saab mer på att egenfinansiera än tidigare. Förut hade företaget mer 

kundbeställda kundfinansierade beställningar. Nu beställs mer färdigutvecklade produkter och 

företaget egensatsar till följd av det mer. Utländska köpare såväl som staten i form av FMV 

köper mer klara produkter. Förr gjordes mer seriebeställningar men nu är det mer färdigt som 

beställs. Detta är en allmän tendens som den ekonomiska krisen har spätt på ytterligare men 

den har även pågått tidigare. Generellt råder det mer tveksamhet till att komma till skott med 

stora affärer. Dessa skjuts upp i tiden pga. finansieringssvårigheter. Det handlar alltså ytterst 

mest om större risker och mer risker än tidigare. Detta är vad som gäller just nu men det är 

inget som säger att byte av redovisningsprincip inte kan ske framöver igen. Annars hänvisas 

principfrågorna till ”Corporate Finance” då besluten som gäller principbyte tas där. 

Aktieägare är vanligtvis konservativa och vill kostnadsföra. Det är svårt att konversera 

tvingade engångsnedskrivningar till dem. Det finns också inslag av subjektivitet vid 

värderingen då det finns vissa problem att marknadsvärdera utvecklingskostnaderna i 

balansräkningen. Däremot hade revisorerna centralt velat aktivera mer.  Det var dessa som 

behövde övertygas mest vid bytet av redovisningsprincip. Nu har de dock accepterat och 

Lagerquist märker inte av några problem med att redovisningen inte godkänns. Granskningen 

av redovisningen sker på central nivå så därför hänvisas granskningsfrågor dit. 

4.2 Nasdaqomx 

4.2.1 Företagspresentation Nasdaqomx  

NASDAQ OMX Stockholm AB är ett helägt dotterbolag till NASDAQ OMX Nordic Ltd, 

som i sin tur är ett helägt dotterbolag till OMX AB. NASDAQ OMX Nordic Ltd är 

moderbolag i NASDAQ OMX Inc. Koncernen. NASDAQ OMX Stockholm står under 

Finansinspektionens tillsyn och driver auktoriserad börs- och clearingverksamhet. Företaget 

erbjuder tjänster inom handel, - clearing, - noterings- och informationstjänster. Dessutom är 

bolagets affärsidé även att erbjuda andra närliggande tjänster avseende aktie-, el- och 

ränterelaterade produkter (Nasdaqomx, 2009).  

Nasdaqomx Stockholms årsredovisning upprättas enligt årsredovisningslagen (1995:1554) 

samt i enlighet med Bokföringsnämndens allmänna råd. Immateriella anläggningstillgångar 

upptas till anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade avskrivningar samt eventuella 
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nedskrivningar. Avskrivningar sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden och 

nedskrivning sker vid bestående värdenedgång (Nasdaqomx, 2009). 

4.2.2 Intervjupersonens befattning och bakgrund 

Intervjun skedde med Pernilla Nyström som är Business Controller för utvecklingsenheten i 

Norden. Hon ansvarar främst för den operativa uppföljningen och rapporteringen, inte den 

legala. Hon är inblandad i redovisningen av just immateriella tillgångar. Pernilla Nyström har 

i botten en Universitetsutbildning inom företagsekonomi med inriktning på redovisning. 

Tidigare har hon arbetat som CFO på ett par mindre bolag och som redovisningschef på ett 

annat. De senaste åren har det varit som business controller på OMX och sedan efter förvärvet 

på Nasdaqomx. 

4.2.3 Rutin och policy för redovisningen av FoU 

 Företaget redovisar efter IFRS för den svenska legala redovisningen, men enligt GAAP för 

den totala koncernrapporteringen eftersom Nasdaqomx-koncernen är ett amerikanskt bolag. 

Nyström berättar att de utvecklar ”software”. I detta avseende är IFRS och GAAP i stort sett 

lika. Det finns dock vissa mindre skillnader. ”T.ex. om du utvecklar mjukvara som inte bara 

ska användas internt utan även säljas externt, så får du inte kapitalisera enligt GAAP, men det 

får du enligt IFRS”. I stort sett stämmer de dock överrens, berättar Nyström. Det underlättar 

för Nasdaqomx. Hittills har skillnaderna inte varit materiella nog att beakta, men det skulle de 

potentiellt kunna vara, tillägger hon. 

Företaget följer, enligt Nyström, konsekvent samma metod och aktiverar alla kostnader för 

utveckling som uppfyller kriterierna för att aktiveras som en tillgång i balansräkningen. 

Nyström beskriver att så länge reglerna inte ändras kan det inte inträffa ett metodbyte från ett 

år till ett annat då det gäller redovisningen av FoU.  Nyström anser inte att redovisningen av 

FoU innebär några problem. När det gäller besluten av vad som hör till forskningsfasen av ett 

projekt och vad som hör till utvecklingsfasen och i nästa steg att kapitalisera 

utvecklingskostnaderna så följer de en koncernstandard för vad som gäller inom hela 

koncernen. ”Antingen uppfyller ett projekt kriterierna för kapitalisering, eller inte, så det är 

inte så mycket att diskutera”. Enligt de regler koncernen följer finns det egentligen ingen 

valmöjlighet, utan om utvecklingen uppfyller kriterierna för att kapitaliseras ”så ska så ske”. 

Däremot utvecklar hon att ”Huruvida kriterierna uppfylls eller inte kan ju alltid vara föremål 

för diskussion och är ju inte en exakt vetenskap”. ”Dock får man väl ta hänsyn till viss 

materialitet också, så vi tillämpar en nedre gräns på 100 000 dollar”. Nyström förklarar vidare 
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att ”När ett projekt som ska kapitaliseras startar så skrivs det ett dokument som beskriver 

fakta om projektet. Detta ska sedan signas av både av affärsområdeschefen och av 

redovisningschefen, innan kapitalisering får påbörjas”. 

 ”Vi skiljer på forskning och requirementfasen och lägger den inom ett separat projekt. Själva 

utvecklingsdelen, som är kapitaliserbar ligger därför på ett eget projekt id och är lätt att 

särskilja såväl i tidrapporteringssystem som i redovisningssystem”, berättar Nyström vidare.  

4.2.4 Om värderingen och risken för subjektivitet i bedömningar  

Nyström är tydlig med att hon inte anser att det går att påverka beloppet som aktiveras på 

något sätt. Vidare menar hon att kommunikationen mellan ekonomer och tekniker fungerar 

utmärkt. De jobbar i ”businessen” inom Business Control, och har därmed god insikt i hur de 

arbetar och deras tekniker har också stor insikt i de ekonomiska reglerna. Hon anser vidare att 

värderingen av FoU är tillförlitlig. Det bokförda värdet motsvarar framtagandet av tillgången. 

4.2.5 Om de främsta orsakerna till metodval 

Konsekvent väljer Nyström att inte besvara de frågor under intervjun som handlar om varför 

företaget strikt aktiverar de utvecklingskostnader som är möjliga. Hon hänvisar istället till de 

regler för redovisningen som styr hur dessa ska redovisas. Hon svarar heller inte på frågor om 

de tar någon hänsyn till hur användaren av redovisningsrapporten ska tolka och använda 

informationen, eller om det finns andra intressenter att ta hänsyn till vid valet av 

redovisningsmetod. 

Det har aldrig hänt att revisorn inte godkänner redovisningen av FoU menar Nyström. Om de 

skulle vara tveksamma vid ett beslut, om revisorn skulle godkänna att ett utvecklingsprojekt 

aktiveras som en tillgång, så skulle de stämma av med revisorn innan beslutet tas. 

4.3 Posten Norden AB  

4.3.1 Företagspresentation Posten Norden AB 

Posten Norden har kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden. De har 

en omsättning på cirka 45 miljarder sek och antalet medarbetare uppgår till 50 000. Posten 

Norden har bildats genom samgående mellan Post Danmark A/S och Posten AB och 

verksamheten bedrivs i fyra affärsområden. Dessa är Breve Danmark, Meddelande Sverige, 

Informationslogistik och Logistik. Moderbolaget är ett svenskt publikt bolag som ägs till 60% 

av den svenska staten och till 40% av den danska staten. Mellan ägarna fördelas rösterna 

50/50 (Posten Norden AB, 2009). 
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Utvecklingsutgifter 

Posten Norden definierar utvecklingsutgifter som kostnader för framtagande av kommersiellt 

användbara tjänster och produkter. Utvecklingsutgifter aktiveras när de uppfyller kriterierna 

enligt IAS 38 och beräknas uppgå till väsentliga belopp för utvecklingssatsningen som helhet. 

De aktiverade utvecklingsutgifterna uppgår till ca en miljard kronor i årsredovisningen för 

2009 och utgör ungefär tre procent av de totala tillgångarna (Posten Norden AB, 2009). 

4.3.2 Intervjupersonens befattning och bakgrund 

Kaj Nyman är ekonomichef för Posten Norden och hela koncernen. Då innebär det ett ansvar 

för redovisning, skatt, samt ekonomi och finans, system och processer. Han har ett 

helhetsansvar för de system och lösningar och processer som de hanterar. Då gäller det även 

att han ansvarar för de controllerstödda systemen likväl som de redovisnings och de 

administrativa systemen. I botten har han en civilekonomexamen med fransk inriktning, Mest 

har han jobbat inom försäkring. Han har varit ekonomichef, finanschef, och även koncern och 

controller och gjorde ett mellanspel i skivbolagsbranschen som administrativ chef, innan han 

kom till posten med nuvarande ansvar. 

4.3.3 Rutin och policy för redovisningen av FoU 

Rent formellt är företaget inte tvingade att följa IFRS för att se till bolagsformen. Däremot 

säger Nyman att deras ägare har ställt krav på detta och bestämt att de ska följa börsstandard.  

Därför har de följt IFRS sen 2004 sen det blev reglerat i Sverige. Då detta infördes fortsätter 

han fanns inga som helst noteringsambitioner hos svenska staten med företaget utan det hade 

mer med statens ambitioner att hålla samma kvalitet som börsbolagen. Då det gäller FoU så är 

det de på koncernavdelningen och Nyman ytterst som bestämmer vad principen ska vara och 

vilken tolkning och vilken tillämpning de gör på det området. De har, säger Nyman, ingen 

rent klassisk FoU, enligt definitionen av FoU. Däremot aktiverar de utvecklingskostnader, 

främst är det it-lösningar som uppgår till väsentliga belopp som de aktiverar. Det är tvingande 

enligt IFRS. Däremot har IFRS inget väsentlighetskriterium explicit uttryckt egentligen utan 

detta tillämpas inom företaget mest för att det ska bli mer hanterbart i redovisningen. ”Det är 

annars en rätt omfattande och kostsam administrativ rutin att hålla reda på alla 

utvecklingsutgifter och att spåra kostnader och göra en aktivering löpande” Dessutom om 

varje liten enskild aktivitet aktiveras ska den också skrivas av. Nyman berättar att företaget 

därför har valt en metod där de aktiverar väsentliga utvecklingsutgifter.  ”Sammanhängande 

projekt ska uppgå till minst 10 000 000. ”Vi har en tillämpningsanvisning”, avsedd för 

immateriella tillgångar, en intern instruktion som preciserar det lite extra, som 
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väsentlighetsbeloppet. ”Vi kallar det additional cost, capitalizing development and 

expenditure”.  Den säger att det ska gå att härleda kassaflödet till den här åtgärden eller den 

här utvecklingsinsatsen utvecklar Nyman . Den säger också att ”the level of material” är en 

miljon euro. Nyman berättar att det är styrelsen som ytterst ansvarar för val av 

redovisningsmetod, då det är de som avger årsredovisningen I det praktiska arbetet och då det 

gäller ansvaret för utförandet så berättar han vidare att det är han som ansvarar för 

redovisningsprinciperna.  

Nyman berättar att det för företagets del i huvudsak rör sig nästan uteslutande om it-lösningar 

som administrativa system. Det handlar alltså mest om mjukvaruutveckling men även 

infrastrukturella kostnader. ”Just nu jobbar de med att slå samman svenskt och danskt SAP-

system. Det är inte bara mjukvaror utan det är också att skapa en infrastruktur till den 

sammanslagna SAP- plattformen”. Även det aktiverar de, berättar Nyman. De anser att det är 

en utveckling som ger fördelar i framtiden. Nyman berättar vidare att de gjorde en aktivering 

av en it-utveckling 2003, där de aktiverade utvecklingskostnaderna och sen skrev av dem på 

åtta år för det var vad de då tyckte att deras livslängd var. När de sen skulle testa dess giltiga 

värde, som görs vid varje årsbokslut, så kunde de konstatera att det var svårt att direkt till den 

här utvecklingen härleda de ekonomiska fördelarna även att de finns där, och de kunde inte 

peka på att dessa var direkt härledbara till värdet. Så de skrev ner den SAP-utvecklingen i två 

omgångar. När vi införde SAP berättar Nyman vidare så var det en jättestor investering på 

omkring en miljard i kostnader, och även omdaningen till ett SAP-system innebär flera 

miljoner om dagen som det kan kosta. När de införde det nya servicenätet handlade det också 

om en miljardinsats. ”Men om man bortser från det så att ändra några parametrar, eller att 

förbättra funktionaliteten, eller att öka effektiviteten, genom lite nya smarta lösningar kostar 

inte 10 000 000 att göra. Då aktiverar de inte. ”Väsentlighetsgränserna rensar bort rätt mycket 

utvecklingsutgifter som skulle rent teoretiskt kunnat aktiveras”.  

”Som det fungerar rent redovisningsmässigt är det så att ett projekt av den här karaktären får 

ett projektnummer helt enkelt”, förklarar Nyman. Sen bokförs det som en kostnad och sen vid 

månadsskifte och minst vid kvartalsskifte så krediteras helt enkelt projektets kostnader så att 

det blir en aktiverad kostnad. Det måste gå att visa vilka utvecklingskostnaderna har varit och 

varav aktiverade utvecklingskostnader. De redovisar tid och debiterar tid och kostnader på 

projektet. Nyman förklarar att vid månadens slut så aktiveras den del av projektet som ska 

aktiveras om det är hela projektet eller delar av det. Då är det redan beslutat att projektet har 

en budgetplan och att det ska aktiveras. ”Det ligger i samma beslut.” Det är ett 
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redovisningskrav, berättar Nyman, att ett utvecklingsprojekt måste aktiveras innan 

publicering av redovisningen offentligt. ”Så minst kvartalsvis är ett krav för att kunna aktivera 

överhuvudtaget enligt regelverket.” Om de inte har bokfört rätt under kvartalet, fortsätter 

Nyman, så fångar de upp detta innan slutliga aktiveringen i kvartalet. 

I det interna direktivet och tolkningen har de specificerat vad de har för avskrivningstider, 

speciellt åtta år för SAP, och för andra kapitaliserade utvecklingsutgifter som kan vara andra 

typer av system eller lösningar är det fem år. Instruktionen gäller även andra typer av 

immateriella tillgångar som varumärken, kundrelationer, kundkontrakt och licenser, patent 

och rättigheter som betraktas som immateriella tillgångar men inte är utvecklingsprojekt, men 

de har andra avskrivningstider. Om ett projekt är under utveckling så är det inte tillåtet att 

börja skriva av det innan utvecklingen är klar, förtydligar Nyman. Så med ett projekt som 

pågår under 1,5 år så får avskrivningen inte påbörjas förrän tillgången är brukbar.  

4.3.4 Om värderingen och risken för subjektivitet i bedömningar 

Det går alltid att påverka vad som aktiveras eller inte, säger Nyman. De försöker förstå de 

poster som har lagts in i projektbudgeten. Den som sitter på projektet får förklara sig, 

fortsätter han. Är vi tveksamma så får de förklara vad det är för kostnader som de har lagt in i 

projektet. De talar om vad som ska aktiveras och inte. Utbildningskostnader och 

marknadsföringskostnader få inte aktiveras. Uppbyggandet av tillgången ska aktiveras till 

skillnad från de löpande kostnaderna som kommunikationskostnader och kommunicerandet 

av projektets resultat. Vi för en dialog med administratören eller controllern till projektet 

fortsätter Nyman. Vi säger då att då ska du lägga upp ett konto för det och följa upp att det 

görs, att projektet instrueras och att det bokförs på det sättet. 

Det är lätt, tycker Nyman, att identifiera utvecklingskostnaderna och han tycket också att det 

är lätt att verifiera att kriterierna är giltiga. Det som är det ”kluriga” är att spåra och härleda de 

framtida ekonomiska fördelarna. Nyman tror att ett sätt att lösa det är att inte dela upp 

utvecklingsinsatser i för små bitar, eller att ta de väldigt små insatserna i integrerade miljöer. 

Vi har varit väldigt restriktiva med att aktivera utvecklingskostnader som är komponenter av 

något större, berättar Nyman. Däremot när det är något som är helt som exempelvis ett nytt 

servicesystem, eller att slå ihop två SAP system till ett då finns det helt givna 

kostnadsbesparingar som att det bara blir en licens. Detta går att påvisa då det är 

mellanskillnaden som är den ekonomiska fördelen.  ”Med det angreppssättet att du 

identifierar stora tillgångar som är verkliga och verkligen är identifierbara” då blir det mindre 
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tvivelaktigt på det sättet.  Då är tillförlitligheten tillräckligt hög för att tala om att det är en 

tillgång. Nyman säger att företaget prövar rätt hårt vad det är som är ekonomiska fördelar och 

så får it visa upp hur de tänker och kommer att följa upp värdet De framtida förtjänsterna vill 

vi också att de visar hur de kommer att följa upp, fortsätter han. Vi vill även att de följer upp 

hur det blev om det blev någon avvikelse så att vi kan följa upp och se om den avvikelsen 

kommer att påverka vår syn på hur vi impairmenttestar den.  

4.3.5 Om de främsta orsakerna till metodval 

Rent teoretiskt har väsentlighetsgränserna inte stöd i IFRS, förklarar Nyman, men företaget 

har en argumentation som är sådan att de inte kan härleda direkt då det är så små insatser, då 

det är så många andra saker som påverkar också, vad det egentligen är som är förtjänsten av 

denna lilla åtgärd. Däremot vid stora insatser då är det mycket enklare att härleda fördelarna 

till det.  Då handlar det om åtgärder som är väl definierade. Nyman jämför med hela SAP t.ex. 

då är det enklare att härleda förtjänsten till det. Till en enskild komponent är det svårt att 

härleda vad det är för förtjänster som går att härleda till det som inte hör till SAP i övrigt 

Därför är det väldigt enkelt att argumentera för att väldigt små utgifter inte ska aktiveras, 

avrundar Nyman. 

Beslutet som vi tar handlar inte egentligen om att aktivera eller inte utan det handlar om att 

spendera pengar, så beslutar vi, berättar Nyman. Sen följer redovisningen som en konsekvens 

av det . ”Ofta när de fattar beslut så föregås besluten av just en konsekvensanalys för 

redovisningseffekter”. Då gör vi det i samband med t.ex. affärsplanering och budgetering.  

När väl beslutet kommer så är det klart att den här aktiviteten kommer att kostnadsföras och 

den här kostnaden kommer att aktiveras. Detta eftersom det kommer att påverka budgeten. 

För att ta it-tex. Så kan 100 000 000 som kapitaliserad tillgång eller som en kostnad vara 

väldigt avgörande för hur budgeten ser ut för bolaget. Nyman fortsätter med att berätta att de 

har ett investeringsråd i koncernen. Alla ärenden på över 10 000 000 ska dit. Då tas 

kontrollfrågor upp, som exempelvis är detta en finansiell lease, ska detta kapitaliseras osv. 

Alla aspekter kring redovisning, kapitalbindning, finansieringsfrågor, och även kring beslut 

och dokumentationen som sådan tas upp.  

En viktig fråga i besluten om att aktivera ett utvecklingsprojekt är ”complience, givetvis till 

regelverket”, tydliggör Nyman. På denna punkt tycker de att IFRS är bra då de menar att finns 

det en tillgång så ska den visas. Det ger en hyfsat bra och rättvisande bild av ställningen i 

företaget, anser han. ”Samtidigt finns det en risk om man drar aktiveringen av utgifter till sin 
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yttersta gräns så finns det en risk för att det orsakar en rätt så stor bubbla av tillgångar”, 

berättar Nyman. Den externa betraktaren begriper inte vad det är vi har gjort. Det är inte 

tillräckligt transparent vad det är för en tillgång så att de själva kan göra en bedömning. En 

spec. t.ex. som säger SAP–utvecklingsutgifter, vad säger det? Det är enklare om det står 

fastigheter. ”Kan jag få en spec. på dem?” ”Det är mycket svårare för en extern betraktare och 

analytiker att bilda sig en uppfattning om vad det kan vara för värde, om det finns dolda 

nedskrivningsbehov, eller om det finns dolda värden. Då ställer det stora krav på oss att 

förklara vad detta består av och vad det är som gör att de har ett värde, berättar Nyman. Då får 

vi gå till notapparaten och försöka beskriva. Det finns ju en risk att blåsa upp ett bolags värde 

som den externa inte riktigt själv kan verifiera. Då kan det ur den aspekten vara negativt för 

företaget och det kan hända att en analytiker diskonterar hela det värdet hårt. Så det finns en 

sådan liten risk, fortsätter han om det verkligen dras till sin extrem. Med analytiker avser han 

då banker. De kan exempelvis granska åt kunder. Vi förstår som sitter på all information vad 

det är för värde i tillgången, förtydligar Nyman. Speciellt om företaget tänker sig att gå in i en 

affär ihop med någon, då ska bolaget bestämma vilket värde det är som det ska gå ihop med.  

Detta ifrågasättande är samma sak som sker om företaget ska låna pengar, borde dessa 

kostnader vara avdragna på eget kapital egentligen, eller inte?  Den synen kan medföra en stor 

diskontering på bolagets värde. Detta även att vi försöker göra det så rättvist som möjligt, 

menar Nyman. Nyman berättar att den som vill köpa in sig i ett bolag kommer att vilja köpa 

in sig och göra det billigare om det inte är tillräckligt tydligt. Företaget måste kunna 

presentera det för den externe betraktaren, fortsätter han. Det den enkla analytikern gör är att 

han bara drar av det här. Det kan vara att ”Vi är beredda att betala en multipel på det lägre 

egna kapitalet men inte på de redovisade tillgångarna.”  

4.4 KPMG  

4.4.1 Intervjupersonens befattning och bakgrund 

Intervjun skedde med Arne Gunnarsson som är auktoriserad revisor på KPMG, och även 

delägare i firman sen 1994. Han har jobbat 25 år som revisor på firman. Han har gjort en 

typisk karriär för sin generation och började med tio år på skatteförvaltningen. Gunnarsson 

jobbar med ett stort spektrum av företag och verksamheter. Dels jobbar han med både små 

och stora lokala verksamheter. Han jobbar även endel med inrapporterade uppdrag, t.ex.  

Expertkoncernen som har en norsk ägare, och som redovisar verksamheten enligt IFRS. 
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4.4.2 Rutin och policy för redovisningen av FoU 

Då det gäller de företag som tillämpar den alternativa normgivningen som RR och BFNAR 

tydliggör Gunnarsson att BFN R1 säger att huvudregeln är att kostnadsbokföra för att det är 

svårt att bedöma värdet. Under vissa förutsättningar står det att det går att aktivera.  

Att det nya K3-regelverket bygger på IFRS tycker Gunnarsson är bra. Det är bra med samma 

redovisningstänk som de stora företagen har, dessutom tillkommer lite redovisningsteori 

vilket Gunnarsson säger är tilltalande. Dessutom innebär inte övergången till ett nytt 

regelverk så stor omställning om företagen växer och t.ex. i samband med en notering måste 

följa IFRS. Det finns, menar han, många företag med stora aktiverade utvecklingskostnader 

som kommer att tillämpa K3-regelverket bara för att de inte kan kostnadsföra dessa. 

Personligen tycker Gunnarsson att det är mycket konstigt från bokföringsnämndens sida att de 

kan gå in och säga att företagen måste kostnadsföra då det finns en lag som säger att det är 

tillåtet att ta upp utvecklingskostnader i balansräkningen. Det har hävdats att de kan göra så 

för att det är frivilligt att tillämpa K2 men eftersom något regelverk måste tillämpas kommer 

det i princip att bli tvingande att välja att tillämpa K3 för dessa företag.  

I årsredovisningslagen och kommentarerna till den sägs att i resultaträkningen ska 

omsättningen redovisas brutto. ”En rad ska visa hur mycket du har fakturerat externt till 

försäljningspris, eftersom du har fakturerat det” och ”en rad som heter aktiverat arbete för 

egen räkning och där ska du ta upp om du har aktiverat utgifter för utvecklings projekt och då 

blir det istället till kost pris”. I den första raden blir det till försäljningspris och i den andra 

raden utan vinstpålägg, men det kommer med i bruttoomsättningen. Det står då dels som 

kostnad om företaget exempelvis har köpt in förbrukningsmaterial och har personal som har 

arbetat och då kommer det med som kostnad under övriga externa kostnader och 

personalkostnader.” Sen får du det bruttoredovisat som en intäkt också så det går in i 

balansräkningen som en tillgång också, förklarar Gunnarsson. På detta sätt ges ett uttryck i 

resultaträkningen för den totala aktiviteten i bolaget under året oavsett om du har sålt externt 

eller tillverkat för dig själv. Företaget kan ju tillverka egna anläggningstillgångar eller 

upparbeta immateriella tillgångar.  

4.4.3 Om värderingen och risken för subjektivitet i bedömningar  

Gunnarsson ser inga problem att motivera varför företaget tar upp utvecklingskostnader som 

en tillgång. Då det gäller värderingen av utvecklingsutgifter ser han ingen skillnad egentligen 

i att värdera en maskin eller en fastighet eller ett utvecklingsprojekt. En fastighet som står 
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oanvänd måste förmodligen skrivas ner. Det ska gå att försvara värdet utifrån 

intjäningsmöjligheterna framöver. Det gäller egentligen i botten samma bedömning för 

värdering som vid en nedskrivningsprövning att det görs någon form av kassaflödesprognos. 

Om företaget har ett utvecklingsprojekt som det ser att det inte orkar fullfölja för att det kostar 

för mycket pengar eller att företaget måste konstatera att det inte kommer att bli den framgång 

som företaget hoppats och att det inte ger så mycket intäkter som tänkts så följer ett 

nedskrivningsbehov. Lite större företag har månadsrapporteringar och bedömningar av sina 

projekt. Då har de en utvecklingsportfölj som de följer. Då har företaget tagit beslut redan 

tidigare att det här ska vi satsa på och det här kommer vi inte att fullfölja så det kan vi 

kostnadsföra direkt. ”Vi revisorer är riskaverta och vi lutar oss ju gärna på 

försiktighetsprincipen” konstaterar Gunnarsson. Hellre ser de att tillgångarna undervärderas 

än övervärderas. Han uppfattar att reglerna är väldigt tydliga. Det är inte så stor frihet som 

tidigare. Sen när det kommer till det enskilda projektet så visst är det svårt att bedöma hur det 

ska värderas. 

Gunnarsson tror inte att språket mellan ekonomer och tekniker har någon betydelse för 

bedömningen av utvecklingsprojekt, iallafall Inget som påverkar själva ställningstagandet då 

det kommer till årsredovisningen. Däremot går det inte att begära att teknikerna kan 

redovisningens språk. ”I större företag har du en projektbudget. Du bestämmer dig för att den 

här processen eller den här produkten eller den här tjänsten ska vi satsa på och därför avsätter 

vi så här mycket resurser under tre år.” Han berättar att det är lite olika hur detaljstyrd man är 

men ofta har man lite ”milestones” att man ska ha nått hit inom ett år”.  Projektet är då ganska 

tydligt planerat hur långt det ska ha kommit vid vissa tidpunkter. Ekonomen kan gå till 

teknikern och kolla var de är i projektplanen, var de är tidsmässigt och resursmässigt 

exempelvis.  

Gunnarsson tror att i många stora företag i årsredovisningen och i balansräkningen så finns 

det inte mycket av utvecklingskostnader. Han tror att de är mycket försiktiga med att aktivera 

sina utvecklingsutgifter överlag och att det leder till att det kostnadsförs mycket. Exempelvis 

så anser inte banker att immateriella tillgångar har något värde. Det är en väldig osäkerhet 

kring den typen av poster. Företagen drivs till att vara försiktiga med att aktivera utveckling 

som en tillgång. Därför kan det bli ännu mer känsligt för dem som tar upp det till tillgång att 

det ser ut som att de inte kan bära kostnaden och att de kanske har en svag balansräkning. 

Därför är det väldigt viktigt att företagen skriver väldigt noga vad de gör i årsredovisningen. 

Det är stor skillnad på om du har ett utvecklingsföretag som startar sin verksamhet kring 
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någon form av utvecklingsprojekt mot om du har ett etablerat företag som årligen avsätter 10 

% av intäkterna för utvecklingsarbete. Effekterna av en nedskrivning slår också väldigt olika 

för ett företag som har endast ett utvecklingsprojekt aktiverat om det måste skrivas ner. Detta 

får då så stort genomslag i balansräkningen om det måste skrivas ner till skillnad mot ett 

företag som har många projekt aktiverade och måste skriva ner ett projekt. En budget för ett 

projekt är vanligtvis 2-3 år, kanske upp till 5 år. Annars är det svårt att bestämma säkert. Det 

är väldigt stor skillnad vad det får för effekter i resultat och balansräkningen i det stora och i 

det lilla företaget, att just prognostisera intäkter som stödjer en aktivering. 

4.4.4 Om de främsta orsakerna till metodval 

En viktig orsak som Gunnarsson vill lyfta fram då företagen väljer metod är just vad det får 

för effekter i resultaträkningen. Vissa företag vill genom aktivering visa vilken aktivitet de har 

haft. En viktig del är att visa i resultaträkningen vilka intäkter kostnaderna har skapat. Om det 

inte sker någon aktivering så syns det inte vilka aktiviteter kostnaderna har avsett. Gunnarsson 

berättar vidare att i de företag han jobbar med så har de vissa år i företaget kanske jobbat lika 

mycket som andra år fast den externa faktureringen är väldigt liten. Då vill företaget visa 

vilken ekonomisk aktivitet de ändå har haft genom aktiveringen och bruttotekniken i 

resultaträkningen. Det handlar om att visa någon form av ekonomiskt uttryck för vilken 

aktivitet företaget ändå har haft under året. ”Väljer du att kostnadsbokföra dina 

utvecklingsprojekt så syns inte det i resultatet överhuvudtaget”. Värdet av dem syns inte i 

resultaträkningen utan det är bara en kostnad, beskriver Gunnarson. Däremot för t.ex. ett 

utvecklingsföretag som inte kommit igång med försäljningen alls kan stora utgifter för 

utvecklingsprojekt medföra att företaget hamnar i en kontrollbalansräkningssituation om de 

inte aktiverar utvecklingsprojekten. Detta är en balansräkningsfråga som också finns i det här. 

Mindre utvecklingsföretag som några av dem som Gunnarsson jobbar med som inte gör annat 

än utvecklingsarbete knäcker sin balansräkning direkt om det inte går att visa några intäkter 

första året och om de inte kan visa något värde i det de gör. Mindre företag har mer av 

balansräkningstänket eftersom de närmar sig kontrollbalansräkning” Större företag tror han 

istället har lite mer fokus på resultaträkningen, att det ska framgå av resultaträkningen vad de 

håller på med och var de lägger sina resurser.  

Det råder konsekvent tillämpning av den metod företaget använder sig av anser 

Gunnarsson.”Ofta ligger man fast vid en bra princip och då har man en bra sidoordnad 

redovisning.” Detta så att resultatet inte slår fram och tillbaka från år till år, och det gäller 

även skatteeffekter. 
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4.5 Sammanfattning 

Inget av företagen i studien följer någon speciell branschpolicy utan policyn är istället 

densamma för hela företaget. Företagen tillämpar konsekvent samma redovisningsmetod för 

FoU. En stor anledning till det är att de inte vill att resultatet och därmed skatteeffekter ska slå 

från år till år.  

Saab har utvecklat och antagit ett internt direktiv för hur immateriella tillgångar ska hanteras 

inom företaget. Direktivet består av en företagsspecifik snäv tolkning av IAS 38, som 

beskriver hur denna standard ska tillämpas i företaget. Även Posten har utvecklat en intern 

instruktion som är en tolkning av IAS 38 som företaget tillämpar. Nasdaqomx följer en 

koncernstandard för vad som gäller inom hela koncernen, som reglerar hur FoU ska bedömas 

och redovisas inom företaget. Nasdaqomx liksom Posten tillämpar en specifik 

materialitetsgräns. I Nasdaqomxs fall ligger den på en miljon kronor och i Postens fall på tio 

miljoner kronor. Posten har valt en metod där de aktiverar väsentliga utvecklingsutgifter 

eftersom de anser att aktiveringen av utvecklingsprojekt då blir mer hanterbar, då det medför 

en kostsam administration att identifiera och aktivera även mindre utvecklingsprojekt.  Saab 

har bytt redovisningsprincip mot tidigare år och tillämpar nu försiktighetsprincipen för 

företagets kostnader för FoU. I moderbolagets balansräkning finns därför inga aktiverade 

utgifter för utveckling. Däremot i koncernredovisningen visar de vilka tillgångar de har för 

utveckling. Ytterst beror det i Saabs fall på risker, mer risker än tidigare. 

Ingen av de intervjuade personerna i studien anser att språkliga hinder och bristande 

kommunikation mellan tekniker och ekonomer, har någon inverkan på bedömningen av vad 

som är utvecklingskostnader eller inte och för värderingen av kostnader. Behovet av att kunna 

aktivera utvecklingskostnader i balansräkningen är mer påtagligt för verksamheten i mindre 

företag, för företag som inte kommit igång med försäljningen och för företag med stora 

enskilda utvecklingsprojekt. Detta medför dessutom att det finns mindre företag med stora 

aktiverade utvecklingskostnader som kommer att tillämpa K3-regelverket bara för att de inte 

kan kostnadsföra dessa. 
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5 Analys 

I detta kapitel analyseras empirin från föregående kapitel med hjälp av de principer och 

teorier som beskrivs i den övriga referensramen och även utifrån effektivitetsperspektivet i 

Positive Accounting Theory. Dessutom jämförs företagens agerande mot frågeställningen och 

syftet i uppsatsen och speciella avvikelser eller mönster fokuseras.  Analysen leder vidare 

fram till ett antal slutsatser. Dessa återges i nästa kapitel. 

5.1 Rutin och policy för redovisningen av FoU 

Saab följer inte någon speciell branschpolicy utan policyn är istället densamma för hela Saab 

AB. Det gör inte heller Nasdaqomx utan policyn är densamma för hela företaget. Detsamma 

gäller även för Posten Norden AB. Detta stämmer väl överens med argumenten som förs fram 

inom effektivitetsperspektivet i PAT som säger att för att förklara varför företagen antar olika 

redovisningsmetoder används olika organisatoriska karaktäristika. Teorin menar att olika 

företag skiljer sig åt i naturen på affärsverksamheten, och dessa skillnader leder till skillnader 

i redovisningsmetoder som anammas. Detta visar sig i Saab genom att företaget har utvecklat 

och antagit ett internt direktiv för hur immateriella tillgångar ska hanteras inom företaget. 

Direktivet består av en företagsspecifik snäv tolkning av IAS 38, som beskriver hur denna 

standard ska tillämpas i företaget. Dessutom har de 2009 bytt redovisningsprincip till 

försiktighetsprincipen för redovisningen av FoU. Försiktighetsprincipen innebär enligt 

Föreställningsramen att de bedömningar som måste göras under osäkerhet görs med viss 

försiktighet så att tillgångar och intäkter inte överskattas och så att skulder och kostnader inte 

underskattas (Föreställningsram, punkt 37). Att företaget ändrat redovisningsprincip beror 

enligt Lagerquist framför allt på de risker som finns inom industrin. Att det allmänt idag råder 

mer tveksamhet till att komma till skott med stora affärer och att dessa skjuts upp i tiden pga. 

finansieringssvårigheter gör att det handlar om större risker och mer risker än tidigare. 

Förfarandet stämmer in på det som är meningen med IFRS och principbaserad redovisning 

vilket Marton, (2007) beskriver med att IFRS ofta ger uttryck för ekonomiska tankar som 

kräver bedömningar och tillämpningar i det enskilda företaget. Där kan den konkreta 

tillämpningen variera mycket beroende på företagets egen situation. Marton (2007) menar att 

det är det som är principbaserad redovisning. Även Posten har utvecklat en intern instruktion 

som är en tolkning av IAS 38 som företaget tillämpar. Företaget har ingen rent klassisk FoU, 

enligt definitionen av FoU. Däremot aktiverar de utvecklingskostnader, främst är det it-

lösningar som uppgår till väsentliga belopp som de aktiverar.  Därför har de valt en metod där 

de aktiverar väsentliga utvecklingsutgifter. De har en väsentlighetsgräns på 10 000 000 kr. Att 
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företaget har valt en egen specifik väsentlighetsgräns beror på så sätt på organisationens 

karaktär genom att de anser att aktiveringen av utvecklingsprojekt då blir mer hanterbar, då 

det medför en kostsam administration att identifiera och aktivera även mindre 

utvecklingsprojekt. Väsentlighetskriteriet kan jämföras med vad den kvalitativa egenskapen, 

väsentlighetsprincipen beskriver (Föreställningsram, punkt 29-30), att graden av väsentlighet 

beror på postens eller felets storlek och på omständigheterna kring utelämnandet eller felet. 

Därför är väsentlighet mer en fråga om en tröskelnivå än en grundläggande kvalitativ 

egenskap som informationen måste ha för att vara användbar (Föreställningsram, punkt 29-

30). 

Att Nasdaqomx är ett amerikanskt bolag medför ett organisatoriskt förklaringsmoment, och 

det förklarar att företaget följer GAAP för den totala koncernredovisningen. Däremot 

redovisar företaget för den svenska legala redovisningen FoU enligt IFRS och följer 

huvudprincipen att aktivera alla utvecklingskostnader som en tillgång i balansräkningen. I 

detta följer de en koncernstandard för vad som gäller inom hela koncernen. Dessutom har 

Nasdaqomx liksom Posten en specifik materialitetsgräns. I deras fall ligger den på en miljon 

kronor och i postens fall på tio miljoner kronor. Detta kan också jämföras med vad den 

kvalitativa egenskapen, väsentlighetsprincipen (Föreställningsram, punkt 29-30), säger. 

Företagen verkar i och med detta kunna luta sig mot väsentlighetsprincipen i sin tillämpning 

av materialitetsgränser.  

Saab har bytt redovisningsprincip, 2009, till försiktighetsprincipen för FoU, vilket medför att 

de tolkar kriterierna för kapitalisering snävare och kostnadsför mer idag än tidigare. Posten 

har ett eget väsentlighetskriterium som är relativt högt. Rent teoretiskt har 

väsentlighetsgränsen inte direkt stöd i IFRS, enligt Nyman, men företaget har en 

argumentation som är sådan att de inte kan härleda direkt då det är så små insatser, då det är 

så många andra saker som påverkar också, vad det egentligen är som är förtjänsten av denna 

lilla åtgärd. Resonemanget ovan stämmer även med det Marton, (2007) menar att IFRS ofta 

ger uttryck för ekonomiska tankar vilka kräver bedömningar och tillämpningar i det enskilda 

företaget. Den konkreta tillämpningen kan dessutom enligt Marton, (2007) variera mycket 

beroende på företagets egen situation. Det leder till slutsatsen att med en tillräcklig och 

övertygande argumentation, så är det möjligt att göra företagsspecifika tolkningar av 

principerna i IFRS. Detta genom att exempelvis tillämpa försiktighetsprincipen och 

väsentlighetsprincipen vid bedömningar av om FoU uppfyller kriterierna för aktivering i IAS 

38. Det innebär även att slutsatsen kan dras att endel företag som redovisar enligt IFRS 
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tillämpar företagsspecifika väsentlighetskriterier för materialitetsgränser som anger ett lägsta 

belopp för utvecklingskostnader som kan aktiveras. Dessa undre gränser lämnar trots allt ett 

relativt stort utrymme att inte ta upp utvecklingsprojekt i balansräkningen utan istället 

kostnadsföra utgifter för utveckling om det är något som företaget önskar och om det 

exempelvis är svårt att exakt avgöra var gränsen mellan forskning och utveckling går. 

För de företag som tillämpar den alternativa normgivningen som RR och BFNAR tydliggör 

revisor Gunnarsson att BFN R1 säger att huvudregeln istället är att kostnadsbokföra för att det 

är svårt att bedöma värdet men att under vissa förutsättningar står det att det går att aktivera. 

Det råder däremot konsekvent tillämpning av den metod företagen använder sig av anser 

Gunnarsson. En stor anledning till det enligt honom är att de inte vill att resultatet och därmed 

skatteeffekter ska slå från år till år. Även företagen i studien uppger att de är konsekventa i 

detta avseende. Detta stämmer även in på innehållet i principen för jämförbarhet 

(Föreställningsram, punkt 39-41) som säger att värderingsprinciper och presentationstekniker 

för likartade transaktioner och andra händelser måste redovisas på ett likformigt sätt. 

Användare måste enligt jämförbarhetsprincipen ges möjlighet att jämföra olika företags 

finansiella rapporter med avseende på finansiell ställning, resultat och även förändringar i 

finansiell ställning (Föreställningsram, punkt 39-41).  

5.2 Om värderingen och risken för subjektivitet i bedömningar 

En slutsats som en jämförelse av det empiriska materialet direkt leder fram till är att: Inget av 

företagen i studien anser att språkliga hinder och bristande kommunikation mellan tekniker 

och ekonomer, har någon betydande inverkan för bedömningen av vad som är 

utvecklingskostnader eller inte och för värderingen av FoU. De uppger alla att det är personer 

med från både ekonomi, teknik och redovisningssidan då bedömningar av 

utvecklingsprojekten görs. Nasdaqomx anser att samarbetet fungerar mycket bra. Saab menar 

att det finns kommunikationssvårigheter allmänt mellan avdelningar men att detta inte 

påverkar bedömningarna av vad som är utvecklingskostnader och om dessa ska aktivers. 

Revisor Gunnarsson tror inte heller att språket mellan ekonomer och tekniker har någon 

betydelse för bedömningen av utvecklingsprojekt, iallafall inget som påverkar själva 

ställningstagandet då det kommer till årsredovisningen. Däremot menar han att det inte kan 

begäras att teknikerna kan redovisningens språk.  

Företagen i studien anser alla att värderingen är tillförlitlig. Speciellt Lagerquist från Saab och 

Nyman från Posten berättar om de impairmenttester de gör årligen för att säkerställa 
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värderingen. Nyman beskriver även hur de aktivt arbetar med att följa upp och förbättra 

värderingen för varje utvecklingsprojekt genom att stämma av i efterhand hur stora eventuella 

avvikelser blev och vid behov använda det till att förbättra testerna. Nyman menar vidare att 

de följer IFRS, vilket innebär att de följer IAS 38 och som säger att utvecklingskostnader som 

uppfyller kriterierna för att aktiveras ska tas upp som en tillgång i balansräkningen. De 

tillämpar också väsentlighetskriteriet men säger också att det alltid till viss del går att påverka 

bedömningar av vad som hör till ett projekt, vilket överensstämmer med vad Marton, (2007) 

beskriver att IFRS ofta ger uttryck för ekonomiska tankar som kräver bedömningar och 

tillämpningar i det enskilda företaget och där den konkreta tillämpningen kan variera mycket 

beroende på företagets egen situation. Av Doupnik & Perera., (2009) framgår även att för att 

bestämma om utvecklingskostnader ska kapitaliseras krävs betydande bedömningar från 

företagsledningen och dessa måste avgöra vid vilken punkt forskningen slutar och 

utvecklingen börjar. Situationen kan även belysas med det Simon talar om, ”bounded 

rationality”, där han menar att världen är komplex och att människor därför inte förmår att 

fatta beslut som tar hela denna komplexitet i beaktande. Däremot menar han är människornas 

avsikt att fatta rationella beslut och därför försöker de beakta de viktigaste aspekterna i sina 

beslut (Simon, 1957).  

Gunnarsson berättar att speciellt i lite större företag så är projektet ganska tydligt planerat hur 

långt det ska ha kommit vid vissa tidpunkter. Men när det kommer till det enskilda projektet 

så visst är det svårt att bedöma hur det ska värderas. Dessutom säger han att i många stora 

företag i årsredovisningen och i balansräkningen så finns det inte mycket av 

utvecklingskostnader och han tror att de är mycket försiktiga med att aktivera sina 

utvecklingsutgifter överlag och att det leder till att det kostnadsförs mycket. Dessutom 

konstaterar han att ”Vi revisorer är riskaverta och vi lutar oss ju gärna på 

försiktighetsprincipen”. Alla tre intervjupersonerna i studien, Nyqvist och Nyman och 

Lagerquist pekar på att just kriteriet för framtida ekonomiska fördelar (IAS 38, punkt 57 d) 

kan diskuteras på olika sätt om det uppfylls och där Saab tillämpar försiktighetsprincipen i 

detta. Av resonemanget och vad som framkommer verkar det gå att dra slutsatsen att det finns 

outtalade möjligheter att välja att kostnadsföra utvecklingsprojekt och mena att det inte 

uppfyller kriterierna för utveckling (IAS 38, punkt 57), då främst att det inte går att bedöma 

de framtida ekonomiska fördelarna, om detta är något som företaget önskar.  

Efter vad revisor Gunnarsson berättar om framförallt mindre företag så framgår det att dessa 

verkar ha svårare att göra säkra bedömningar. Det verkar som att det finns många moment i 
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just bedömningarna av ett utvecklingsprojekt, om det uppfyller kriterierna för aktivering, och 

i värderingen som går att påverka lite och att det är det som ofta kallas subjektivitet. Det 

överensstämmer med vad Doupnik & Perera., (2009) beskriver om subjektivitet vid 

bedömningar. Det kan också vara intressant i sammanhanget att se till det James March och 

Herbert Simon vidareutvecklar av Simons beslutsteorier att beslutsfattande i första hand söker 

hitta jämviktslägen där olika intressenter och intressen tillgodoses snarare än att hitta ultimata 

lösningar. Det tvingar beslutsfattaren att hitta framkomliga vägar, snarare än att identifiera 

ultimata beslut (March & Simon, 1958). Just den möjligheten att påverka anser dock inte 

företagen i studien anse vara själ till att redovisa efter någon viss metod, möjligen isåfall i det 

att de hellre kostnadsför om det är svårt att härleda de framtida ekonomiska fördelarna, vilket 

Nyman i Posten tog upp, och även i det att materialitetsgränsen, väsentlighetskravet och 

försiktighetsprincipen i Saabs fall rensar bort mycket utvecklingskostnader som skulle kunna 

vara svåra att bedöma värdet i. Däremot kan det också menas med subjektivitet i 

bedömningen av värdet på en immateriell tillgång som utveckling, då det exempelvis finns 

stora risker för framtida nedskrivning på grund av stora värdeminskningar, vilket Lagerquist 

från Saab tog upp, eller ifrågasättande från exempelvis analytiker och banker, vilket Nyman i 

Posten pekade på.  

5.3 Om de främsta orsakerna till metodval 

För Nasdaqomxs del så anges IFRS och koncernstandarden som främsta orsaker till val av 

redovisningsmetod. Företagsledarna ska enligt, PAT, ges flexibilitet att ändra 

redovisningspolicy om omständigheterna ändrar sig. Det senare exemplifieras här i Saab med 

bytet av redovisningsprincip till försiktighetsprincipen för redovisningen av FoU. Att 

företaget ändrat redovisningsprincip beror enligt Lagerquist framför allt på de ökade risker 

som finns inom industrin. Dessutom egenfinansierar företaget mer idag än tidigare. 

Omständigheterna har genom det ändrat sig och gett upphov till ett behov av att ändra 

redovisningspolicy. Många anhängare till PAT argumenterar för att företagsledningen är de 

som är mest lämpade att välja passande redovisningsmetoder under givna omständigheter. 

Detta uppfylls av hur beslutet i Posten togs att följa IFRS fastän de hade kunnat redovisa 

enligt den alternativa normgivningen. Detta eftersom de ville följa börsstandard. Nu anger 

därför Posten överensstämmelse med IFRS, den interna tolkningen av IAS 38 och 

väsentlighetskriteriet som de huvudsakliga orsakerna till val av redovisningsmetod för FoU. I 

Saab var det styrelsen som började känna sig obekväm och tog ett beslut angående 

principbytet. Nu sätts framförallt ett stort värde till försiktighetsprincipen, även om den 
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principen nu tenderar att vara på väg ut från redovisningen överlag. Det överensstämmer även 

med förfarandet att många utvecklingskostnader skulle kunna aktiveras men att detta inte 

alltid görs på grund av försiktighetsskäl. Detta eftersom det nu beställs mer färdigutvecklade 

produkter och att företaget egensatsar som en följd av det mer. Utländska köpare såväl som 

staten i form av FMV köper mer klara produkter. Förr gjordes mer seriebeställningar men nu 

är det mer färdigt som beställs. En slutsats som kan dras av detta är att om företaget har stark 

egenfinansiering av sina utvecklingsprojekt och dessutom är utsatt för stora risker så kan det 

vara bra företaget att följa försiktighetsprincipen och kostnadsföra utvecklingsutgifter 

löpande.  

Saab AB är ett skattesubjekt och därför kostnadsförs alla utvecklingskostnader och finns alltså 

inte med som en tillgång i moderbolagets balansräkning. Detta för att utnyttja de medföljande 

skattefördelarna.  PAT erbjuder många förklaringar som innebär att potentiella skatteffekter 

kan influera valet av redovisningsprocedur. Att välja att kostnadsföra medför som Saab ser 

det skattefördelar då resultatet därmed reduceras med kostnaderna och minskar 

skattekostnaderna. Däremot anges inte detta vara det viktigaste skälet till kostnadsföring. 

En viktig orsak som revisor Gunnarsson lyfter fram för företagen som inte tillämpar IFRS då 

företagen väljer metod är just vad det får för effekter i resultaträkningen. Vissa företag vill 

genom aktivering visa vilken aktivitet de har haft då de vissa år i företaget kanske jobbat lika 

mycket som andra år fast den externa faktureringen är väldigt liten. Dessutom berättar han att 

för t.ex. ett utvecklingsföretag som inte kommit igång med försäljningen alls kan stora 

utgifter för utvecklingsprojekt medföra att företaget förmodligen hamnar i en 

kontrollbalansräkningssituation om de inte aktiverar utvecklingsprojekten. Mindre företag 

som några av dem som Gunnarsson jobbar med har mer av balansräkningstänket eftersom de 

närmar sig kontrollbalansräkning” Det finns, menar han, många mindre företag med stora 

aktiverade utvecklingskostnader som kommer att tillämpa K3-regelverket bara för att de inte 

kan kostnadsföra dessa. Detta visar på att det finns skillnader i hur mindre och större företag 

ser på behovet att kunna aktivera utvecklingsprojekt i balansräkningen. En slutsats som följer 

av resonemanget är att behovet av att kunna aktivera utvecklingskostnader i balansräkningen 

är mer påtagligt för verksamheten i mindre företag, för företag som inte kommit igång med 

försäljningen och för företag med stora enskilda utvecklingsprojekt. Detta medför dessutom 

att det finns mindre företag med stora aktiverade utvecklingskostnader som kommer att 

tillämpa K3-regelverket bara för att de inte kan kostnadsföra dessa. 
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6   Slutsatser  

Under denna rubrik presenteras studiens slutsatser, vilka blev resultatet av analysen i 

föregående kapitel. De svarar därmed även på frågeställningen och syftet med studien. 

De undersökta företagen i studien följer IFRS och en företagspolicy, vilket åtminstone 

innebär att inte alla företag följer en branschpolicy vid redovisningen av FoU.  

Den främsta orsaken till hur företagen i studien redovisar är vad standarden, IFRS, säger. Med 

en tillräcklig och övertygande argumentation, så är det ändå möjligt att göra företagsspecifika 

tolkningar och tillämpningar av principerna i IFRS. Detta genom att exempelvis tillämpa 

försiktighetsprincipen och väsentlighetsprincipen vid bedömningar av om FoU uppfyller 

kriterierna för aktivering i IAS 38. Endel företag som redovisar enligt IFRS tillämpar 

företagsspecifika väsentlighetskriterier för materialitetsgränser som anger ett lägsta belopp för 

utvecklingskostnader som kan aktiveras. Dessa undre gränser lämnar trots allt ett relativt stort 

utrymme att inte ta upp utvecklingsprojekt i balansräkningen utan istället kostnadsföra 

utgifter för utveckling om det är något som företaget önskar och om det exempelvis är svårt 

att exakt avgöra var gränsen mellan forskning och utveckling går. Det finns outtalade 

möjligheter att välja att kostnadsföra utvecklingsprojekt och mena att det inte uppfyller 

kriterierna för utveckling i IAS 38, då främst att det inte går att bedöma de framtida 

ekonomiska fördelarna för utvecklingen, om detta är något som företaget önskar.  

Inget av företagen i studien och revisorn anser att eventuella språkliga hinder och bristande 

kommunikation mellan tekniker och ekonomer, har någon betydelse för bedömningen av vad 

som är utvecklingskostnader eller inte och för värderingen av FoU. De uppger alla att det är 

personer med från både ekonomi, teknik och redovisningssidan då bedömningar av 

utvecklingsprojekten görs. Om det menas med subjektivitet i bedömningen av värdet på en 

immateriell tillgång som utveckling, då det exempelvis finns stora risker för framtida 

nedskrivning på grund av stora värdeminskningar, eller ifrågasättande från exempelvis 

analytiker och banker. Då går det att se tendenser att företag i viss utsträckning föredrar att 

kostnadsföra mer, för att slippa detta inslag av subjektivitet i balansräkningen.  

Om företaget har stark egenfinansiering av sina utvecklingsprojekt och dessutom är utsatt för 

stora risker så kan det vara bättre för företaget att följa försiktighetsprincipen och 

kostnadsföra utvecklingsutgifter löpande.  
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Företag tillämpar konsekvent samma redovisningsmetod för FoU. En stor anledning till det är 

att de inte vill att resultatet och därmed skatteeffekter ska slå från år till år.  De verkar annars 

överlag se positivt på en möjlighet att kunna välja redovisningsmetod för FoU. Detta speciellt 

eftersom behovet med redovisningen varierar mellan företagen. Behovet av att kunna aktivera 

utvecklingskostnader i balansräkningen verkar vara mer påtagligt för verksamheten i mindre 

företag, för företag som inte kommit igång med försäljningen och för företag med stora 

enskilda utvecklingsprojekt. Detta medför dessutom att det finns mindre företag med stora 

aktiverade utvecklingskostnader som kommer att tillämpa K3-regelverket bara för att de inte 

kan kostnadsföra dessa. 
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7 Reflexioner 

Så här när studien är avslutad och resultaten har bearbetats så om tiden för genomförandet av 

studien och uppsatsens färdigställande varit längre skulle det vara intressant att fortsätta 

samma studie med ett utökat antal företag som redovisar enligt IFRS och har betydande 

kostnader för FoU. Det skulle också vara intressant att upprepa samma studie på företag som 

inte redovisar FoU efter IFRS utan tillämpar den alternativa normgivningen eller K3-

regelverket i detta avseende och jämföra hur de tänker kring ämnet.Varje företagsintervju har 

gett något nytt, såväl större som mindre detalj. Arbetet med studien har gett mer än vad 

författaren hade förväntat sig innan. Detta både då det gäller utformningen av studien, själva 

skrivprocessen och de resultat som intervjuerna gav.  

En fråga i frågeställningen och intervjufrågorna handlar om ifall bedömningarna av vad som 

är utvecklingskostnader och om dessa ska aktiveras som en tillgång i balansräkningen 

påverkas av brister i kommunikationen mellan ekonomer och tekniker. Detta hade kunnat 

analyseras närmare utifrån teorier om ämnet, men eftersom inte någon av de inblandade i 

denna studie  ansåg att detta hade någon betydande inverkan på själva bedömningarna så 

valde författaren att inte behandla detta närmare i uppsatsen. Att det däremot verkar finnas 

uppenbara kommunikationsproblem rent allmänt mellan ekonomer och tekniker bekräftar 

däremot flera av de intervjuade personerna. Däremot verkar det i detta sammanhang vara ett 

helt annat problem. 

7.1 Förslag till vidare studier 

Det kan vara intressant att följa upp Saabs fortsatta tillämpning av försiktighetsprincipen vid 

redovisningen av FoU, och om det är något andra företag med FoU kan tillämpa sig av om de 

önskar. Hur väsentlighetsprincipen kan användas i sammanhanget kan också vara intressant 

att utforska närmare. Det skulle även vara ide att på något sätt följa upp de mindre företag 

som tvingas att redovisa efter K3-regelverket enbart för att de behöver kunna aktivera FoU i 

balansräkningen. Sambandet och synen på immateriella tillgångar som FoU i balansräkningen 

och värdering av företaget skulle också kunna studeras närmare, från olika aspekter. 
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Bilaga 1                 

Intervjumall med frågor till företag om redovisningen av FoU                               

Inledande bakgrundsfrågor 

Vilken befattning har du och vad ingår i ditt ansvar? 

Vad har du för utbildning? (Har du någon ekonomisk utbildning?) 

Vad har du arbetat med tidigare, kortfattad beskrivning? 

Vilket regelverk redovisar ni efter? (IFRS?) (Ändrar vissa frågor innan beroende på vilket 

regelvek, K3 eller K4 företag!) 

Hur valet av redovisningsmetod för FoU går till 

Anser du att redovisningen av FoU är problematisk? Vilka är isåfall de största problemen? 

Vad tycker du om möjligheten att kunna välja redovisningsmetod för FoU, att kostnadsföra 

eller att balansera som en tillgång?  

Brukar det vara fler inblandade i besluten, och brukar i så fall era åsikter skilja sig åt? Vem är  

det som ansvarar för valet av redovisningsmetod, befattning?  

Hur går det till vid redovisningen av FoU? Har ni en handbok som ni följer? Hur mycket 

regleras av den i så fall? Kan du ge ett exempel?  

Konsekvent metodval 

Följer ni samma metod konsekvent rätt över eller hur fungerar rutinen kring det? 

Vad skulle det få för konsekvens om företaget bytte metod från hur redovisning har skett 

under tidigare år? Har det inträffat och godkänts av revisor?  

Följer ni någon speciell företagspolicy eller branschpolicy? Vad säger den i så fall? 

Hur ofta tas det beslut kring val av redovisningsmetod per år ungefär?  

Hur ofta görs kostnadsföringar för FoU under ett år ungefär? Hur ofta görs aktivering som 

tillgång av FoU under ett år ungefär? 

 

Orsaker till besluten och värdering 

Vad grundar sig besluten på? Beror det på storleken av kostnaderna, företagets resultat, skatt, 

en rättvisande bild av företaget etc.? Var vänlig utveckla. Vilket väger tyngst och går det att 

rangordna? 
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Det tar ju tid i utredning att visa att kostnader för utveckling uppfyller krav på att vara en 

tillgång. Görs det ibland eller ofta kostnadsföring för att det helt enkelt är enklast?  

Vem bestämmer hur stor del som är utvecklingskostnader? Vem bestämmer hur stor del av 

dessa som ska aktiveras som en tillgång i så fall?  Sammanfaller detta alltid? Var vänlig 

motivera.  

Om företaget skulle vara konsekvent och alltid aktivera så mycket som möjligt går det isåfall 

att påverka beloppet som aktiveras? På vilket sätt isåfall? 

Anser du att det finns brister i uppskattningen av vad som är utvecklingskostnader till skillnad 

mot kostnader för forskning, som beror på brister i kommunikation i form av exempelvis 

språkliga hinder mellan tekniker och ekonomer? Var vänlig motivera. Andra brister? 

Vad anser du om värderingen av FoU, är den tillförlitlig?  

Motsvarar det bokförda värdet marknadsvärdet? 

Hur skulle ni reagera på om ni var tvungna att kostnadsföra alla utvecklingskostnader? 

Andra som påverkar besluten 

Tänker företaget på vad revisorn kommer att tycka och hur märks det vid redovisningen av 

FoU i såfall? 

Händer det att revisorn inte godkänner redovisningen av FoU, ofta? Vad beror det isåfall 

oftast på?  

Tänker man något på hur användaren av redovisningsrapporten ska tolka/använda 

informationen? På vilket sätt yttrar sig det? 

Finns det ytterligare intressenter att ta hänsyn till vid valet av redovisningsmetod? Har dessa 

någon betydelse för besluten? På vilket sätt isåfall? 

 


