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Sammanfattning 
 
Det har blivit allt vanligare med immateriella tillgångar i redovisningen, och hanteringen 
kring dessa skiljer sig mellan länder och kring vilken princip man använder. I Sverige finns 
det två rekommendationer, BFNR1 som vänder sig till små företag och RR15 som vänder sig 
till de större noterade företagen. 
 
Syftet med denna uppsats har varit att identifiera och beskriva hur små svenska 
innovationstunga företag hanterar utgifter av immateriell karaktär i årsredovisningen. 
Delsyftet var att jämföra Bokföringsnämndens och Redovisningsrådets rekommendationer 
mot varandra och se om de är till hjälp för företagen. 
 
Teorier som behandlats är främst av redovisningskaraktär. Vi har beskrivit redovisningens 
kvalitativa egenskaper och vad rättvisande bild innebär. Vidare har vi beskrivit vad som 
menas med tillgångar och hur de kan hanteras. 
 
I undersökningen har vi intervjuat 18 företag och 2 revisorer och utifrån det dragit slutsatser 
kring problemet som diskuteras i analysen. Undersökningen visar att de flesta kostnadsför 
sina utgifter löpande under året och det är först vid bokslutet som en eventuell aktivering av 
utgiften diskuteras. Det har också visat sig att många företag har bristande kunskaper då det 
gäller hanteringen av utgifter med immateriell karaktär. Då det gäller vårt delsyfte visar det 
sig att utifrån de små företagens perspektiv är det inte några större skillnader i 
rekommendationerna förutom att redovisningsrådets rekommendation (RR15) kräver mycket 
mer tilläggsupplysningar. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



Abstract 
 
It has become more common nowadays to include intangibles in the accounting, and how it is 
handled differs between countries and is not the same regarding which principle  countries 
choose to implement. In Sweden, there are two recommendations, BFNR1, which is used 
mostly small companies, and RR15, which is useful for the bigger companies. 
 
The purpose of this report has been to identify and describe how small innovative companies 
in Sweden treat expenses of intangible character in the annual financial report. The second 
purpose is to compare “Bokföringsnämndens” and “Redovisningsrådets” recommendations 
against each other and see if they are advantageous for the companies. 
 
The theories that were used are mostly of accounting character.  We have described what the 
qualitative of characteristic accounting is. Further, we have described the meaning of assets 
and how to treat them. 
 
We interviewed 18 companies and 2 auditors and from these interviews some conclusions 
were drawn regarding the problem, which was discussed in the analysis. The investigation 
shows that most of the companies take the costs when they come during the year and it is only 
during the balancing of the books  that a possible activation of the expense will be discussed. 
It has also been discovered that many companies have a lack of knowledge about the handling 
of intangible assets. Regarding our second purpose the results show that from the small 
companie´s perspective there are no big differences in the recommendations except that 
“Redovisningsrådets” recommendation  (RR15) requres much more additional information. 
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1 Problemområde  
 
1.1 Problemdiskussion 
I redovisningen talar man ofta om tillgångar som redovisas i balansräkningen. Dock finns 
det olika slags tillgångar, det finns materiella tillgångar som är av fysisk karaktär vilket är 
den vanligaste tex maskiner och byggnader. Den andra formen av tillgångar är finansiella 
anläggningstillgångar, investeringar i aktier eller fonder kan vara exempel på detta. Den 
sista formen är immateriella tillgångar som är icke-fysiska som exempelvis patent eller 
Forskning och Utveckling (FoU). Det är dessa tillgångar som många ofta inte tänker på, 
men som vi kommer att behandla i denna uppsats.  
 
Immateriella tillgångar passar sällan in i den redovisningsteori som ligger till grund för 
dagens finansiella rapporter. En debatt har därför pågått om hur dessa bör behandlas i 
redovisningen. De grundläggande alternativen är att kostnadsföra alla utgifter, eller att 
aktivera hela eller delar av dem som en tillgång i balansräkningen. Dessa olika metoder 
präglas av olika prioriteringar av redovisningens principer. Att kostnadsföra utgifter 
handlar om att premiera försiktighet i redovisningen. Resonemanget är att dessa utgifter 
som exempelvis FoU bör ses som en löpande kostnad eftersom man inte vet om den 
skapar några framtida intäkter eller ej. Förespråkare för aktivering i någon form strävar 
däremot efter att matcha framtida intäkter med de kostnader företaget haft för att skapa 
dem. Försiktighetsprincipen får således stå tillbaka för matchningsprincipen. En tydlig 
konflikt kan utläsas mellan dessa två principer. (Artsberg, 2003) 
 
För att en tillgång skall erkännas i redovisningen krävs att vissa kriterier är uppfyllda. 
Dessa erkännandekriterier har att göra med dels graden av mätbarhet och dels 
tillämpningen av försiktighetsprincipen. Osäkerheten om att de framtida kassaflödena ska 
täcka utgifterna medför att immateriella tillgångar vanligtvis inte erkänns i 
redovisningen, eftersom risken är stor att tex forskningen inte leder någonvart och de 
positiva effekterna uteblir. Enligt försiktighetsprincipen är det bättre att kostnadsföra 
utgifterna direkt eftersom osäkerheten är så pass hög, men enligt matchningsprincipen 
förespråkas en aktivering trots osäkerheten om utgiften för forskning kommer att 
generera intäkter i framtiden. (Smith, 1997) 
 
Idag har det blivit allt vanligare med företag som har stor andel immateriella tillgångar, 
detta innebär att det ställs nya krav på rekommendationer för dessa poster. Historiskt sett 
har redovisningen fokuserat på de materiella tillgångar som har varit enkla att värdera i 
och med dess fysiska substans. Immateriella tillgångar kan vara utgifter för forsknings- 
och utvecklingsarbeten som är av väsentligt värde för företaget under kommande år. 
Detsamma gäller för patent, licenser, varumärken, hyresrätter och liknande rättigheter 
och tillgångar enligt ÅRL 4 kap 2§. 
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De två mest betydelsefulla normsättarna för redovisning, amerikanska Financial 
Accounting Standards Board (FASB) och europeiska International Accounting Standards 
Board (IASB) har intagit olika ståndpunkter i fråga om redovisning av immateriella 
tillgångar.  Då det gäller FoU förespråkar FASB en total kostnadsföring, medan IASB 
däremot förordar kostnadsföring av forskning och aktivering av ren utveckling, 
åsiktsskiljaktigheterna visar på komplexiteten i ämnet. (www.fasb.org , www.iasb.org) 
Eftersom redovisningsrådet förbundit sig att efterfölja de internationella normgivande 
organen som IASB så är det deras uppgift att anpassa svensk redovisning till de 
internationella kraven. Ett annat mål är att få en så rättvisande bild som möjligt av 
verkligheten, Artsberg (2003) förespråkar att kostnader ska matchas mot intäkter och då 
måste man aktivera dem för att skriva av dem i senare perioder då tillgången genererar 
intäkter.  
 
Den ökade fokusering på immateriella tillgångar tvingar redovisningen att utvecklas i 
samma takt som samhällets förändring av synen på de mjuka tillgångarna i företagen.  
Detta har fått normgivarna att se över sina rekommendationer och utvecklat en del nya. 
Rekommendationen från Redovisningsrådet RR15 har ändrat förutsättningarna för 
företag med stor andel immateriella tillgångar. Problematiken för företagen handlar om 
att antingen kostnadsföra eller aktivera vilket har sina fördelar respektive nackdelar i 
båda fallen. Att kostnadsföra utgifter gynnar vinstgivande företag därför att resultatet 
sänks och det ger en lägre skattekostnad. Aktivering av utgifter gynnar företag med 
problem eftersom de kan fördela ut utgifterna på flera år och förhindra att det egna 
kapitalet uttunnas. En sådan åtgärd kan rädda företag som i annat fall hotas av konkurs. 
(Balans nr 6-7 2000) 
 
Redovisningsrådets rekommendation nr 15 behandlar immateriella anläggningstillgångar 
och trädde i kraft januari 2002. Denna vänder sig i första hand till större företag, alltså de 
som är börsnoterade. Det har dock debatterats kring denna rekommendation eftersom 
man ansett den problematisk för mindre företag som har en stor andel immateriella 
tillgångar. (Dagens Industri, 2001). Bokföringsnämnden behandlar mindre och 
medelstora företag och i BFNR1 finner man vägledning kring ”Redovisning av 
forsknings- och utvecklingskostnader” som är tillgänglig för mindre företag. I och med 
att det finns två vägledningar ges de mindre företagen utrymme att välja normgivning, 
antingen RR15 eller BFNR1. Problemet kan då bli att redovisningen inte är enhetlig 
mellan företagen och att det inte ger en rättvisande bild av verkligheten. Det kan vara av 
stor betydelse för innovationstunga företag hur man tillämpar rekommendationerna 
eftersom det kan få stora konsekvenser av hur man hanterar immateriella tillgångar i sin 
årsredovisning. Med innovationstunga företag menar vi sådana företag som verkar i en 
bransch med föränderlig omgivning där ständig utveckling är nödvändigt för att kunna 
skapa intäkter, samt har betungande utgifter för Forskning och utveckling. 
 
Det har nu gått ett tag sedan introduceringen av RR15 och det blir då aktuellt att fråga sig 
om de mindre innovationstunga företagen som ofta har mycket immateriella tillgångar 
använder sig av RR15 alternativt BFNR1 eller enbart följer de tvingande lagarna i ÅRL. 
Eftersom det svenska näringslivet är mycket internationellt, där våra storföretag har en 
stor del av sin verksamhet i utlandet men även de mindre företagen har en stor försäljning 
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utomlands (Edenhammar, Hägg, 1997) blir det av väsentlig betydelse att den väntade 
rekommendationen från Bokföringsnämnden som ser till de mindre företagens intressen, 
är mer anpassad till internationell normgivning än den nuvarande. 
 
1.3 Syfte 
Huvudsyftet med denna uppsats är att identifiera och beskriva hur små svenska 
innovationstunga företag hanterar utgifter av immateriell karaktär i redovisningen. Ett 
delsyfte är att beskriva skillnader - likheter mellan BFNR1 och RR15 mot varandra samt 
att identifiera om rekommendationerna används och är till hjälp för de mindre företagen. 
 
1.4 Definitioner 
Med innovationstunga företag menar vi sådana företag som verkar i en bransch med 
föränderlig omgivning där ständig utveckling är nödvändigt för att kunna skapa intäkter, 
samt har betungande utgifter för Forskning och utveckling. Med små företag menar vi 
företag som har 10-49 anställda. Med utgifter av immateriell karaktär menar vi utgifter 
som är av icke-fysisk karaktär t ex patent, licenser samt forskning och utveckling. 
 
1.5 Avgränsningar 
För att få en hanterbar undersökning måste man avgränsa dess omfattning. Det är av stor 
betydelse att avgränsningarna görs på ett korrekt sätt så att resultatet av undersökningen 
fortfarande är relevant och intressant utifrån det ställda syftet.  
 
I arbetet har vi inte ställt några frågor kring Goodwill eftersom det i sig är ett 
omdebatterat ämne och där finns det fler rekommendationer med enbart goodwill än de vi 
valt att rikta in oss på. Företagen har valt flera olika vägar på goodwillområdet och 
redovisningen är inte enhetlig, och vi tror att det skulle försämra validiteten i 
undersökningen.  



  4

2 Teoretisk referensram 
I följande avsnitt avser vi att beröra de teorier och förutsättningar vi anser vara 
relevanta för ämnet och för den fortsatta behandlingen av arbetet. Kapitlet inleds med en 
kort beskrivning av små företag och deras situation och vad som är speciellt för just 
dessa. Vi väljer att börja med det för att arbetet utgår ifrån de små företagens perspektiv 
Därefter kommer en beskrivning av hur normgivningen ser ut internationellt för att ge 
läsaren en inblick i varför normgivningen ser ut som den gör och vad som är de 
bakomliggande faktorerna. Detta leder oss in i hur den svenska normgivningen ser ut, 
vilka riktlinjer den följer och vad som är speciellt med Sverige. Eftersom svensk 
redovisning präglas av de kvalitativa egenskaperna där god redovisningssed och 
redovisningsprinciper blir centralt. Då vi gett en inblick i den allmänna redovisningen i 
Sverige tittar vi lite extra på vad definitionerna för tillgång och kostnad är, samt vad som 
menas med aktivering respektive kostnadsföring. Vidare i kapitlet kommer en förklaring 
av rekommendationerna RR15 och BFNR1, det avslutas sedan med en jämförelse där vi 
trycker på skillnader och likheter i dessa rekommendationer. 
 
2.1 Små företag 
De små företagen är mycket viktiga för Sverige. För att vi ska få fler och för att de ska 
kunna växa är det viktigt att de regler som finns är enkla och ändamålsenliga. Om detta är 
alla överens. Ändå verkar det vara svårt att få fart på förenklingsarbetet. 
Bokföringsnämnden har lämnat ett förslag till regeringen som innebär att 
redovisningsreglerna för de små företagen under friare former ska kunna utvecklas. Deras 
förhoppning är att regeringen kommer att genomföra detta förslag. De tror att det bästa 
resultatet uppnås genom en kombination av förenklade regler, harmonisering av 
regelsystemen och skattereglerna. Om detta genomförs har de små företagens arbete med 
bokföring och bokslut avsevärt förenklats. Detta skulle i sin tur väsentligt gynna det 
svenska småföretags- klimatet.  
 
2.1.1 De små företagens alternativ 
Små företag har möjlighet att tillämpa BFNs eller Redovisningsrådets 
redovisningsnormer detta avgöras med hänsyn till det behov av information om företaget 
som redovisningen är avsedd att tillgodose. Behovet av information om noterade företag 
är typiskt sett större än beträffande icke-noterade företag och det ställer sig naturligt att 
dra en skiljelinje här. De icke-noterade företagen uppvisar betydande skillnader inbördes 
och det är tydligt att det inte alltid är lämpligt att ålägga samtliga att redovisa enligt 
samma normer. Omfattningen av BFNs anpassningar och förenklingar begränsas 
självfallet av bestämmelserna i årsredovisningslagen och bokföringslagen. Det är viktigt 
att även de icke-noterade företagen utöver lagbestämmelser måste följer god 
redovisningssed. Detta följer av särskilda bestämmelser i årsredovisningslagen och 
bokföringslagen.(www.bfn.se) BFN riktar sig till följande: 

• Små företag (10/24-företag) som är näringsdrivande icke-noterade företag i vilka  
a. antalet anställda under de senaste två räkenskapsåren i medeltal 

uppgått till högst tio, och  
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b. tillgångarnas nettovärde enligt fastställd balansräkning för det 
senaste räkenskapsåret uppgår till högst 24 miljoner kronor.  

• Medelstora företag som är näringsdrivande icke-noterade företag.  

Figur1: Beslutsträd för företag för klassificering av storlek och val av 
rekommendationer, från www.bfn.se  

 

 

 
 
2.2 Internationell normgivning 
IASB och FASB är de två största normgivarna inom redovisning som båda har utarbetat 
sina rekommendationer ur den anglosaxiska traditionen (Smith, Redovisningens språk, 
2000). FASB är den normgivare idag som har det största inflytandet idag inte bara i USA 
utan i kraft av sina resurser också i resten av världen. FASB är därmed viktig också för 
Sverige även om redovisningsrådet i första hand följer IASBs normer och referensram. 
Redovisningsrådet hänvisar ofta till IASBs lösningar och har översatt dess referensram 
till svenska som en utgångspunkt för normgivningen. IASB anses i stor utsträckning följa 
FASB som har mycket större resurser än IASB. IASBs referensram är också i stor 
utsträckning en avskrift av FASB. En väsentlig skillnad är att IASB ger valmöjlighet men 
där ett önskvärt alternativ indikeras medan FASB har standardiserade regler utan 
valmöjligheter för företagen. (Artsberg, 2003) 
 

 
BFNR1 

 
RR15 
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På senare tid har IASB vunnit en prestigeseger genom att EU i den fortsatta 
redovisningsharmoniseringen har beslutat att förlita sig på IASBs arbete. 2002 togs det 
ett beslut i Europaparlamentet att ta fram ett regelverk som bygger på IASBs normer 
vilket från och med 2005 skall vara tvingade att tillämpa inom unionen. Det skall sägas 
att för icke noterade företag har EU överlåtit åt respektive medlemsstat att bestämma om 
huruvida IASBs regler också skall eller får tillämpas. (Artsberg, 2003) 
 
2.2.1 Svensk normgivning 
1997 trädde en ny redovisningslag i kraft. Den var baserad på EUs direktiv. I Sverige är 
redovisningsrådet den centrala normgivaren för de publika bolagen. Redovisningsrådet 
har gemensamt bildats av staten via bokföringsnämnden, föreningen auktoriserade 
revisorer (FAR) och Sveriges industriförbund. Sedan 1995 är Stockholms fondbörs 
övervaknings- och sanktioneringsansvariga över börsbolagen. Normeringen påverkas i 
hög grad av den snabba internationaliseringen av den svenska aktiemarknaden. Den har 
medfört ett starkt ökat intresse för en internationell omgivning. Placerare som köper 
aktier utomlands vill naturligtvis att dessa bolags redovisningsprinciper ska vara så lika 
som möjligt med hemlandets principer. International Accounting Standard Board har 
kraftigt stärkt sin ställning och detta underlättar i hög grad det svenska normeringsarbetet 
eftersom redovisningsrådet sedan länge haft IASB som sin förebild. (Edenhammar & 
Hägg, 1997) 
 
2.3 Redovisningens kvalitativa egenskaper 
För att redovisningsinformationen ska vara användbar för beslutsfattare krävs att den 
uppfyller vissa krav. FASB och IASB har en överensstämmande syn beträffande detta, de 
anser att de viktigaste kvalitetsegenskaperna är relevans och tillförlitlighet. IASB anser 
dock att det övergripande kravet är att informationen ska kunna förstås, alltså att den kan 
utan svårighet förstås av läsaren som förutsätts ha rimliga ekonomiska kunskaper. Först 
när informationen är lättförstådd är den användbar. Därefter tillkommer kraven på 
relevans och tillförlitlighet. (Westermark, 1996) 
 
En relevant information är användbar för läsarens beslutsfattande, den ska påverka 
ekonomiska beslut genom att hjälpa till att utvärdera dåtida, aktuella och framtida 
händelser. Informationens förutsägande och bekräftande roll är ömsesidigt kopplade till 
varandra. Den kan spela en viktig roll eftersom beslutsfattarens förmåga att hantera 
liknande händelser i framtiden kan förbättras genom att tidigare beslut bekräftas eller 
korrigeras. Aktualitet ingår också som en komponent i relevansbegreppet. En 
beslutsfattare måste erhålla information innan möjligheten att påverka beslutet går 
förlorad. Detta innebär att om informationen inte är tillgänglig vid tiden för 
beslutsfattandet saknar den relevans. För att informationen ska anses vara tillförlitlig 
krävs att den är fri från väsentliga fel samt opartisk. Tillförlitligheten i informationen 
representerar alltså verifierbarhet, neutralitet samt att den ger en trovärdig bild av det som 
är avsett att visas. För att informationen ska vara tillförlitlig måste den därför vara 
verifierbar och objektiv. (Kam, 1990)  
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2.4 Redovisningsprinciper 
Inom vårt problemområde finns det flera principer som kan motivera hanteringen av 
immateriella tillgångar, därför är det viktigt att klargöra vad begreppen innebär. 
 
2.4.1 God redovisningssed och rättvisande bild 
Den princip som enligt den anglosaxiska traditionen skall känneteckna redovisningen är 
att den skall vara ”true and fair”. I EU har detta uttryck upphöjts till en övergripande 
princip i EU´s redovisningsdirektiv, trots att dessa till större delen har sitt ursprung i den 
kontinentala traditionen. Den nya svenska årsredovisningslagen är en anpassning till 
EU´s redovisningsdirektiv och har därför samma övergripande princip vilket i den 
svenska  lagtexten översatts till rättvisande bild (Smith, 1997). I svenska årsredovisningar 
används dock inte uttrycket rättvisande bild istället talas det om att årsredovisningen skall 
upprättas i överensstämmelse med vad som är god redovisningssed. (Thorell, 1994) 
 
God redovisningssed är ett begrepp som återkommer på flera ställen i både bokförings- 
och årsredovisningslagen. I 2 kap. 2§ ÅRL stadgas att årsredovisningen ska upprättas på 
ett överskådligt sätt och i enlighet med god redovisningssed. Syftet med kravet på 
överskådlighet är att göra informationen i årsredovisningen begriplig, varför 
informationen måste presenteras på ett relevant sätt och i former som ger möjlighet till 
överblick. Begreppet god redovisningssed innebär en skyldighet att följa lag och de i lag 
intagna redovisningsprinciperna, som exempelvis försiktighetsprincipen och principen 
om rättvisande bild. (Knutsson, 1996) Det finns inte någon definition för vad god 
redovisningssed innebär, men enligt Hemberg & Sillén (1970) förutsätter en god 
redovisningssed en faktiskt förekommande praxis med viss utbredning. Seden behöver 
dock inte nödvändigtvis vara förekommande praxis hos majoriteten, utan även hos en 
representativ minoritet kan god sedvänja förekomma. Denna sed gäller som praxis tills 
Redovisningsrådet, Bokföringsnämnden eller andra auktoritativa organ utkommer med 
rekommendationer om hur den goda redovisningen ska utformas (Knutsson, 1996).  
 
2.4.2 Försiktighetsprincipen  
Alla värderingar och bedömningar i redovisningen ska göras med rimlig försiktighet. 
Exempel på detta är att enbart konstaterade intäkter för verksamhetsåret får tas med. Med 
andra ord bör värdeuppgångar på ännu ej avyttrade aktieposter inte räknas in i årets 
resultat. Däremot bör man vara generös när man redovisar kostnader och befarade 
förluster. Alla befarade förluster ska tas med i ett bokslut även om de inte var kända på 
balansdagen. (Thomasson, 1999) 
 
2.4.3 Matchningsprincipen  
Enligt denna princip bör de utgifter som uppstår idag för att skapa intäkter i framtiden 
inte kostnadsföras idag, utan bör aktiveras som tillgång och skrivas av när intäkterna 
uppstår. På så sätt matchas intäkter med de kostnader företaget haft för att skapa dem. 
Tanken är att få en bättre bild av företagets ekonomiska värdeskapande. Det kan 
emellertid vara svårt att relatera alla utgifter till de rätta intäkterna. Den kan som tidigare 
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nämnts stå i motsats till försiktighetsprincipen som förespråkar kostnadsföring av dagens 
utgifter. (Falkman, 2000) 
 
Matchnings- och försiktighetsprincipen strider mot varandra. Enligt matchningsprincipen 
ska de intäkter som kan uppskattas under perioden ställas mot kostnaderna för intäkternas 
förvärvande. Försiktighetsprincipen anger att ännu ej realiserade intäkter och vinster inte 
ska redovisas medan förväntade framtida förluster ska tas upp till sitt rätta värde och 
belasta resultatet det aktuella året. (Kam, 1990, Westermark, 1996) 
 
2.5 Definition av tillgång 
För att undersöka problemet med hur mindre företag redovisar sina immateriella 
tillgångar börjar vi med att ge en förklaring av vad som menas med tillgångar i allmänhet 
innan vi går in djupare på området immateriella tillgångar. Detta för att alla de resurser 
ett företag förfogar över är inte att betrakta som tillgångar. Immateriella tillgångar ligger 
ofta i gränslandet för vad som får tas upp som tillgångar. Enligt FAR är en tillgång en 
resurs: 
1. Som ett företag har kontroll över  
2. Till följd av inträffande händelser  
3. Förväntas ge företaget ekonomiska fördelar i framtiden.  
 
Vi börjar med att förklara kontrollkriteriet som avser ett företags möjlighet att kontrollera 
en resurs och samtidigt ha förmågan att tillgodogöra sig dess avkastning. Företaget 
behöver således inte vara ägare till en resurs i juridisk mening. Snarare är det den 
ekonomiska substansen som är av intresse vid bedömningen av om företaget kontrollerar 
en resurs eller inte. Resursen skall ha uppkommit som en följd av en inträffad händelse. 
Företaget måste alltså ha vidtagit någon konkret åtgärd för att få tillgången under sin 
kontroll.  
 
Det tredje kriteriet innebär konkret att resursen förväntas ge upphov till positiva 
kassaflöden i framtiden som en följd av att den säljs eller används i verksamheten. 
Naturligtvis är all sådan förväntan osäker eftersom vi ingenting vet med säkerhet vad som 
ska hända i framtiden. Normal osäkerhet är däremot inget skäl att inte ta upp något som 
en tillgång. Syftet med tillgångsdefinitionen är att finna ut om något är en tillgång eller 
ej. (Artsberg 2003) 
 
Då man kommit fram till om resursen är en tillgång eller inte enligt ovanstående kriterier 
ska man sedan bestämma typen av tillgång. I vårt fall är det givetvis definitionen på 
immateriella tillgångar som är intressant. Så här lyder ÅRLs definition: 
 

”Utgifter för forsknings och utvecklingsarbeten och liknande arbeten som är av 
västenligt värde för rörelsen under kommande år får tas upp som immateriell 
anläggningstillgång. Detsamma gäller utgifter för koncessioner, patent, licenser, 
varumärken, hyresrätter och liknande rättigheter och tillgångar samt ersättning som 
vid förvärv av rörelse överstiger det behållna värdet av de tillgångar som förvärvats 
och de skulder som överstiger (goodwill). Utgifter för företagsbildning, ökning av 



  9

aktiekapitalet eller motsvarande eller för företagets förvaltning får inte tas upp som 
tillgång”. (ÅRL 4 kap 2§ 1st, s 291) 

 
2.6 Kostnad 
Det är av betydelse att veta vad en kostnad innebär eftersom det är väsentligt då företagen 
antingen kan aktivera eller kostnadsföra, dvs att kostnaden ska belasta resultatet. Det 
första alternativet är att aktivera och därmed räkna in utgiften i balansräkningen. 
 
En kostnad består av förbrukning av varor och/eller tjänster. Förbrukningen är en 
”självständig” aktivitet som ej direkt är beroende av intäkten, syftet är dock att skapa en 
intäkt. Det rör sig om en monetär händelse som resultat av ett företags användande av 
varor och tjänster i dess operationella verksamhet. Kostnader innebär en uppoffring av 
något av värde, alltså en minskning av företagets värde som är nödvändigt för att skapa 
ytterligare värde i företaget så att nettokapitalet ökar. Företaget kan välja att värdera sina 
kostnader till antingen historiskt värde eller nuvärde. (Kam, 1990) 
 
Kostnadsföring är den metod som använts mest hittills. Dess förespråkare framhåller 
främst att det är en mycket enkel metod att använda för alla parter. När tex FoU redovisas 
på samma sätt som andra typer av kostnader så som löner, hyror och underhåll är det 
enkelt för en läsare av finansiella rapporter att förstå posten, förutsatt att den finns med 
som enskild post och inte är dold i andra kostnadsslag. Det går att se hur mycket som 
lagts ut på FoU och liknande kostnader under året på ett enkelt sätt. (Batty, 1988) 
 
Man kan fråga sig vad redovisningens användare anser om kostnadsföring som metod. En 
undersökning med intervjuer av företagsledare och finansanalytiker i Kanada visade att 
en stor majoritet av båda grupper förespråkade kostnadsföring av samtliga utgifter. 
(Entwistle, 1999) 
 
2.7 Aktivering 
Om man aktiverar exempelvis FoU och redovisar posten i balansräkningen så speglar 
detta att posten är en av de allra viktigaste tillgångarna inom många av dagens företag. En 
del kritiker menar att kostnadsföring döljer det faktum att forskning och utveckling är 
livsavgörande för att företaget ska kunna överleva i konkurrensen. Finns det däremot en 
post i balansräkningen har man tagit ett steg i riktningen att tala om för läsare vilka 
tillgångar företaget verkligen äger.(Lev, 2001) 
 
Om dessa kostnader aktiveras kommer ett mer rättvisande resultat att skapas. FoU-
kostnaderna aktiveras och skrivs av när produkten lanserats och säljs på marknaden. 
Företaget väljer då en lämplig avskrivningstid som speglar produktens livscykel. Därmed 
ger det redovisade resultatet enligt Batty (1988) en bättre bild av företagets ekonomiska 
värdeskapande än vad kostnadsföring gör eftersom intäkter och kostnader matchas.  



  10

2.7.1 Aktivering eller kostnadsföring 
Figur 2: Hur olika typer av immateriella utgifter skall behandlas enligt RR15 
Nedan visas några exempel som visar hur utgifter vanligtvis hanteras i Sverige. 
(Artsberg, 2003) 
 
Utgifter som skall aktiveras    Utgifter som inte anses uppfylla kriterierna  
om de uppfyller kriterierna:   och därför inte skall aktiveras: 
copyrights     kundregister 
patenter     kund- eller leverantörsrelationer 
importkvoter     kundlojaliteter 
fiskelicenser     marknadsföring/reklam 
marknadsandelar (om legal kontroll)  marknadsandelar 
programvaror     varumärken (om ej förvärvade) 
vissa utvecklingsutgifter   forskning 
förvärvad goodwill    internt upparbetad goodwill 
      uppstartskostnader 
      omlokalisering/omorganisering 
      utbildning 
 
 
2.8 Rekommendationer 
2.8.1 RR15 Immateriella anläggningstillgångar 
Utifrån Årsredovisningslagen har redovisningsrådet och bokföringsnämnden utfärdat 
allmänna rekommendationer om hantering och redovisning av immateriella tillgångar. 
Redovisningsrådets rekommendation som behandlar immateriella tillgångar finns i RR15. 
Bokföringsnämndens rekommendation återfinns i BFNR1 och hanterar redovisning av 
forskning- och utvecklingskostnader. RR15 :s definition av en immateriell tillgång 
återfinns i punkt 2 1 st s.523 och lyder: 
 

”En immateriell tillgång är en identifierbar icke-monetär tillgång utan fysisk 
substans som innehas för att användas i produktionen eller för att tillhandahålla 
varor eller tjänster, för uthyrning till andra eller i administrativt syfte.” 

 
Rekommendationen berör immateriella tillgångar som utgifter för t.ex. utbildning, 
etablering av verksamheter, forsknings- och utvecklingsverksamhet. Förutom de 
tillgångskriterier som uppmärksammades ovan måste utgiften för resursen kunna mätas 
på ett tillförlitligt sätt. Enligt punkt 9 i inledningen till RR15 innebär det att: en 
immateriell tillgång som redovisas i balansräkningen skall värderas till anskaffningsvärde 
med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Vidare följer 
av punkt 10 att tillgången skall skrivas av systematiskt under nyttjandeperioden. Det 
finns ingen klart angiven längsta avskrivningsperiod, men en avskrivningsperiod 
överstigande 20 år kan endast förekomma i undantagsfall. 
 
De kriterier som finns för att en resurs skall få tas upp som en immateriell tillgång är: 
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1. att tillgången är identifierbar, 
2. inom företagets kontroll och 
3. genererar framtida ekonomiska fördelar 
 
Om en post inte motsvarar definitionen av en immateriell tillgång kostnadsförs den när 
den förvärvas eller upparbetas internt. Undantaget är dock vid företagsförvärv då dessa 
poster kan redovisas som goodwill i balansräkningen. (RR15 punkt 9)  
 
Med identifierbarhet menas att man skall kunna särskilja resursen från goodwill. 
Identifierbarhet innebär att något skall vara specifikt, detta tar sig uttryck i att utgifter för 
utveckling kan tas upp som en immateriell tillgång när det finns en specifik tillämpning i 
sikte. (Artsberg, 2003) 
 
Redovisningsrådet menar också att en tillgång kan identifieras om den är avskiljbar, när 
en tillgång är avskiljbar kan företaget hyra ut, sälja, byta ut eller dela ut de särskilda 
inkomster eller andra framtida ekonomiska fördelar som är förknippande med tillgången, 
utan att därmed  göra sig av med de framtida ekonomiska fördelarna av andra tillgångar 
som används inom samma intäktsskapande verksamhet. Det föreligger dock inget krav på 
att tillgången skall vara avskiljbar, då tillgången kan införskaffas via förvärv. (RR15, 
punkt 10-12) 
 
Det andra kriteriet, att tillgången är inom företagets kontroll betyder att företaget kan 
säkerställa att framtida ekonomiska fördelar kommer företaget till del och samtidigt 
begränsar andras möjligheter att få del av dessa fördelar. Företagets förmåga att utöva 
kontroll över de framtida ekonomiska fördelarna har normalt sin grund i legala 
rättigheter. Detta är dock inget krav, då ett företag kan kontrollera över de framtida 
ekonomiska fördelarna på andra sätt. (RR15, punkt 13) 
 
Tredje kriteriet. Exempel på att generera framtida ekonomiska fördelar är att tillgången 
kan, generera intäkter från försäljning av produkter eller tjänster, fördelar kan också 
utgöras av kostnadsbesparingar. (RR15, punkt 17) Vidare anger RR15, punkt 19 s. 525 : 

”En immateriell tillgång skall redovisas i balansräkningen om, och endast om, 
a) det är sannolikt att de framtida ekonomiska fördelar som kan hänföras till 

tillgången kommer att tillfalla företaget och 
b) tillgångens anskaffningsvärde kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.” 

 
2.8.2 Forskning och utveckling 
Ett projekt som befinner sig i forskningsfasen kan inte bevisas ge upphov till en 
immateriell tillgång som ger framtida ekonomiska fördelar. Därmed ska utgifter för 
sådana projekt kostnadsföras då de uppkommer. (RR15, punkt 43) 
 
Utgifter för utveckling ska tas upp som en immateriell tillgång i balansräkningen endast 
under vissa förutsättningar. (RR15, punkt 45): 
• att tillgången är tekniskt möjlig att framställa 
• att det är företagets avsikt att färdigställa den 
• att företaget har förutsättningar att använda eller sälja den 
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• att den medför att de framtida ekonomiska fördelarna för företaget sannolikt ökar 
• att nödvändiga resurser för att fullfölja utvecklingen finns samt 
• att utgifterna på ett tillförlitligt sätt kan beräknas 
 
Ett företags möjlighet att färdigställa och dra nytta av en immateriell tillgång kan påvisas 
enligt rekommendationen genom en affärsplan, som visar vilka tekniska, finansiella och 
andra nödvändiga resurser som krävs samt att företaget förfogar över dessa. (RR15, punkt 
49) Enligt punkt 92 i rekommendationen finns möjligheten för juridiska personer att välja 
mellan att kostnadsföra eller aktivera sådana utgifter som kan hänföras till 
utvecklingsfasen. Upplysningar om det totala beloppet av utgifter för forskning och 
utveckling som kostnadsförts under perioden ska lämnas i resultat- eller balansräkning 
eller i not till dessa. (RR15, punkt 99) Rekommendationen uppmuntrar även företag att 
lämna upplysningar om väsentliga immateriella tillgångar som företaget har kontroll 
över, men som inte uppfyller kriterierna för att få redovisas i balansräkningen. (RR15, 
punkt 101)  
 
Figur 3: När är aktivering aktuellt? 

 (Engström, 2000, s 23) 
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2.8.3 BFNR1 
Rekommendationen behandlar endast FoU-kostnader och är därför inte aktuell för andra 
organisationskostnader som kategoriseras som immateriella tillgångar. BFNR1 anger som 
huvudregel att utgifter för FoU-arbete inte ska aktiveras utan kostnadsföras. Detta p.g.a. 
att man anser att det är svårt att med säkerhet fastställa om ett FoU-arbete kommer 
generera intäkter eller kostnadsbesparingar i framtiden. (BFN R 1, Punkt 5) 
 
För att få aktivera kostnader som har lagts ner på FoU-arbete anges i punkt 13 s. 524 
följande villkor: 
 

a) FoU-arbetet och de utgifter som har lagts ner på detta ska vara klart avgränsade. 
b) FoU-arbetet skall ha en bestämd tillämpning i sikte. 
c) Den produkt eller den process som FoU-arbetet förväntas leda fram till skall vara 

avsedd för försäljning eller för direkt användning i den egna verksamheten. 
d) Det skall vara sannolikt att en på förhand kalkylerad intäkt eller 

kostnadsbesparing kommer att uppstå till följd av att den tänkta produkten eller 
processen marknadsförs. Skall den användas internt skall dess användbarhet för 
verksamheten kunna visas. 

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

 
Liksom i RR15 tillåter nämndens rekommendation endast att de kostnader som kan 
hänföras till det aktuella året aktiveras. Utgifter som kostnadsförts tidigare år kan således 
inte aktiveras i efterhand. 
 
2.9 BFNR1 vs RR15 
Vårt delsyfte är att beskriva skillnader - likheter mellan BFNR1 och RR15 mot varandra 
samt att identifiera om rekommendationerna används och är till hjälp för de mindre 
företagen. 
 
Eftersom BFNR1 behandlar forskning och utveckling kommer jämförelsen givetvis bara 
behandla detta, då RR15 behandlar immateriella tillgångar där även patenter, licenser, 
varumärken mm behandlas. BFNR1 behandlar mindre onoterade företag medan RR15 
täcker de större noterade företagen. 
 
Definitionsmässigt vad som är forskning och utveckling skiljer sig rekommendationerna 
åt. BFNR1 hänvisar sin definition till Statistiska Centralbyrån (SCB). Enligt SCB är 
definitionen på forsknings- och utvecklingsverksamhet en verksamhet som ”sker på 
systematisk grundval för att öka fonden av vetande (inkluderande kunskap om människa, 
kultur och samhälle) samt att utnyttja detta vetande för nya användningsområden och för 
att åstadkomma nya eller förbättrade produkter, system eller metoder. (www.scb.se) 
 
I BFNR1 delas forsknings- och utvecklingsarbetet in i grundforskning, tillämpad 
forskning och utvecklingsarbete. Grundforskning är att systematiskt och metodiskt söka 
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efter ny kunskap och nya idéer utan någon bestämd tillämpning i sikte. Tillämpad 
forskning är att är att systematiskt och metodiskt söka efter ny kunskap och nya idéer 
med en bestämd tillämpning i sikte. Utvecklingsverksamhet är att systematiskt och 
metodiskt utnyttja forskningsresultat och vetenskaplig kunskap och nya idéer för att 
åstadkomma nya produkter, nya processer, nya system eller väsentliga förbättringar av 
redan existerande sådana. (www.scb.se)   
 
En betydande skillnad mellan RR15:s definition och Årsredovisningslagens är att 
rekommendationen via rekvisitet ” skall”  inte medger den valfrihet som ges i ÅRL, som 
anger rekvisitet ”får”. Detta gör att företaget inte i lika stor utsträckning kan välja själv 
hur man vill redovisa en resurs om de följer RR15.  
 Av BFNR1 punkt 7 framgår att huvudregeln inte är aktivering av utgifterna utan att dra 
av dem direkt som en kostnad eftersom de är svårt att med säkerhet fastställa om ett 
forsknings- och utvecklingsarbete kommer att generera framtida intäkter eller bidra till 
kostnadsbesparingar. De kostnader som skall hänföras till forsknings- och 
utvecklingsarbetet, och som därmed utgör anskaffningsvärdet för tillgången ifall 
kostnaderna skall aktiveras, är enligt BFNR1 punkt 11 både direkta och indirekta 
kostnader som har samband med arbetet.  
 
För att kostnader för forskning och utveckling i redovisningsrådets rekommendation skall 
få aktiveras krävs först att de passerar definitionen i RR15 punkt 9 för en immateriell 
tillgång. Det krävs att det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna av tillgången kommer 
att tillfalla företaget, samt att det går att beräkna tillgångens anskaffningsvärde på ett  
tillförlitligt sätt enligt punkt 19. 
 
Figur 4: Egen figur som sammanfattar skillnader och olikheter avseende 
rekommendationerna BFNR1 och RR15. 
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Sammanfattningsvis kan sägas att RR15 förespråkar en aktivering om tillgången 
uppfyller kriterierna men de mindre företagen har svårt att uppfylla kriterierna eftersom 
de har en striktare syn på aktivering av utgifter, då de är anpassade till större företag.  För 
att en aktivera en utgift enligt BFNR1 krävs att FoU-arbetet med säkerhet kan generera 
intäkter samt att utgiften ska vara av väsentligt värde som dock inte framgår, detta måste 
bedömas av var och en. I en undersökning visade det sig att när det gäller FoU-arbeten är 
det endast 15% av arbetet som leder till kommersiellt gångbara produkter. (Artsberg, 
2003) Detta visar att svårigheten för företagen blir att med säkerhet kunna fastställa att 
utgiften kommer att generera intäkter i framtiden. Dock är detta bara rekommendationer 
och ÅRL som är ett ramverk måste följas av samtliga företag. 
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3 Metod 
Metod kan ses som ett verktyg som forskaren väljer för att lösa sitt forskningsproblem 
och uppfylla sitt syfte. Den kan ses som en länk mellan problem, syfte och teoretisk 
förförståelse å ena sidan och datainsamling och analys å andra sidan. Vilken metod som 
väljs beror således på typen av forskningsproblem. (Bergström & Lumsden, 1993) 
 
3.1 Forskningsansats 
Detta arbete präglas av en kvalitativt inriktad forskning, vilket betyder att man använder 
sig av verbala analysmetoder i sin forskning. Med kvantitativt inriktad forskning menar 
man sådan forskning som använder sig av statistiska bearbetnings- och analysmetoder 
(Eriksson, Wiedersheim-Paul, 2001). I vårt fall har vi ringt runt till företag och intervjuat 
revisorer för att få en ökad förståelse kring hanteringen av immateriella tillgångar och 
därmed får en kvalitativ forskning, eftersom vi inte använder oss av statistik och andra 
kvantitativa mått utan vill höra företagens syn på problemet. 
 
3.2 Deduktivt och induktivt angreppssätt 
När man använder teorier talar man om två olika angreppssätt, deduktiv respektive 
induktiv metod eller bevisandets väg respektive upptäcktens väg. Ett deduktivt 
angreppssätt kännetecknas av att man utifrån befintliga teorier drar slutsatser om enskilda 
företeelser. Ett induktivt arbetssätt däremot kännetecknas av att forskaren studerar 
forskningsobjektet och därefter försöker utifrån insamlad information formulera en teori. 
Inom samhällsvetenskaperna används både deduktiv och induktiv metod. Detta arbete har 
ett induktivt angreppssätt eftersom vi identifiera hanteringen av immateriella tillgångar 
för små företag. (Patel & Davidsson, 1994) 
 

3.3 Tillvägagångssätt 
Val av företag har skett utifrån vårt syfte som riktar sig till små innovationstunga företag. 
För att hitta dessa små företag har vi använt databasen Affärsdata som innehåller en 
komplett bokslutsinformation över samtliga Sveriges aktiebolag samt basinformation om 
övriga företag. Vi började med att begränsa urvalet till företag med 10-49 anställda samt 
begränsade oss till Norrbottens län. I Norrbottens län finns enligt databasen 557 aktiva 
aktiebolag enligt avgränsningarna som vi bestämde oss för.  
 
Då vi valde ut intervjuobjekten gick vi efter företagets verksamhet. Det var viktigt för oss 
att få tag på företag som ha en verksamhet som innebär att de rimligtvis borde ha 
immateriella tillgångar. Därför sökte vi efter företag som utför forskning och utveckling 
vilka vi hittade efter branschens SNI-kod, vilka var inom FoU 73101-73105 och inom 
konsultbranschen 72201 och 72202. Av totalt 18 företag valde vi 11 företag inom FoU- 
branschen och resterande 7 företag fanns inom konsultbranschen. 
 
Gruppen med 1-9 anställda har vi valt att undvika då det blir så kallade mikroföretag 
eftersom vi inte kan vänta oss djupare svar och sen vill vi undvika en mans företagen där 
samma person sköter dagliga driften men också ansvarar för ekonomin, även risken att 
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ägaren på grund av skattemässiga eller andra fördelar redovisar sina extrainkomster. 
(Bergström & Lumsden, 1993) För att säkerställa att företagen har en revisor har vi valt 
att endast undersöka aktiebolag, som är den företagsform där alla, oavsett storlek på 
företaget, enligt lag måste ha en kvalificerad revisor.  
 
Vi har valt att göra en surveyundersökning eftersom syftet med vår undersökning är att 
identifiera och beskriva hur små svenska företag hanterar immateriella poster, då är en 
surveyundersökning lämplig eftersom vi når ut till fler än genom en fallstudie. En 
surveyundersökning kännetecknas av att forskaren vill kunna uttala sig om fler enheter än 
de som undersöks. (Lekvall & Wahlbin, 1993)  
 
Surveyundersökningen består av telefonintervjuer med företagen och personliga 
intervjuer med revisorerna. Anledningen till att vi valt telefonintervju med företagen var 
det stora antalet vilket gjorde det enklare att genomföra intervjuerna. Varför vi gjorde 
personliga intervjuer med revisorerna berodde på de svar vi fick från de flesta av 
företagen, nämligen att det är revisorerna som sköter sådant som vi undersökte. Ett 
argument till telefonintervju och personliga intervjuer framför andra insamlingsmetoder 
från vår sida var möjligheten att ställa följdfrågor under intervjun för att få en så bra 
intervju som möjligt.  
 
För att lyckas genomföra detta arbete och besvara vårt syfte blev vi tvungna att avvika 
från grundupplägget. Tanken var att vi skulle genomföra telefonintervjuer med 8-10 
innovationstunga företag. Efter att ha ringt de 10 företagen vi valt ut från början hade vi 
bara fått ett som svarat på alla frågor i intervjun, vilket var ett stort problem för oss. Vi 
hade inte trott att det skulle vara några problem för företagen att svara på de frågor vi 
ställt eftersom vi tyckte att frågorna var av enklare karaktär.  
 
Vi bestämde oss istället för att intervjua 2 företag med immateriella tillgångar, samt 
använda oss av de 18 företag som vi ringt till som är kapabla att ha immateriella 
tillgångar men väljer att kostnadsföra de aktuella utgifterna eller har inte kunskapen om 
möjligheterna kring hanteringen. Under hela arbetets gång har vi haft en revisor till hjälp 
med bland annat utformning av frågor.  Till sist har vi intervjuat 2 revisorer eftersom att 
efter vi intervjuat företagen fått bilden att det är revisorerna som sköter hanteringen av 
immateriella poster i små företag. Vi fick svar från det ena företaget ganska omgående 
men vi ville ha ett till företag för att vår undersökning skulle bli mer pålitlig. Därför 
fortsatte vi att ringa företag, Men redan efter de två första frågorna kunde eller ville inte 
de flesta företagen svara mer på våra frågor av olika anledningar. Det var inte förrän vi 
hade ringde till det tjugonde företaget som vi hittade ett företag som dels hade 
immateriella tillgångar och var villiga att svara på våra frågor. I och med att vi fått svar 
av dessa företag och revisorer anser vi att vi har en tillräcklig grund för att få en bredare 
syn på problemet och svara på vårt syfte. 
 
3.4 Litteratursökning 
För att få en djupare kunskap inom området har vi studerat olika kursböcker och övrig 
litteratur från biblioteket samt läst ett antal artiklar med relevant information. På Internet 
har vi använt oss av följande sökverktyg: 
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 Affärsdata – där vi har funnit och valt ut företagen i vår undersökning.  
 Libris – där har vi sökt relevant information och använt oss av sökorden 

immateriell, tillgångar, RR 15, BFNR1 och mindre företag 
 Google – där har vi sökt bland annat artiklar och även intressant litteratur som 

funnits i andra uppsatser. 
 FARs hemsida – nyheter och förändringar samt överblick vilka artiklar i Balans 

som har varit av intresse. 
 
 
3.5 Reliabilitet och validitet 
 
3.5.1 Reliabilitet 
Mätinstrumentets tillförlitlighet, reliabiliteten, handlar om hur väl instrumentet motstår 
slumpinflytanden av olika slag. Gjorda observationer innehåller både ”sanna värde” och 
ett ”felvärde”. Felvärdet beror på brister i instrumentets tillförlitlighet. Om 
mätinstrumentet är reliabelt minskar felvärdena och närmar sig de sanna värdena. (Patel 
& Davidsson, 1994) För att öka reliabiliteten har vissa åtgärder vidtagits. Vi valde att 
intervjua många företag för att kunna få en klarare bild kring hanteringen av immateriella 
poster. Med tanke på tillförlitligheten valde vi att intervjua alla respondenter var för sig 
och sammanställde dem direkt efteråt medan vi hade en klar bild av vad som sagts. Vi 
ansåg att det var bättre att sammanställa intervjun direkt efteråt innan vi genomförde 
nästa, allt för att inte blanda ihop vad som sagts.  Det som kan ha påverkat reliabiliteten 
var att respondenterna inte alltid var så kunniga i ämnet.  
 
3.5.2 Validitet 
Vi definierar validitet som ett mätinstruments förmåga att mäta det som man avser att det 
ska mäta. Mäter man effektivitet, ska utredningen ge besked om det. Validitet är det 
viktigaste kravet på ett mätinstrument. Om ”instrumentet” inte mäter det som avses, 
spelar det ju mindre roll om själva mätningen är bra. (Eriksson, Wiedersheim-Paul, 2001)   
 
För att stärka validiteten gick vi först igenom problemområdet och teorikapitlet för att 
formulera frågor som skulle ge oss den information som vi ansåg oss behöva för att 
kunna besvara vårt syfte. På så vis försäkrades att alla väsentliga frågor för att besvara 
syftet fanns med. Frågekonstruktionen är en viktig aspekt i vårt arbete, dvs hur mycket 
intervjuaren påverkar respondenten och intervjuarens förmåga att bedöma svaren är 
avgörande för undersökningens validitet. För att få så bra frågeformulär som möjligt och 
att det inte skulle misstolkas tog vi hjälp av en revisor direkt efter första preliminära 
utformandet. Sedan tog vi hjälp av vår handledare och seminariegrupp för att säkerställa 
att frågorna inte skulle kunna misstolkas. Eftersom vi skulle intervjua både revisorer och 
företag lät vi utforma två olika frågeformulär men med samma typ av frågor så att det 
skulle passa båda parter. När vi hade arbetat om frågeformulären tog vi återigen kontakt 
med revisorn och bad han kommentera och ge tips på utformandet av frågorna då denne 
har erfarenhet och vet hur saker och ting fungerar i branschen. Det som kan ha minskat 
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validiteten var att vi ställt följdfrågor i och med att samtliga respondenter inte fått exakt 
samma frågor. 
 
3.6 Metodproblem 
Det största problemet för oss var att vi inte fick fullständiga svar av företagen, 
anledningen till detta tror vi beror på ett antal orsaker som vi har delat in i tre olika 
punkter: 
 

1. Företagen hade inte den kunskapen som krävdes för att svara på dessa frågor. 
2. Det var revisorn som skötte sådana frågor i redovisningen. 
3.  De visste inte eller hade i alla fall aldrig utnyttjat möjligheten att aktivera och 

ansåg därför sig själva inte representativa för en sådan undersökning. 
 
Ett annat stort problem för oss har varit att hitta relevant teori om problemen som kan 
uppstå och varför det är komplicerat för små företag vid redovisning av immateriella 
tillgångar. Vidare anser vi att ett möjligt metodproblem är då respondenterna inte svarat 
på alla frågorna. Antal respondenter som svarat på alla frågor vet vi inte med säkerhet, 
vilket ses som ett metodproblem. Anledningen till det var att vi direkt ringde vidare och 
inte förde någon direkt statistik över hur många frågor de svarade på, då vi från början 
ville ha en helhetsbild, samt att vi inte trodde att dessa företag skulle representera empirin 
då de inte svarat fullständigt. 
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4 Empiri 
I detta avsnitt redogör vi för resultatet av vår undersökning. De företag vi undersökt är 
två företag som sysslar med FoU. De framställs som företag A och företag B för att 
bevara deras anonymitet. Därefter presenteras resultatet av de övriga 18 företag som vi 
ringde. Slutligen redovisas intervjuerna med två revisorer. 
 
4.1 Telefonintervju med företag A och företag B 
Betydelsen av immateriella tillgångar 
Företag A: Vid årets bokslut tog vi inte upp några nya immateriella tillgångar, men vi har 
sådan sedan tidigare då vi utvecklade ett program och en person arbetade med det stor del 
av sin tid. För oss har de immateriella posterna inte alls stor betydelse vi arbetar mest mot 
kunder, vilket resulterar i att det ofta blir åt kunderna som vi utvecklar. 
 
Företag B: De immateriella tillgångar vi har tagit upp är utveckling. För oss har dessa 
poster inte så stor betydelse. Vi har ett plusresultat oavsett hur vi hanterar denna fråga. Vi 
har så pass god omsättning och likviditet så att det är av mindre betydelse.  
 
Hantering och problem 
Företag A: De senaste åren har vi tagit upp allt som kostnader och inte aktiverat, men det 
beror väl också på att vi inte haft så mycket att aktivera. Den mest problematiska måste 
väl vara FoU eftersom det är dessa vi kommit i kontakt med.   
 
Företag B: Det är bara utveckling som vi aktiverar. Bara vissa delar av vår utveckling 
aktiverar vi för vi vill inte blåsa upp balansräkningen utan vi väljer att vara försiktiga i 
vår värdering. Vi har även en del forskning men det kostnadsförs löpande. Utveckling är 
den post som är mest problematisk eftersom det kan vara svårt att bestämma vilka utgifter 
som hör ihop med utvecklingen och till vilket värde det skall tas upp. 
 
Revisorns roll och om oenigheten 
Företag A: Vi använder oss av revisorn i stor utsträckning gärna som rådgivare när det 
gäller sådana poster eftersom han ska kunna sådana här saker, han har sådan kunskap. 
Det brukar inte vara några problem med oenighet med revisorn.   
 
Företag B: Hanteringen av dessa utgifter sköts i samråd med revisorn. Vi lämnar ett 
förslag till revisorn och han används som rådgivare vid svårare frågor, men vi försöker 
göra det mesta själv eftersom det är vår redovisning och vi måste bedöma vad som skall 
tas upp. Jag tycker inte att det funnits någon oenighet. Revisorn måste lita på den 
information som vi lämnar när det gäller dessa frågor eftersom det blir svårt för revisorn 
att gå in och se vilka kostnader som kan vara aktuella och till vilket värde de ska tas upp. 
 
Jämförelse företag samt revisionsbyråer 
Företag A: Jag tror inte det är så stor skillnad mellan företag, de flesta verkar 
kostnadsföra sina utgifter. De större har kanske mer sådana utgifter som kan aktiveras, 
men alla måste ju ändå följa reglerna så det borde inte vara några större skillnader.  
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Företag B: Vi försöker att hålla nere våra immateriella tillgångar så att vi inte får en 
övervärderad årsredovisning. Vi försöker vara så försiktiga som möjligt jämfört med 
många av våra konkurrenter som ofta övervärderar sina immateriella tillgångar så länge 
det är möjligt. Jag tror inte det är någon skillnad mellan revisionsbyråer eftersom de är 
lite av försäljare av tjänster och är beroende av oss företag. 
 
Rekommendationer och hantering 
Företag A: Årsredovisningslagen är det som vi följer. Klart att den ekonomiska 
ställningen påverkar. Hade vi haft stora ekonomiska problem hade man kanske blivit 
tvungna att titta på alternativa lösningar kring hanteringen, tex om det skulle kunna finnas 
några kostnader som skulle kunna aktiveras. Det är knappast den första åtgärden vi skulle 
vidtaga. 
 
Företag B: Vi följer inte några rekommendationer direkt, vi sätter oss ned och ser hur det 
har sett ut under året med kostnader och intäkter. Vi sätter det i relation med tex 
försiktighetsprincipen och ser så att vi tagit upp saker och ting till rätta värden. Företagets 
ekonomiska ställning påverkar hanteringen definitivt, det är klart att det är affärsmässiga 
tankar som styr detta till viss del då man vill få så liten skattekostnad som möjligt. Men 
för vår del kan det också vara önskvärt att ha ett bra resultat då vi gör upphandlingar av 
olika slag, då kan ett bra resultat vara en fördel. 
 
Redovisningsprinciper 
Företag A: Vi använder oss av försiktighetsprincipen den genomsyrar hela vår 
redovisning. 
 
Företag B: Vi använder oss inte direkt av någon redovisningsprincip, vi tittar mer 
praktiskt på hanteringen. Ifall man ska välja någon princip lutar det mer åt 
försiktighetsprincipen. Det är inte något som ligger till grund för vår redovisning. Ofta 
tittar vi på nyckeltal som visar det aktuella läget och då kan det vara möjligt att justera 
med hjälp av olika principer så att nyckeltalen ser bra ut och även här görs det för att det 
ska se så bra ut som möjligt vid en eventuell upphandling. 
 
4.2 Sammandrag från övriga företag i undersökningen 
Majoriteten av företagen vi kontaktade svarade på ett liknande sätt. Därför redovisar vi 
resultatet från dessa företag nedan i en samlad redogörelse. 
 
På den första frågan vi ställde om de har immateriella poster som tillgångar fick vi 
samma svar från alla. Ett tydligt nej! Anledningen till att de inte har detta, trots att vi 
ringde till företag inom branschen Forskning och Utveckling är att de kostnadsför sina 
utgifter löpande under året. Generellt sett är det revisorn som sköter dessa frågor, samt att 
företagen har dåliga kunskaper då det gäller möjligheterna angående hanteringen av 
immateriella poster. Det vanligaste svaret vi fick var att vi skulle fråga deras revisor 
eftersom han tog hand om dessa frågor, de skötte på sin höjd bara den löpande 
bokföringen och hade små ekonomiavdelningar utan denna kompetens.  
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De vanligaste posterna som företag i Norrbotten känner till är Forskning och Utveckling. 
För dessa företag har immateriella poster inte så stor betydelse i verksamheten eftersom 
det är vanligt att många företag forskar och utvecklar för någon annans räkning. Det 
innebär att det inte blir deras egna tillgångar utan de får istället kundfordringar.  
 
På frågan om de följde några redovisningsprinciper svarade de att de inte tänkte kring 
principerna som tex försiktighetsprincipen eller matchningsprincipen. Det svar vi fick på 
rekommendationer de följde var ÅRL eftersom man vill göra sin redovisning enligt 
lagen. Hälften visste inte att det fanns rekommendationer som BFNR1 eller RR15, de 
hänvisade att revisorn skötte dessa frågor.  
 
Företagen har överlåtit de redovisningstekniska åtgärder som aktivering eller 
kostnadsföring till revisorn och därför finns det sällan oenighet mellan företaget och 
revisorn. Hanteringen av immateriella poster sker efter revisorns linje, det revisorn 
föreslår är det som vanligen står i bokslutet.  
 
4.3 Intervju med revisor Koch 
Betydelsen av immateriella tillgångar 
Han anser att forskning och utveckling är de vanligaste immateriella posterna. 
Varumärken har han aldrig stött på här uppe i Norrbotten. Immateriella poster har väldigt 
stor betydelse för de små företagen, utan dem hade företagen inte funnits i och med att de 
bara har kostnader när de utvecklar, och när det inte finns några intäkter är det bra att 
möjligheten till aktivering finns för att kunna matcha mot framtida intäkter. När det gäller 
de stora företagen så har de ofta intäkter vid sidan om, dvs de har ofta produkter som 
redan säljer och skapar intäkter och tar ofta enligt honom kostnaderna löpande om de har 
råd.   Det är även ett sätt för företagen att visa upp sitt värde exempelvis om ett företag 
har utvecklat en produkt i tre år och väntat på att det ska bli klart för att dra in stora 
vinster så visar den immateriella posten under tiden att det finns ett stort värde i företaget. 
 
Problem vid hanteringen 
Vanligtvis kostnadsförs allting enligt hans erfarenhet, det är först när det brinner i 
knutarna börjar företaget titta på alternativa lösningar som till exempel aktivering. Ett 
problem som kan dyka upp kan tex vara lönekostnader för en anställd som exempelvis 
suttit och utvecklat en brandvägg. Då kan det eventuellt bli aktuellt att aktivera som 
utveckling istället för lönekostnader. Han menar vidare att företagen bör ha bättre 
kunskap då det gäller redovisning av sådana utgifter som synes ovan eftersom det i 
princip alltid kostnadsförs, så blir följden att resultatet blir missvisande då den förväntade 
intäkten kommer senare år. 
  
FoU är mest problematiska eftersom det är svårt för revisorn att avgöra om just ”den” 
specifika kostnaden är FoU. Det är svårt att veta om en anställd arbetat just 45% med 
FoU och 55% med andra uppgifter. Då blir det svårt för revisorer att kalkylera utgiften 
för FoU. Patenter och licenser är väldigt beloppstyrt, mindre belopp kostnadsförs i 
princip alltid. Om det är väldigt stora belopp blir aktivering aktuellt eftersom det blir 
kännbart med kostnadsföring. Varumärken har han som bekant aldrig stött på, han tror att 
varumärken ofta skrivs som Goodwill. Vidare säger han att det verkar vara vanligt att 
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kostnadsföra då man sysslar med programutveckling. Han har dock en klient som 
använder sig av aktivering. 
 
Revisorns roll och om oenigheten 
Revisorn används väldigt flitigt. Revisorn gör i princip allt eftersom de små företagen har 
väldigt lite kännedom inom området, även ekonomicheferna i företagen. En möjlig orsak 
till det tror han kan vara att det ofta handlar om företag inom tekniktunga branscher som 
har bristfälliga kunskaper inom ekonomi, de koncentrerar sig på den dagliga 
verksamheten och lejer bort bokföringen till redovisningsbyråer. Hur stora de 
immateriella posterna ska vara sker i samråd med klienten eftersom revisorn inte kan 
avgöra hur mycket tid som lagts ned på tex FoU. Man får ofta använda sig av 
revisorsnära rådgivning då han ställer frågor om hur de hanterat vissa utgifter och om det 
finns substans i hanteringen, dock följs revisorns råd ofta till fullo. 
 
Det har hänt att revisorn har fått minska den immateriella posten eftersom man inte har 
sett så stora framtida förväntade intäkter. Det är trots allt så att intäkterna ska matcha 
avskrivningarna och helst mer alltså det man aktiverar måste hämtas in i intäkter i 
framtiden. Om man är halvfärdig med en produkt och man inte har råd att färdigställa den 
så måste det som redan aktiverats skrivas ned. Det finns två frågor som han ställer till 
klienten: 
Den första är om det finns substans i det klienten gör?  
Den andra är om det som utvecklas kommer att fungera i verkligheten? 
 
Jämförelse revisionsbyråer emellan samt större och mindre företag 
Han tror inte det är någon skillnad jämfört med andra byråer eftersom de hamnar i knäet 
på revisorerna alltså de vet inte hur de ska göra och då måste man kunna hänvisa beslut 
till lagar och rekommendationer. I förlängningen blir det inte bara just det specifika 
företaget som drabbas utan det finns många intressenter som blir drabbade. Det går inte 
att acceptera tex en aktivering på flera miljoner bara för att det är någon man känner. Så 
diskuterar de flesta revisorer tror han. När det gäller skillnader i hantering så har de små 
företagen på grund av den låga kompetensen inom ekonomi svårt att föra sin talan och 
argumentera jämfört med större företag som har mer kunniga ekonomer och större 
kompetens för att få igenom deras åsikter då det gäller hanteringen av immateriella 
poster. De mindre gör som revisorn säger. 
 
Rekommendationer och hantering 
I grunden används årsredovisningslagen (ÅRL) då det är en fastställd lag. 
Redovisningsrådet anser han vara den rekommendation man sedan följer eftersom de är 
mest aktuella och kommer hela tiden med nya uppdateringar. Han anser att 
Bokföringsnämnden försvinner mer och mer även för de mindre företagen. 
Rekommendationerna kan vara svåra att följa till fullo eftersom revisorernas kalkyler om 
värderingen av en immateriell post ligger till grund för beslutet om hur det skall hanteras. 
Man måste även kunna lita på klienten för att revisorn själv ofta inte har tillräckliga 
kunskaper att bedöma om tex produkten kommer bli lyckad och generera intäkter. Många 
kan också falla på punkt 13 e i BFNR1 där det står att det måste finnas pengar till både 
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slutföring av forskningen och marknadsföring om den är avsedd för försäljning. Detta 
kan vara ett problem då många företag har svårt med finansieringen. 
 
Han menar vidare att företagets ekonomiska situation påverkar kraftigt hanteringen, 
anledningen till att man diskuterar kring aktivering är ofta då företaget får 
likviditetsproblem. Man vill försöka återställa det egna kapitalet på alla möjliga sätt även 
redovisningstekniska åtgärder som aktivering. Lyckas det inte blir företaget 
likvidationspliktiga. Att matcha intäkter mot kostnader för att få en rättvisande bild det 
aktuella året är inte underlag för att aktivering alternativt kostnadsföring skall ske, det är 
inte i företagens intresse att redovisa en rättvisande bild utan de ser situationen rent 
affärsmässigt. Han säger vidare att revisorns uppgift inte bara är att granska utan han får 
även en rådgivande roll på grund av den låga kunskapen inom innovationstunga små 
företag. 
 
Redovisningsprinciper 
Särskilt försiktighetsprincipen ligger till grund för många beslut kring immateriella 
tillgångar. De hänger samman med varandra. Som exempel till det kan sägas ifall ett 
företag vill aktivera tio miljoner så reagerar man och då kommer försiktighetsprincipen in 
i bilden. Om man väl bestämmer sig för att aktivera och ska bestämma avskrivningstiden 
så kan man med fördel använda sig av matchningsprincipen för att matcha kostnaderna 
med de framtida intäkterna. 
 
4.4 Intervju med revisor Niska 
Betydelsen av immateriella tillgångar 
Den absolut vanligaste posten är utveckling, en och annan köper patent men det är ytterst 
sällsynt. Forskning förekommer men det är ofta utvecklingen som får aktiveras. För de 
som har immateriella poster är det a & o för dessa. De står och faller med dessa 
tillgångar. Ofta utgör dessa poster hela balansräkningens aktiv sida. 
 
Det finns två olika sorters patent, de som företagen har tagit patent på själv kostnadsförs 
men däremot om man köpt patent av någon annan för en viss summa så aktiveras 
utgiften. Licenser måste vara av större slag för att aktiveras, mindre licenser som tex 
Word kostnadsförs alltid. Varumärken har han aldrig stött på i sitt arbete, han tror det 
beror på att man bygger upp det själv. Köper man upp ett företag med ett starkt 
varumärke skrivs det vanligtvis som goodwill. Det mesta av forskningen kostnadsförs 
löpande eftersom det ofta handlar om grundforskning som är en av definitionerna i 
BFNR1. Det finns inga stora läkemedels företag i Norrbotten därför att det ofta är dessa 
som har möjlighet att aktivera forskning. Fast om man är i slutskedet av forskningen 
aktiveras det. Utveckling aktiveras i så stor utsträckning som möjligt anser han om 
kriterierna uppfylls.  
 
Problem vid hanteringen 
Den mest problematiska posten är utan tvekan utveckling, de får ofta lägga ned mycket 
tid att hitta de specifika utvecklingskostnaderna då de ofta är kostnadsförda löpande. 
Vissa ”öronmärker” dessa för att underlätta för revisorerna men det är bara de som har 
kunskaperna om hanteringen av dessa utgifter som gör detta. 
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Revisorns roll och om oenigheten 
Revisorn används ofta som rådgivare och får hjälpa till med stora delar av hanteringen av 
dessa poster. Det är speciellt i de mindre företagen som rollen som rådgivare kommer in 
mer. 
 
Oenigheten som är vanligast mellan revisorn och företaget är främst skattefrågorna som 
uppstår vid en aktivering. Då det går bra för företaget och revisorn föreslår aktivering 
enligt rekommendationer samt för att få en rättvisande bild vill gärna kostnadsföra för att 
minska skattekostnaderna som uppstår vid ett högre resultat. Han anser att företagen 
tänker affärsmässigt och vill få så liten skatt som möjligt medans revisorn måste följa den 
goda redovisningsseden. Ifall det råder oenighet så går man efter revisorns linje eftersom 
det är de som ska godkänna efter lagar och rekommendationer. 
 
Jämförelse revisionsbyråer emellan samt större och mindre företag 
Han tror att det inte är någon skillnad hur de olika revisionsbyråerna behandlar 
immateriella tillgångar i årsredovisningen, alla följer lagar och rekommendationer. 
Skillnader mellan mindre och större företag är inte så stor förutom att de mindre väljer 
BFNR1 och de noterade väljer RR15, dock finns det större företag som inte är noterade 
som använder redovisningsrådets rekommendationer eftersom de vill visa att de är 
jämlika med de noterade företagen. 
 
Rekommendationer och hantering 
De rekommendationer som följs är först och främst Årsredovisningslagen, därefter beror 
det på storleken för företaget vilken rekommendation som följs. För de större bolagen är 
det högre krav särskilt för de noterade följs rekommendationerna till fullo, men för de 
mindre kan det ibland falla på någon punkt där det finns viss tveksamhet och en 
aktivering kan ändå ske trots viss tveksamhet vid någon av BFNR1:s punkter. Den 
vanligaste punkten som de små företagen har problem med är punkt 13 e eftersom de har 
svårt att visa att de har finansiella resurser för att slutföra arbetet till en färdig produkt. 
Han menar också att skillnaderna mellan rekommendationerna inte alls är stora, det som 
skiljer är alla de krångliga tilläggsupplysningar i RR15 som de större bolagen är tvungna 
att redovisa. 
 
Vidare säger han att företagets ekonomiska ställning påverkar hanteringen, men man 
måste dock bortse från det. Förut innan rekommendationerna fanns var det vanligt att 
aktivera marknadsföringsutgifter i inledningsfasen, men det går inte nu. 
 
Redovisningsprinciper 
De två redovisningsprinciperna matchningsprincipen och försiktighetsprincipen används 
tillsammans men han märker en tydlig trend på att matchningsprincipen börjar ta över 
mer och mer, det syns mest internationellt där marknadsmässiga bedömningar tar över. 
Han tycker att försiktighetsprincipen i sin helhet inte ger en rättvisande bild då tex lager 
och inventarier inte tas upp till sitt rätta värde. 
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5 Analys 
I detta kapitel analyseras empirin systematiskt i samma ordningsföljd som i tidigare 
kapitel varefter analyser kommer löpande i texten med kopplingar tillbaka till den 
teoretiska referensramen. 
 
5.1 Analys av företag A och B som har immateriella tillgångar 
De två företagen i vår undersökning har i båda fallen handlat om utveckling som de tagit 
upp som en immateriell tillgång. För dessa företag var de immateriella tillgångarna inte 
av stor betydelse. Detta kan bero på att de företag vi intervjuat var företag som har en 
stabil ekonomi och redovisar plusresultat oavsett hur dessa poster hanteras. Även att de 
arbetar som konsulter mot olika kunder, vilket resulterar i att det blir kunderna som de 
utvecklar åt. De poängterade dock att för många företag i deras bransch är de 
immateriella posterna väldigt viktiga för den fortsatta existensen, då det inom den 
innovationstunga branschen är väldigt hård konkurrens och det kan bli problem med 
likviditeten i företagen. 
 
Företagen försöker vara försiktiga i värderingen av de berörda tillgångarna då de också 
kostnadsför stora delar löpande för att inte blåsa upp balansräkningen. Det är ett tecken 
på försiktighetsprincipens tänkande. Båda företagen använder sig av revisorn som 
rådgivare i hanteringen av dessa utgifter vilket vi inte ser som något anmärkningsvärt 
eftersom det genom hela undersökningen visat samma utfall. Inget av företaget upplever 
någon oenighet mellan revisorn och företaget utan de verkar vara överens om att lagarna 
och rekommendationerna som revisorn förespråkar är vad som gäller. Då det gäller 
skillnader mellan hur olika revisionsbyråer behandlar detta problem så är det ingen 
skillnad då alla följer de regler som är uppsatta i ÅRL. 
 
När företagen upprättar sin årsredovisning följer de inte direkt några rekommendationer, 
utan man upprättar årsredovisningarna rent affärsmässigt för att få ett så önskvärt resultat 
som möjligt. Företagets ekonomiska ställning påverkar definitivt om man aktiverar eller 
inte. I och med dessa iakttagelser kan man fråga sig om just detta är enligt god 
redovisningssed, men de poängterar att de följer ÅRL och deras syfte är förstås att följa 
god redovisningssed och därmed få en rättvisande bild av företaget. Det visar på att 
företagarna tänker mer affärsmässigt på redovisningen än vad revisorerna gör. De tänker 
inte direkt på några redovisningsprinciper utan vi anser att de tänker utifrån det specifika 
företagets perspektiv. De vill visa ett så bra resultat som möjligt utifrån deras eget 
intresse, alltså vill företaget betala en låg skatt försöker de få ett så lågt resultat som 
möjligt inom vad som reglerna tillåter. Vill man däremot visa upp sig mot intressenter är 
ett bra resultat och gynnsamma nyckeltal fördelaktigt t ex vid upphandlingar och då har 
man det som utgångspunkt i sitt bokslut.  
 
5.2 Analys av övriga företag i undersökningen som ej aktiverar 
Om hanteringen  
De 18 företagen som vi valt ut och som verkar i FoU- eller konsultbranschen svarade alla 
som vi ringde till att de kostnadsförde sina utgifter av immateriell karaktär löpande. 
Orsakerna till detta berodde i dessa fall på dålig kunskap från företagets sida om 
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möjligheterna kring hanteringen. En slutsats vi drar av det är att försiktighetsprincipen 
används mer än matchningsprincipen, även om det inte sker medvetet då de ofta inte har 
kunskapen om att det är en redovisningsprincip de använder sig av. Ser man till 
rekommendationerna följer de inte råden som finns i tex BFNR1 eller RR15 att om man 
uppfyller kraven så finns möjligheten eller som i RR 15 kraven på aktivering.  
 
Förespråkarna för aktivering menar att om man aktiverar så finns det en post i 
balansräkningen, då har man tagit ett steg i riktningen att tala om för läsare vilka 
tillgångar företaget verkligen äger.(Lev, 2001) Detta är ett argument för att ge en 
rättvisande bild av hur företaget ser ut så det blir mer jämförbart vilket är ett av 
redovisningens kvalitativa krav. Företagarna i vår undersökning tycker inte att 
immateriella tillgångar har särskilt stor betydelse av olika anledningar. En möjlig orsak 
kan vara att i konsultbranschen till exempel så är den FoU man bedriver för någon annans 
räkning. En annan orsak är att de har andra verksamheter som genererar intäkter och då 
anser de sig ha råd att kostnadsföra utgifter av immateriell karaktär  löpande under året. 
 
Revisorns roll 
Revisorn fungerar som en konsult för dessa företag. Det är han som brukar sköta sådana 
problem och det verkar vara inarbetat sedan länge. Företagen kräver att han ska informera 
om vad som är bäst för dem och de verkar lita på revisorn till fullo. Inga konflikter i 
dessa frågor verkar vara något problem. Kraven på en rättvisande bild tänker inte 
företagarna på. Det är upp till revisorn att se till att redovisningen är rättvisande och följer 
de lagar och regler som finns. 
 
5.3 Analys revisorer 
Betydelsen av immateriella tillgångar 
Eftersom båda revisorerna är helt överens om att det är posten FoU och då framförallt 
utveckling som är den vanligaste i Norrbotten. Varumärken har ingen av dem stött på. 
Båda revisorer anser vidare att immateriella poster är viktiga för små innovationstunga 
företag. Dessa poster är av stor betydelse, utan dem hade många av de små företagen inte 
funnits de står och faller med dessa tillgångar säger revisor Niska.  
 
Det tolkar vi som att detta är en viktig fråga i små innovationstunga företags verksamhet 
eftersom det kan belasta resultatet hårt om man ej får igenom en immateriell tillgång samt 
att företaget till och med kan tvingas likvideras.   
 
Problem vid hanteringen 
Niska anser att utveckling utan tvekan är den mest problematiska posten, de får lägga ned 
mycket tid på att hitta de specifika utvecklingskostnaderna som ofta är kostnadsförda 
löpande. Därför förespråkar han en s.k. ”öronmärkning” från företagen av dessa 
kostnader så det blir enklare för revisorn att hitta i den löpande bokföringen. Koch anser 
att den knepigaste är FoU eftersom det är svårt att avgöra utgiften för FoU då de sysslar 
med annat under tiden också. Vidare säger han att patenter och licenser är väldigt 
beloppstyrt, mindre belopp kostnadsförs nästan alltid. Är det däremot licenser som 
företagen köpt är dessa ofta av en högre summa och de aktiveras då. 
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Av revisorernas resonemang tyder det på att det är ett stort problem att företagen inte har 
de ekonomiska kunskaperna som innebär en stor extra belastning för revisorerna, revisorn 
får då ta på sig rollen som konsult och leta upp de aktuella kostnader av immateriell 
karaktär som istället kostnadsförts löpande under året. 
 
Revisorns roll och om oenigheten 
Man kan dra en klar slutsats att revisorn har en viktig roll kring frågor av immateriell 
karaktär. Båda är överens om att revisorn har stort inflytande på hur hanteringen i 
immateriella frågor sköts. De fungerar som rådgivare och får hjälpa till med stora delar 
då speciellt i de mindre företagen. Koch menar att revisorn gör i princip allt eftersom när 
det handlar om små innovationstunga företag så finns inte den ekonomiska kunskapen, 
utan de sköter den dagliga verksamheten och lejer i vissa fall bort bokföringen till 
redovisningsbyråer. Vidare menar han att de får använda sig av revisorsnära rådgivning 
som han kallar det. Då blir det revisorn som ställer frågor kring hur företagen hanterat de 
aktuella utgifterna och inte tvärt om. 
 
Niska menar att företagen tänker mer affärsmässigt och vill få så liten skatt som möjligt 
medan revisorn följer den goda redovisningsseden. Det som ofta kan hända enligt Koch 
är att revisorn fått minska den immateriella posten eftersom man inte ser så stora 
förväntade intäkter i framtiden som företaget anser. Ser revisorn en sån sak måste han 
skriva ned den immateriella tillgången. Nedskrivning sker även om man ej har slutfört ett 
forsknings- och utvecklingsprojekt. Två riktlinjer som Koch följer är ifall det finns 
substans i det klienten gör samt om produkten som utvecklas kommer att fungera i 
verkligheten använder sig av. Båda revisorerna är överens om att ifall det råder oenighet 
så går man efter revisorns linje.   
 
Jämförelse revisionsbyråer emellan samt större och mindre företag 
Båda är överens om att det inte är någon skillnad mellan hur de olika revisionsbyråerna 
behandlar dessa tillgångar i årsredovisningarna eftersom det finns klara lagar och 
rekommendationer. Koch menar att det inte går att acceptera en aktivering på felaktiga 
grunder för i förlängningen är det inte just det specifika företaget som drabbas utan det 
finns många intressenter och hela företagsklimatet blir lidande om inte revisorn gör sitt 
jobb på ett riktigt sätt. 
 
Skillnader mellan större och mindre företag är att de större använder sig av RR 15 och de 
mindre oftast av BFNR1 eller ÅRL, det är inte säkert att de mindre företagen använder 
sig av någon rekommendation anser Niska. Koch menar att små företag på grund av 
begränsad kompetens inom ekonomi har svårt att argumentera och föra sin talan medan 
större företag ofta har en ekonomichef som verkligen är insatt och besitter stora 
ekonomiska kunskaper, vilket innebär att de kan argumentera och förklara hur de tänkt 
till revisorn och då ökar chanserna att utfallet blir som företaget vill. 
 
Rekommendationer och hantering 
I grunden används årsredovisningslagen som måste följas enligt lag. Därefter beror det på 
storleken hos företaget vilken rekommendation som följs. För de större företagen är det 
högre krav, särskilt för de noterade då rekommendationerna följs till fullo. Då det gäller 
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skillnader mellan rekommendationer anser han att den viktigaste skillnaden är att kravet 
på tilläggsupplysningar är högre i RR15, i övrigt skiljer det sig inte så markant ur det 
mindre företagets syn, säger Niska. Koch menar att för de mindre företagen kan 
rekommendationerna vara svåra att följa fullt ut eftersom revisorerna har egna kalkyler 
om hur en immateriell post värderas. Det är lättare för ett mindre företag att ”släppas 
igenom” av revisorerna även fast de inte uppfyller BFNR1s alla kriterier för huruvida en 
utgift av immateriell karaktär skall aktiveras och få tas upp i balansräkningen eller inte. 
Båda revisorerna är ense om en särskild punkt i BFNR1 som många har problem att 
uppfylla då de vill aktivera en utgift vilken är punkt 13 E: 

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

 
Det revisorerna menar att problemet är kring punkt 13 är att de små företagen har svårt att 
visa att de har finansiella resurser för att slutföra produkten och kostnader för eventuell 
marknadsföring om produkten är avsedd för försäljning. 
 
Båda anser att företagets ekonomiska ställning påverkar starkt företagens hantering av 
dessa kostnader/utgifter som är av immateriell karaktär. Ofta är det just företagets 
ekonomiska ställning vid exempelvis likviditetsproblem, som leder till att diskussionen 
om en aktivering tar fart. Företagen försöker återställa det egna kapitalet på alla möjliga 
sätt även redovisningstekniska åtgärder som aktivering.  
 
Redovisningsprinciper 
Att matcha intäkter mot kostnader för att få en rättvisande bild det aktuella året är inte i 
företagets intresse, de ser situationen ur ett rent affärsmässigt perspektiv menar Koch. 
Vidare menar han att försiktighetsprincipen ligger till grund för många beslut kring 
immateriella tillgångar ifall man ska aktivera eller inte. Bestämmer man sig dock för att 
aktivera så används matchningsprincipen för att bestämma avskrivningstid med hjälp av 
att matcha kostnader med de framtida intäkterna. Enligt matchningsprincipen så ska en 
avskrivning ske så länge tillgången förväntas generera intäkter. Niska anser också att de 
två principerna används tillsammans, han tycker att försiktighetsprincipen i sin helhet inte 
ger en rättvisande bild, vid t ex en värdering av lager och inventarier tycker han ofta att 
de inte tas upp till sitt rätta värde utan det handlar ofta om undervärdering. Han märker en 
tydlig trend på att matchningsprincipen börjar ta över värderingar mer och mer, särskilt ur 
ett internationellt perspektiv där marknadsmässiga bedömningar är vanliga.  

5.4 Analys av helheten 
De mest övergripande delarna kommer här att behandlas. I stora delar av frågorna som 
ställts är företagens svar överensstämmande med revisorernas. Båda sidor har en liknande 
bild av hur immateriella utgifter hanteras i årsredovisningen. Detta gäller exempelvis 
vilka utgifter som är vanligast i de berörda företagen och även revisorns roll som båda 
sidor anser är väldigt framträdande. 
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Båda sidor anser att försiktighetsprincipen är mer framträdande än matchningsprincipen. 
Detta syns mest i de 18 företagen och speglar teorin om att försiktighetsprincipen har ett 
samband med att kostnadsföra utgifter. För företagen som ser redovisningen ur ett mer 
affärsmässigt perspektiv vilket båda företagen i vår undersökning gör, kan 
försiktighetsprincipen vara till hjälp då de vill kostnadsföra utgifter för att få en lägre 
vinst. Ena revisorn menar däremot att matchningsprincipen är på stark frammarsch inte 
minst internationellt detta för att tvinga företag att ta upp immateriella tillgångar för att 
visa sitt rätta värde. 
 
En viktig punkt vi ser som krockar mellan företagen och revisorerna är betydelsen av 
immateriella tillgångar. Revisorerna anser att posterna är väldigt viktiga då den utgör stor 
del av balansräkningen medan företagen säger tvärtom att det inte har stor betydelse då 
de utför arbete på uppdrag från andra.  
 
En stor anledning till detta tror vi kan vara att företagens okunskap om detta gör att de 
tror att de immateriella posterna inte har betydelse för verksamheten. De ser det inte som 
en tillgång utan som en kostnad rakt igenom och går miste om chansen att påverka 
resultatet. Samtidigt finns det en annan effekt, vilken är att företagen inte redovisar en 
rättvisande bild då de egentligen har mer tillgångar än vad de tror. Okunskapen inom 
redovisningen kan vara att företagen tror att redovisningstekniska åtgärder inte påverkar 
resultatet nämnvärt. Revisorerna har egentligen ingen egen syn utan de ska se till att 
företagets värde är så rättvist som möjligt och att redovisningen följer reglerna. 
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6 Slutsats 
I denna avslutande del diskuterar vi de mest intressanta resultaten i undersökningen och 
återkopplar arbetet mot syftet. 
 
Vårt syfte var att identifiera och beskriva hur små svenska innovationstunga företag 
hanterar utgifter av immateriell karaktär. Resultatet visar på att det är väldigt vanligt att 
företag kostnadsför sina utgifter löpande, och det är inte förrän då det är dags för bokslut 
som andra alternativa lösningar på hantering av dessa utgifter dyker upp. En annan tydlig 
trend visar att det ofta är revisorerna som sköter stora delar av frågorna kring 
immateriella tillgångar. Vi har klart och tydligt kommit till insikt om att detta är ett svårt 
ämne för företagen då de flesta kände att de inte hade kunskap att svara på våra frågor. 
 
Företagen tänker inte så mycket kring redovisningsprinciper vi ser en tydlig trend att 
företagen tänker mer affärsmässigt i alla situationer om man jämför med revisorerna. 
Därför blir det självklart att den ekonomiska ställningen för företaget starkt påverkar 
besluten beträffande om en aktivering eller kostnadsföring skall ske. Det är i sig inget 
konstigt med det eftersom målet för i princip alla företag är att utifrån de intressen man 
har, få ett så bra resultat som möjligt. De har även ett minimalt intresse att redovisa en 
rättvisande bild av företaget. Att företagen redovisar en rättvisande bild är alltså upp till 
revisorerna, eftersom att få revisorernas signatur ligger i företagens intresse lika väl som 
resultatet och att kunna bedriva en fortsatt lönsam verksamhet.  
 
Det är ofta när företaget börjar visa upp ett sämre resultat som revisorn föreslår en 
aktivering, det kommer sällan från företagen själva som det borde göra. Det visar på att 
ordningen som ska följas när det gäller företagen och revisorerna inte följs och det 
innebär i sin tur att revisorns huvudsakliga uppgift som granskare kan åsidosättas då han 
får agera konsult. 
 
I vårt delsyfte ingick att jämföra Redovisningsrådets och Bokföringsnämndens 
rekommendationer mot varandra och se om de är till hjälp för de små företagen. Där ser 
man att egentligen är skillnaderna inte så stora mellan rekommendationerna de är bara 
anpassade efter företagens storlek och förutsättningar. Redovisningsrådets 
rekommendation kräver att företagen som har fler intressenter och ett större intresse 
bland allmänheten ska lämna mer tilläggsupplysningar i bokslutet. De många 
tilläggsupplysningarna som krävs innebär att det blir krångligt för de små företagen att 
följa Redovisningsrådets rekommendation. Bokföringsnämndens rekommendation kräver 
inte lika detaljerad information i bokslutet, därför kan det vara till hjälp för de små 
företagen att använda sig av Bokföringsnämndens rekommendationer. Konsekvensen av 
att använda Bokföringsnämndens rekommendationer innebär att det blir enklare och inte 
lika tidskrävande, och för dessa företag kan man verkligen säga att tid är pengar. 
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Bilaga 1 
 
Frågeformulär (underlag för telefonintervju med revisor) 
Immateriella tillgångar är icke-fysiska tillgångar. Materiella tillgångar är tex maskiner 
och inventarier medan immateriella är sådana som tex varumärken, forskning, utveckling 
mm som är tänkt att generera framtida intäkter. Immateriella tillgångar passar sällan in i 
den redovisningsteori som ligger till grund för dagens finansiella rapporter. En debatt har 
därför pågått om hur dessa bör behandlas i redovisningen. 
 
1. Vilka kostnader/utgifter är vanligast i små företag som immateriella poster? 

patent 
licenser 
varumärke 
forskning 
utveckling 
annat……..i så fall vad/vilka……………………. 

 
2. Vilken betydelse har immateriella poster i små företags verksamhet? 
 
3. Hur hanteras dessa ovanstående kostnader/utgifter vanligtvis i små företag? (Med 
aktivering menas att utgiften tas upp i balansräkningen medan vid kostnadsföring belastas 
resultatet för det aktuella året). 

patent  aktivering  kostnadsförs  
licenser   aktivering  kostnadsförs 
varumärke   aktivering  kostnadsförs 
forskning   aktivering  kostnadsförs 
utveckling   aktivering  kostnadsförs 
annat   aktivering  kostnadsförs 

 
4. Vilken av dessa anser ni mest problematisk/tar mest tid för er?  Varför?  
 
5. Hur används revisorn/redovisningsbyrån då det gäller hantering av immateriella 
poster?  
 
6. Finns det någon oenighet mellan revisorn och klienten kring hur immateriella poster 
skall hanteras? Varför? Vilken linje följer ni om det finns oenighet? Revisorns eller 
företagets? Motivera. 
 
7. Tror ni att det är någon skillnad hur ni hanterar immateriella poster jämfört med andra 
byråer då det gäller små innovationstunga företag? Även skillnader jämfört med större 
företag?  
 
8. Finns det några rekommendationer som ni följer för att hantera immateriella poster?  

Årsredovisningslagen Bokföringsnämnden  Redovisningsrådet 
Varför (inte)? Följer ni dem eller går det att följa någon av rekommendationerna till 
fullo? Ifall ni inte kan följa rekommendationen till fullo vad är problemet? 



  

 
9.  Påverkar företagets ekonomiska ställning hanteringen av immateriella poster? (t ex 
vilja att aktivera ökar då det blir minusresultat) Motivera. 
 
10. Tänker ni något kring redovisningsprinciperna i företag där ni är konsulter, tex 
matchningsprincipen eller försiktighetsprincipen Dvs att intäkter ska matcha kostnader 
under den period tillgången genererar intäkter eller att vid försiktighetsprincipen ska man 
värdera försiktigt och hellre kostnadsföra. Använder ni er av någon av dessa principer?  
 



  

Bilaga 2 
 
Frågeformulär (telefonintervju företag)  
Immateriella tillgångar är icke-fysiska tillgångar. Materiella tillgångar är tex maskiner 
och inventarier medan immateriella är sådana som tex varumärken, forskning, utveckling 
mm som är tänkt att generera framtida intäkter. Immateriella tillgångar passar sällan in i 
den redovisningsteori som ligger till grund för dagens finansiella rapporter. En debatt har 
därför pågått om hur dessa bör behandlas i redovisningen. 
 
 
1. Vilka kostnader/utgifter har ni som immateriella poster? 

patent 
licenser 
varumärke 
forskning 
utveckling 
annat……..i så fall vad/vilka……………………. 

 
2. Vilken betydelse har immateriella poster i företagets verksamhet? 
 
3. Hur hanterar ni dessa ovanstående kostnader/utgifter? (Med aktivering menas att 
utgiften tas upp i balansräkningen medan vid kostnadsföring belastas resultatet för det 
aktuella året). 

patent  aktivering  kostnadsförs  
licenser   aktivering  kostnadsförs 
varumärke   aktivering  kostnadsförs 
forskning   aktivering  kostnadsförs 
utveckling   aktivering  kostnadsförs 
annat……..i så fall vad/vilka…………………………….. 

 
4. Vilken av dessa anser ni mest problematisk/tar mest tid för er?  Varför?  
 
5. Hur använder ni revisorn/redovisningsbyrån då det gäller hantering av immateriella 
poster?  
 
6. Finns det någon oenighet mellan er och revisorn kring hur immateriella poster skall 
hanteras? Varför? Vilken linje följer ni om det finns oenighet? Revisorns eller företagets? 
Motivera. 
 
7. Tror ni att det är någon skillnad hur ni hanterar immateriella poster jämfört med andra 
mindre innovationstunga företag? Även skillnader jämfört med större företag? Skillnader 
mellan revisorsbyråer? 
 
8. Finns det några rekommendationer som ni följer för att hantera immateriella poster?  

Årsredovisningslagen Bokföringsnämnden  Redovisningsrådet 



  

Varför (inte)? Följer ni dem eller går det att följa någon av rekommendationerna till 
fullo? 
Ifall ni inte kan följa rekommendationen till fullo vad är problemet? 
 
9.  Påverkar företagets ekonomiska ställning hanteringen av immateriella poster? (t ex 
vilja att aktivera ökar då det blir minusresultat) Motivera. 
 
10. Tänker ni något kring redovisningsprinciperna, tex matchningsprincipen eller 
försiktighetsprincipen Dvs att intäkter ska matcha kostnader under den period tillgången 
genererar intäkter eller att vid försiktighetsprincipen ska man värdera försiktigt och hellre 
kostnadsföra. Använder ni er av någon av dessa principer? Ge några exempel då detta 
tänkande kan tänka sig dyka upp i ert företag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


