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Sammanfattning 

Inledning: Bokföringsnämnden startade K-projektet 2004. Syftet var att samla regler och 

normer för olika kategorier av företag i kompletta regelverk. Små företag fick möjligheten att 

välja mellan K3 som är huvudregelverket eller K2 som är ett förenklat regelverk. En specifik 

skillnad mellan regelverken är att företag inte får aktivera utvecklingskostnader om företaget 

tillämpar K2, detta medför viss problematik för de företag som kan ge upphov till sådana 

kostnader. 

Syfte: Syftet är att förklara den problematik som företagen identifierat i samband med valet 

av regelverk och vilka konsekvenser den specifika regeln i K2 kan ha för företagets verksam-

het och finansiella rapport.  

Teoretisk referensram: K3 innehåller definitioner och krav som måste uppfyllas för att ut-

vecklingskostnader ska få aktiveras i ett företag. Information som presenteras i finansiella 

rapporter ska vara relevant för läsaren. En stor del av den internationella forskningen tyder på 

att information om immateriella tillgångar är relevant information. Det finns osäkerheter kring 

värderingen av egenupparbetade immateriella tillgångar som kan leda till att tillgångarna inte 

anses tillförlitliga och därmed inte heller anses vara relevant information.  

Metod: För att förklara problematiken ur företagens perspektiv har semistrukturerade telefon-

intervjuer utförts med företag som kan välja mellan K2 och K3 och bedriver sådan verksam-

het som kan ge upphov till egenupparbetade immateriella tillgångar. 

Resultat: Samtliga undersökta företag kommer att välja K3. En exkludering av egenupparbe-

tade immateriella tillgångar är en bidragande orsak att K2 inte anses lämpligt. De tänkta för-

enklingsreglerna anses inte vara tillräckligt fördelaktiga och K3 anses av flera företag inte 

medföra några ökade administrativa kostnader. De företag som bedriver forskning och ut-

veckling kan anses vara av sådan karaktär att K2 kan vara rent skadligt för företaget i framti-

den även om minskade administrativa kostnader kan verka lockande för ett nystartat företag.  

Förslag till fortsatt forskning: Förslag till framtida forskning är bland annat att undersöka 

det faktiska utfallet av valet av regelverk samt att undersöka vilka konsekvenser det medfört.   
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Abstract 

Introduction: Bokföringsnämnden started the K-project in 2004. The purpose was to collect 

rules and standards for different categories of companies in a complete set of regulations. 

Small businesses were given the option to choose between K3 which is the main regulatory 

and K2 which is a simplified regulatory framework. One specific difference between the regu-

lations is that companies may not capitalize development costs if the company applies K2, 

this may causes problems for the companies that can give rise to such costs. 

Purpose: The purpose is to explain the problems that companies have identified in the choice 

of regulatory frameworks and the implications that may follow the specific rule in K2 on the 

company's activities and financial report. 

Frame of reference: K3 contains definitions and requirements that must be met so develop-

ment costs can be capitalized in a company. Information presented in the financial statements 

should be relevant to the reader. Much of the international research suggests that information 

on intangibles is relevant information. The valuation of internally generated intangible assets 

can be considered to be uncertain and therefore the financial information can be seen as unre-

liable. 

Method: In order to explain the problem from a business perspective, semi-structured te-

lephone interviews were conducted with companies that were chosen to fit the purpose of the 

essay. 

Results: All the investigated companies will choose K3. The exclusion of internally generated 

intangible assets is one reason that K2 is not considered suitable. The proposed simplification 

rules are not considered to be beneficial enough and K3 is considered by many companies to 

not impose any additional administrative costs. Companies engaged in research and develop-

ment can be considered to be of such a nature that K2 might be disadvantageous to the com-

pany in the future even if the savings in administrative costs initially may seem attractive for a 

startup company. 

Suggestions for future research: Recommendations for future research is to examine the ac-

tual outcome of the election of the rules, and to investigate the consequences caused.  
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Förkortningar 

 

BFL – Bokföringslagen 

BFN – Bokföringsnämnden 

BFNAR – Bokföringsnämndens Allmänna råd 

EG – Europeiska Gemenskapen 

EU – Europeiska Unionen 

FAR – Föreningen Auktoriserade Revisorer 

FASB – Financial Accounting Standard Board 

FoU – Forskning och utveckling 

GAAP – Generally accepted accounting principles 

IASB - International Accounting Standard Board 

IASC – International Accounting Standard Committee 

IFRS – International Financial Accounting Standards 

IFRS for SME – IFRS för små och mellanstora företag 

K1 – Kategori 1, BFNAR 2006:1 

K2 – Kategori 2, BFNAR 2008:1 

K3 – Kategori 3, BFNAR 2012:1 

RFR – Rådet för Finansiell Rapportering 

RR – Redovisningsrådet 

VD – Verkställande direktör 

ÅRL – Årsredovisningslagen  

 

Förklaring av ordval 

 

Egenupparbetade immateriella tillgångar och internt upparbetade immateriella tillgångar är 

olika ordval som syftar på samma tillgång. I studien har båda uttrycken använts eftersom olika 

regelverk och källor beskriver tillgångarna på olika sätt.  
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1 Inledning 

I det inledande kapitlet presenteras problemets bakgrund följt av en diskussion av problemets 

olika aspekter vilket leder till uppsatsens forskningsfrågor och syfte. Därefter presenteras 

uppsatsens disposition. 

2002 antog Europeiska Unionens (EU) ministerråd ett direktiv som innebar att International 

Financial Reporting Standards (IFRS)
1
 ska implementeras i medlemsstaternas nationella lag 

och tillämpas av deras börsnoterade bolag. Under år 2005 blev direktivet en förordning vilket 

innebar att alla bolag måste börja redovisa sina finansiella rapporter i enlighet med IFRS. 

2009 utfärdade International Accounting Standard Board (IASB) IFRS för små och mellansto-

ra företag (IFRS for Small and Medium-Sized Entities (SME)). Drivkrafterna bakom utveck-

lingen av IFRS är de multinationella företag, kapitalmarknaderna samt strävan efter minskade 

kostnader (Andrew & Dale, 2011).  

Ett av EU:s främsta mål är att minska företagens administrativa kostnader. Den svenska reger-

ingen hade som målsättning att fram till 2010 minska administrativa kostnader med 25 %, 

kostnader som är hänförliga till redovisningsregler är en del av företagens administrativa 

kostnader (Justitiedepartementet, 2008). Tidigare har svenska företag kunnat välja mellan oli-

ka normer och regler från BFN:s allmänna råd eller RR:s rekommendationer (BFNAR 

2000:2). Samma företag har då kunnat välja att bokföra eller värdera vissa poster med all-

männa råd och andra poster med rekommendationer (BFN, 2013a). Många olika regler, nor-

mer och lagar har därför varit problematiska för företagen (Broberg, 2007). BFN ändrade där-

för inriktning på sitt normgivningsarbete och startade K-projektet 2004 (BFN, 2012). Tanken 

med K-projektet är att de normer som är aktuella för tillämparen ska samlas i kompletta re-

gelverk K1, K2, K3 och K4. Regelverken blir gällande för företag som kategoriseras utefter 

de krav som finns i Bokföringslagens (BFL:s) 6 kap. gällande årsbokslut och årsredovisning 

(BFN, 2012). BFL:s krav på hur den löpande bokföringen ska avslutas baseras på bolagens 

storlek samt huruvida företaget är noterat eller ej (SFS 1999:1078)
2
. K3 är huvudregelverket 

men mindre företag kommer att ha möjlighet att välja om de vill tillämpa K3 eller det förenk-

lade regelverket K2 (BFN, 2012). Moderbolag i en koncern har valmöjligheten att upprätta 

                                                        
1 IFRS presenteras i kapitel 2.2 ”Internationella normsättare” 

2 Definitionen av stora och små bolag presenteras i kapitel 2.6 ”K-projektet”. 
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koncernredovisning med IFRS (SFS 1995:1554). Det regelverk som företaget väljer att an-

vända ska användas i sin helhet (BFNAR 2008:1 och BFNAR 2012:1).  

Det finns vissa skillnader i K2 och K3 som kommer att påverka företagets finansiella redovis-

ning. K2 är ett regelbaserat system vilket innebär att företagen som redovisar enligt K2 har 

detaljerade regler för hur de ska redovisa utan några större valmöjligheter. Företagen som re-

dovisar enligt K3, vilket är ett principbaserat system, ska göra betydligt fler bedömningar vid 

upprättande av de finansiella rapporterna. I K3 finns inte de förenklingsregler som finns i K2. 

Företagen som redovisar enligt K2 behöver endast följa de lagstadgade kraven för 

tilläggsupplysningar. I K3 finns det betydligt större krav på tilläggsupplysningar (BFNAR 

2008:1 och BFNAR 2012:1).  

Alla större onoterade företag, aktiebolag och ekonomiska föreningar måste tillämpa ett K3-

regelverk till räkenskapsåret som följer efter 2013 (BFNAR 2012:1). Enligt Årsredovisnings-

lagen (ÅRL) 3 kap. 5§ ska för varje post i balansräkningen, resultaträkningen och tillhörande 

noter finnas en motsvarighet för föregående år (SFS 1995:1554). Då kraven att tillämpa ett K-

regelverk blir gällande för det första räkenskapsåret som påbörjas efter 2013 med krav på fö-

regående års jämförelsetal kommer företagen att tillämpa de nya reglerna även när de redovi-

sar 2013 års räkenskaper (BFNAR 2012:1). Valet av regelverk borde därför vara högaktuellt 

redan från starten av 2013. Då regelverket är nytt och praxis saknas då företagen måste välja 

regelverk uppstår frågan vilka för- och nackdelar företagen har identifierat och om de anser 

att de nya reglerna är den förenkling som BFN avsåg.  

En utav de specifika skillnader som företagen måste ta hänsyn till vid val av regelverk är att 

de i K2 inte får aktivera egenupparbetade immateriella tillgångar i balansräkningen utan dessa 

tillgångar måste kostnadsföras (BFNAR 2008:1). I K3 finns möjligheten att aktivera egen-

upparbetade immateriella tillgångar i balansräkningen om särskilda kriterier uppfylls 

(BFNAR 2012:1).
3 

Valet av regelverk kommer att skapa viss övergångsproblematik och på-

verka företagens finansiella information. Har företaget tidigare aktiverat utvecklingskostnader 

som tillgångar i balansräkningen måste de bokas bort. Elimineringen av posten kommer att 

minska företagets resultat och således få skattemässiga konsekvenser. I balansräkningen 

kommer korrigeringen att minska företagets balanserade resultat som ingår i eget kapital 

(Broberg, 2011). Minskar aktiekapitalet med mer än femtio procent riskerar företaget att 

                                                        
3 Kriterierna presenteras i kapitel 2.8 till 2.10. 
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tvångslikvideras (SFS 2005:551). Då den specifika skillnaden mellan reglerna endast påverkar 

företag som kan generera sådana tillgångar uppstår frågan hur dessa företag påverkas. 

1.1 Problemdiskussion 

Att ämnet är aktuellt återspeglas i den debatt som förs i branschen. Debatten belyser även att 

det råder en osäkerhet vilket regelverk som passar bäst för företagen. Göran Anrell uttrycker i 

Balans sin oro för att företagen kommer att styras in i K2 av försiktighetsskäl då en eventuell 

övergång från K3 till K2 kommer att ställa särskilda krav. Detta trots att K3 är huvudregel-

verket och kommer att passa företagen bättre (Halling, 2012). Denna regel ändrades genom 

BFNAR 2012:4 då företag får byta från K3 till K2 utan särskilda krav om de inte tillämpat K2 

tidigare (BFNAR 2012:4). Cecilia Nystam, auktoriserad redovisningskonsult, menar att K2 är 

fullt tillräckligt för de flesta och inte kommer att påverka de berörda företagen nämnvärt 

(Lennartsson, 2012). I en undersökning utförd av PWC som presenterades i Balans konstate-

rades att väldigt få företag har börjat tillämpa K2, trots att regelverket då varit aktivt i ett års 

tid. Anledningen att det tillämpats av så få ansågs vara att företagen väntade på K3 för att 

kunna jämföra regelverken innan inträde i K2 (AK, 2009). Då åsikterna går isär bland reviso-

rer och konsulter, uppstår frågan hur företagen anser hur de blir påverkade.  

Exkluderingen av möjligheten att inkludera egenupparbetade immateriella tillgångar i balans-

räkningen fick kritik vid BFN:s utkast av K2. De remissinstanser som svarade på BFN:s ut-

kast till K2 menade att det kan medföra bland annat ökade administrativa kostnader, tvångs-

likvidation och sämre finansiell information i årsredovisningarna, samt leda till att färre 

forskningsprojekt påbörjas (Yström, 2010). När Financial Accounting Standards Board 

(FASB) införde samma förbud i USA mot aktiverade egenupparbetade immateriella tillgångar 

var motivet att både kostnader och framtida relaterade intäkter från dessa tillgångar är alltför 

svåra att värdera på ett tillförlitligt sätt (FASB, 1974). Den internationella forskningen kring 

immateriella tillgångar är av varierande åsikt. Vissa rapporter pekar på att tillgångarna är be-

tydande för den finansiella informationen och talar för en aktivering av kostnaderna (t.ex. Ne-

aron, 2004, Wyatt 2005). Andra forskare håller med FASB angående osäkerheten kring pos-

ten (t.ex. Aboody & Lev, 1998) och vissa rapporter pekar på att de inte bör presenteras i ba-

lansräkningen om de kan presenteras mer ingående någon annanstans i årsredovisningen (t.ex. 

Wyatt, 2008). Då regeländringen är aktuell för de svenska företagen är det högst intressant att 

undersöka hur företagen själva anser att de nya reglerna påverkar företagens möjlighet att pre-
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sentera en rättvisande bild i årsredovisningarna och hur möjligheten att kunna eller inte kunna 

aktivera utvecklingskostnader i balansräkningen påverkar företaget.  

Var ställer sig företagen i debatten kring vilket regelverk som ska tillämpas? Anser de att för-

ändringarna är en förenkling eller kommer det att försvåra för företagen och medföra ökade 

kostnader? Håller företagen med i kritiken mot BFN:s utkast och den internationella forsk-

ningen huruvida posten påverkar externa intressenters uppfattning? Små och medelstora före-

tag är viktiga då de utgör två tredjedelar av Europas omsättning, bidrar med flest anställningar 

och skapar störst andel nya anställningstillfällen (Mulhern, 1995). En undersökning av företa-

gens val av regelverk och de konsekvenser det kan medföra är viktigt att göra. Uppsatsen kan 

även fylla en vägledande funktion för företag som ännu inte har valt regelverk då företagen 

får en inblick i hur de kommer påverkas och hur andra företag resonerat.  

Då regelverken är nya för Sverige finns en osäkerhet hur regelverken kommer påverka företa-

gen. Tidigare uppsatser har berört regelverkens generella skillnader och påverkan på företag. 

Ett fåtal uppsatser behandlar den specifika skillnaden i reglerna om egenupparbetade immate-

riella anläggningstillgångar och fokuserar då på vilka effekter K2-regelverket kan få på mark-

naden inom forskning och utveckling (FoU). Uppsatserna är skrivna med utgångspunkt i hur 

K2 kommer att påverka företag och de flesta är skrivna innan K3 var färdig. Efter att K3 nu är 

tillgängligt finns en möjlighet för små företag att värdera vilka effekter de olika regelverken 

får på företaget vid valet av regelverk. Därför kan en undersökning ur ett företagsperspektiv 

bidra till en ökad förståelse för orsakerna bakom företagens val av regelverk och regelverkens 

påverkan på små utvecklingsföretag. 

1.2 Problemformulering 

Uppsatsens inledning och problemdiskussion belyser den intressanta aspekten av huruvida fö-

retagets val av regelverk kommer att påverkas av möjligheten att balansera utvecklingskost-

nader och leder fram till en huvudfråga samt två delfrågor: 

Hur resonerar företaget kring valet av regelverk om företaget bedriver sådan verksamhet som 

kan generera egenupparbetade immateriella anläggningstillgångar? 

- Hur anser företagen att utvecklingskostnader ska presenteras för att ge en rättvisande bild? 

- Vad får en kostnadsföring jämfört med en aktivering av utvecklingskostnader för konsekven-

ser på företaget?  
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1.3 Syfte 

Uppsatsens syfte är att skapa en förståelse för aspekterna som ligger till grund för företagens 

val av regelverk. Syftet är alltså inte att förklara vilket regelverk som företagen tillämpar eller 

kommer att tillämpa utan varför de kommer att tillämpa det regelverk som väljs. Syftet är 

även att undersöka hur valet av regelverk kommer att påverka den finansiella informationen 

om utvecklingskostnader som företagen upprättar och vad det kan få för konsekvenser för fö-

retagen.  

1.4 Avgränsningar 

Uppsatsen kommer att fokusera på mindre företag som har möjligheten att välja mellan K2 

och K3. Arbetet kommer att vara avgränsat till problematiken kring egenupparbetade immate-

riella anläggningstillgångar. Då andra skillnader i regelverken kommer att påverka företagens 

val kommer även dessa i viss mån belysas.  
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1.5 Uppsatsens disposition 

Uppsatsens disposition är utformad enligt figuren nedan. Bilden är tänkt att ge läsaren en 

överblick över hela uppsatsens utformning. Den teoretiska referensramen innehåller informa-

tion om regelverken, kritik mot K2, tidigare forskning som är relevant för ämnet och lämpliga 

teorier. Referensramen ligger till grund för utformningen av en lämplig metod för att samla in 

ny information. Metoden som valts och varför den anses lämplig presenteras i metoddelen där 

även studiens utförande beskrivs. Den nya informationen som insamlats i undersökningen 

presenteras i empiridelen. I analyskapitlet analyseras och jämförs empirin med den informa-

tion som presenterats i den teoretiska referensramen. Analysen övergår till kapitlet med slut-

satser där uppsatsens frågeställning och syfte besvaras. I uppsatsens sista kapitel förs en ut-

vidgad diskussion runt uppsatsens syfte och förslag till vidare forskning presenteras. 

 

Figur 1.1 Uppsatsens disposition 
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2 Teoretisk referensram 

Detta kapitel lyfter fram information som har betydelse för uppsatsens syfte. Kapitlet består 

av en genomgång av lagar, regler, normer och normsättare. En sammanställning av den kri-

tik som riktades mot BFN:s utkast av K2 samt relevant forskning på området presenteras. 

2.1 Bakgrund 

Sedan dubbel bokföring uppstod har redovisningen utvecklats på olika sätt i olika länder. 

Deegan och Unerman (2011) beskriver en utveckling där två större modeller kan urskiljas, 

den anglo-amerikanska och den kontinental-europeiska. Beskrivande för den anglo-

amerikanska modellen är att reglering till stor del skett av institutioner med liten inblandning 

av staten och att kapitalmarknaden finansierats av flera olika små och stora finansiärer. Den 

kontinental-europeiska redovisningstraditionen har till stor del reglerats av staten och haft en 

starkare påverkning av skattelagstiftningen och marknaden har till större del finansierats av 

banker, staten eller enskilda familjer. Utöver den anglo-amerikanska och den kontinental-

europeiska utvecklingen har skillnader i redovisningen mellan länder uppstått av olika orsaker 

såsom lagstiftning, politiska system, skillnader i skattesystem, utbildningsnivå, ekonomisk ut-

veckling och beroende på om landet tillämpat marknadsekonomi eller planekonomi. Dessa 

olikheter har skapat olika behov för finansiell information som har format redovisningen och 

lett till olika skillnader mellan länder (Deegan & Unerman 2011). Detta har skapat ett pro-

blem då globaliseringen och det finansiella utbytet över nationsgränserna har lett till ett ökat 

behov av jämförbara finansiella rapporter (Marton, Lumsden, Lundqvist och Pettersson 2013) 

2.2  Internationella normsättare 

Europas medlemsstater måste följa Europeiska Gemenskapens (EG) rättsakter som utfär-

das av EG:s institutioner. Detta sker genom förordningar som är direkt gällande och står 

över svensk lag i rättshierarkin eller genom direktiv som kräver att direktivets syfte måste 

implementeras i nationell lagstiftning inom en viss tidsram. 2002 antogs europaparlamen-

tets och rådets förordning nr 1606/2002 i strävan att harmonisera de internationella redo-

visningsnormerna. Förordningen som även kallas IAS-förordningen innebär att noterade 

företag ska tillämpa de standarder som utges av IASB, tidigare IASC (Justitiedepartemen-

tet, 2004).  
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IASB är inom redovisningsområdet den mest inflytelserika organisationen och normsättaren 

(Nilsson, 2010). IASB hette tidigare International Accounting Standard Committee (IASC) 

och ger ut internationella redovisningsstandarder, IFRS respektive IAS. Standarderna är prin-

cipbaserade och är efter EU:s antagande obligatoriska för alla företag som är noterade i någon 

utav medlemsstaterna i syfte att harmonisera medlemsstaternas lagstiftning. De direktiv som 

haft störst inflytande över svensk lagstiftning gällande redovisningsområdet är EU:s fjärde 

och sjunde bolagsdirektiv som efter antagandet infördes i medlemsstaternas lagstiftning (Mar-

ton m.fl., 2013). Det fjärde direktivet fastställer en harmonisering gällande uppställning och 

innehållet i förvaltningsberättelse och årsbokslut med tillhörande värderingsmetoder samt 

krav på offentliggörande av handlingarna (Europarådet, 1978). Det sjunde direktivet faststäl-

ler en harmonisering av nationell lagstiftning gällande årsbokslut så jämförbarhet kan uppnås 

för tredje man (Europarådet, 1983).  

2.3 Normer och lagstiftning i Sverige 

Redovisningsområdet i Sverige regleras till stor del av svensk lag. BFL och ÅRL innehåller 

de mest grundläggande bestämmelserna och har karaktären av ramlagar (Nilsson, 2010).  

ÅRL lagfäster att ”årsredovisningen ska upprättas på ett överskådligt sätt och i enlighet med 

god redovisningssed” (SFS 1995:1554, 2 kap. 2§), att årsredovisningen ska ge en rättvisande 

bild (SFS 1995:1554) och att övriga principer som bland andra försiktighetsprincipen och 

fortlevnadsprincipen ska iakttas vid uppförande av årsredovisningen (SFS 1995:1554).  

I BFL påträffas bland annat praktiska bestämmelser om löpande bokföring och bokslut och 

ska tillämpas av i stort sett alla juridiska och fysiska personer som bedriver näringsverksam-

het. De företag som enligt bokföringslagen ska avsluta räkenskapsåret med en årsredovisning 

finner reglering om bland annat specificering av årsredovisningens delar, värderingsregler, 

tilläggsupplysningar och krav på förvaltningsberättelse och en finansieringsanalys i årsredo-

visningslagen. BFL fastställer att ” Bokföringsskyldigheten ska fullgöras på ett sätt som över-

ensstämmer med god redovisningssed” (SFS 1999:1078, 4 kap. 2§). BFL lagfäster att det är 

BFN som har ansvaret för att utveckla god redovisningssed utom i de företag som regleras av 

lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag och lagen om årsredovisning i 

försäkringsföretag, där finansinspektionen ansvarar för god redovisningssed (SFS 1999:1078). 
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2.4 Normsättare i Sverige 

Staten som skapat och utvecklat ovanstående lagar är en ständigt närvarande normbildare. 

Andra betydande normbildare är FAR, Riksskatteverket, Näringslivets Börskommitté, Finans-

inspektionen och Finansanalytikernas Förening. De största normbildande svenska organisa-

tionerna var tidigare Redovisningsrådet (RR) och BFN (Nilsson, 2010).  

BFN är en statlig myndighet under finansdepartementet. Dess huvuduppgift är att utveckla 

normer och tilldela information och allmänna råd inom bokföringens område (BFN, 2013b). 

BFN publicerar allmänna råd om frågor kring ÅRL eller BFL, vägledning, uttalanden och re-

kommendationer och riktar sig till små och medelstora företag (Nilsson, 2010). 

RR bildades 1989 av staten, Föreningen Auktoriserade Revisorer (FAR) och Sveriges Indu-

striförbund. RR:s syfte var att utveckla god redovisningssed och sprida information om redo-

visningsfrågor, främst till börsnoterade bolag (Nilsson, 2010). RR:s rekommendationer grun-

dar sig till stor del på IASB:s internationella standarder (prop 2004/05:24 och Nilsson, 2010). 

RR lades ner 2007 och Rådet för finansiell rapportering (RFR) bildades i dess ställe. RR:s re-

kommendationer och uttalanden har publicerats i sin senaste version från 2004 i RR 1-RR 29 

respektive URA 1-URA 43 (BFN, 2013c). I och med införandet av IFRS har RR:s rekom-

mendationer mer eller mindre blivit verkningslösa gällande noterade företag (Nilsson, 2010) 

eller vid koncernredovisning i de fall då koncernen använder IAS/IFRS (BFN, 2013c). Onote-

rade företag har dock möjligheten att välja mellan RR:s rekommendationer eller BFN:s all-

männa råd. I de fall allmänna råd från BFN ännu inte publicerats anses RR:s rekommendatio-

ner vara god redovisningssed (BFNAR 2000:2). Därför är RR:s rekommendationer fortfaran-

de gällande i den mån de inte strider mot svensk lag (BFN, 2013c). 

2.5 K-projektet 

K-projektet startades 2004 med målsättning att samla regler och normer i kompletta paket an-

passade till företag som delas in i fyra olika klassificeringar, detta för att redovisningen ska bli 

mer kortfattad och lättillämpad (BFN, 2004). Utgångspunkten för klassificeringarna är BFL:s 

regler för vilka företag som ska eller får uppföra förenklat årsbokslut, årsbokslut, årsredovis-

ning eller årsredovisning enligt IAS/IFRS (BFN, 2012). 

K2 är ett regelverk som bygger på K3 men är en betydligt enklare version som får tillämpas 

av mindre aktiebolag (BFNAR 2008:1). Ett mindre aktiebolag är ett företag som inte är ett 
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större (SFS 1995:1554). Ett större aktiebolag är aktiebolag som är noterat eller vart och ett av 

de två senaste åren uppfyller mer än ett av tre kriterier:  

1) Medelantalet anställda de senaste två åren överstiger 50. 

2) Den redovisade balansomslutningen under ett utav de senaste två åren överstiger 40 

miljoner kronor. 

3) Den redovisade nettoomsättningen överstiger 80 miljoner kronor (SFS 1995:1554).  

K2 får inte tillämpas av aktiebolag som är publikt eller av moderföretag enligt ÅRL 1 kap. 4§ 

respektive 1 kap. 3§ 1:a st. (BFNAR 2008:1). Tillämpar ett företag regelverket i K2 ska före-

taget tillämpa reglerna i dess helhet och utan avvikelser (BFNAR 2008:1). Ett mindre aktiebo-

lag som är en del av en koncern får dock använda K2 även i de fall då övriga bolag i koncer-

nen använder andra principer (Broberg, 2011). Uppstår en fråga i K2 som inte regleras i re-

gelverket ska företaget i första hand tillämpa svar på liknande frågor i samma regelverk och i 

andra hand använda de grundläggande principer som finns i K2 eller ÅRL 2 kap. 4§ (BFNAR 

2008:1). Förenklingen mot K3 består i att företag kan använda sig utav schablonregler, har 

färre valmöjligheter och lägre tilläggsupplysningskrav. En ytterligare skillnad är att regelver-

ket ligger närmare skattelagstiftningen än K3 (BFN, 2012).  

Ramen för normerna i K3 kommer från ÅRL och regelverket bygger till stor del på IFRS for 

SME. Andra influenser är kopplingen mellan redovisning och beskattning, rådande redovis-

ningspraxis samt befintliga normer (BFN, 2012). De företag som tillämpar K3 ska följa regel-

verket i sin helhet (BFNAR 2012:1). Då K3 måste följas i sin helhet och kan anses som ett 

svårare regelverk riktades kritik mot BFN:s utkast till K2 där ökade administrativa kostnader 

kan uppstå för de företagen som inte finner K2 passande (Yström, 2010).  
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Figur 2.1 taget från BFN, 2012 

 

Bilden visar vilket regelverk som ska tillämpas samt vilka valmöjligheter företag har. Mindre 

företag kan välja att tillämpa K2 istället för K3 och enskilda näringsidkare kan byta från K2 

till K1. Alla företag som inte måste tillämpa K4, IFRS-redovisning, får tillämpa K3 (BFN, 

2012). Byte av regelverk anses vara byte av redovisningsprincip. Ett företag får alltid byta till 

ett högre regelverk. Ett företag som tidigare använt K2 för att sedan tillämpa K3 får byta till-

baka till K2 endast om det föreligger särskilda skäl. Har företaget tidigare endast tillämpat K3 

krävs inte särskilda skäl för ett byte till K2. Särskilda skäl kan vara att företaget har bytt ägare 

eller minskat sin verksamhet. Byte av regelverk ska beskrivas av en not i årsredovisningen 

med motivering till varför bytet har skett. (BFN 2012:4)  
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2.6 Skillnader K2 och K3 

Utöver möjligheten att aktivera egenupparbetade immateriella tillgångar eller ej finns skillna-

der som kommer att påverka redovisningen och påverka företagens val av regelverk. Nedan 

följer en lista över de generella skillnaderna i regelverken.  

K2 K3 

Ett regelbaserat system vilket innebär att det 

finns detaljerade regler för företagen med färre 

valmöjligheter. 

Ett principbaserat system vilket innebär att de före-

tag som tillämpar regelverket behöver göra fler be-

dömningar när de upprättar de finansiella rapporterna 

Bygger på försiktighetsprincipen, ingen värde-

ring till verkligt värde.  

Värdering till verkligt värde 

Inga nuvärdesberäkningar, med undantag för 

pensionsåtaganden.  

Normalt görs nuvärdesberäkningar 

Bygger på förenklingar till exempel då nytt-

jandeperioden för inventarier och maskiner får 

fastställas till fem år. 

Förenklingsregler finns inte.  

 Tabell 2.1 – generella skillnader mellan K2 och K3 enligt BFN, 2007b.  
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Tabell 2.2 – specifika skillnader mellan K2 och K3 enligt BFNAR 2012:1 och BFNAR 2008:1 

 

Post K2 K3 

Årsredovisning  Detaljerade regler för utformning. 

Inte tillåtet att ändra rubriker och upp-

ställningsform. Olika delar: förvalt-

ningsberättelse, resultaträkning, ba-

lansräkning och noter (mindre krav på 

noter). Tillåter enbart kostnadsslag-

sindelad resultaträkning.  

Årsredovisningen ska förutom kra-

ven i K2 inkludera en kassaflödes-

analys, samt utförliga noter. Rubri-

ker och utformning får ändras mer 

fritt. Företaget får välja mellan kost-

nadsslagsindelad eller funktionsinde-

lad resultaträkning 

Varulager Lägsta värdets princip används vid 

värdering. Ej möjligt att räkna med 

indirekta tillverkningskostnader i an-

skaffningsvärdet för egentillverkade 

varor. 

Företaget får välja mellan lägsta vär-

dets princip eller schablonmässig 

metod vid värdering. Möjligt att räk-

na med indirekta tillverkningskost-

nader.  

Finansiella tillgångar Värderas ej till verkligt värde.  Får värderas till verkligt värde.  

Materiella tillgångar  Det går bra att ta upp korttidsinventa-

rier och materiella anläggningstill-

gångar av mindre värde som kostnad 

samma år som de införskaffats. Nytt-

jandeperiod får fastställas till fem år i 

vissa fall för immateriella anlägg-

ningstillgångar, maskiner och inventa-

rier. 

Får ej kostnadsföra tillgångar direkt. 

Utförliga regler för avskrivningar 

och nyttjandeperiod av materiella an-

läggningstillgångar. Uppskrivning av 

anläggningstillgångar är tillåtet. Vis-

sa materiella anläggningstillgångar 

måste delas upp på komponenter.  

Immateriella anlägg-

ningstillgångar 

Ej möjligt för företagen att aktivera 

egenupparbetade immateriella till-

gångar i balansräkningen.  

Företaget kan välja att aktivera eller 

kostnadsföra egenupparbetade im-

materiella tillgångar.  

Skulder Värderas till beloppet som krävs för 

att reglera förpliktelsen. Inte tillåtet 

att nuvärdesberäkna. Enbart lagstad-

gade arbetsgivaravgifter ska ingå i 

semesterlöneskulden och inte avgif-

terna enligt avtal.  

Tillåtet att nuvärdesberäkna. I K3 

ska alla ersättningar till anställda in-

kluderas.  

Avsättningar Ej tillåtet att redovisa informella för-

pliktelser. Inte redovisa uppskjuten 

skatt.  

Ska redovisas ifall det finns både le-

gal eller informell förpliktelse. Ska 

nuvärdesberäknas om de regleras 

inom 10 år. 

Intäkter Företaget behöver inte periodisera in-

komster och utgifter som var för sig 

understiger 5000kr. Förenklade tabel-

ler finns för att bedöma vad som är en 

intäkt. 

Redovisas till verkligt värde. Intäkter 

ska periodiseras. Det finns inte för-

enklade tabeller för bedömning.  

Kostnader Matchningsprincipen gäller för redo-

visning av intäkter och kostnader. Fö-

retaget behöver inte periodisera utgif-

ter som understiger 5000 kr. 

Måste periodiseras. Får ej använda 

matchningsprincipen.  
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2.7 Tillgångar 

För att utvecklingskostnader ska kunna aktiveras måste de uppfylla kriterierna för en tillgång. 

Definitionen av en tillgång är: ”En tillgång är en resurs över vilken företaget har det bestäm-

mande inflytandet till följd av inträffade händelser och som förväntas ge upphov till ett inflö-

de av resurser som innefattar framtida ekonomiska fördelar.” (BFNAR 2012:1 p 2:12) Ett fö-

retag har det bestämmande inflytandet över en tillgång exempelvis genom att företaget äger 

tillgången rent juridiskt genom ett avtal. Det bestämmande inflytandet innebär även att företa-

get kan bestämma vad tillgången ska användas till och på så vis har företaget både de fördelar 

och risker som tillgången förknippas med (Marton m.fl., 2013). Reglerna för vem som har be-

stämmanderätt och kontroll över materiella tillgångar är mer standardiserade och likartade än 

immateriella tillgångar varför det kan uppstå problem i att fastställa vem som har kontroll 

över immateriella tillgångar (Wyatt, 2008).  

Företaget ska kunna säkerställa att framtida ekonomiska fördelar genom att exempelvis spara 

pengar åt företaget eller generera en intäkt då tillgången avyttras (BFNAR 2012:1). För att 

generera framtida ekonomiska fördelar måste utvecklingsprojektet vara framgångsrikt. Det 

finns dock en risk att företag som även har misslyckade projekt aktiverar kostnader som är 

hänförliga till de projekt som inte är framgångsrika. Därför måste den finansiella informatio-

nen inkludera indikatorer som kan påvisa sannolikheten att de specifika tillgångarna kommer 

bidra med ekonomiska fördelar för företaget (Wyatt, 2008). Företagsledningar har högre in-

tentioner att ta upp immateriella tillgångar om det anses troligt att tillgångarna kommer gene-

rera framtida intäkter och tillgångens livstid på marknaden anses vara kort. Om tillgångarna 

genererar hög vinst aktiveras tillgångarna i högre utsträckning samtidigt som företaget inve-

sterar mer resurser i FoU (Wyatt, 2005). Det anses dock svårt att på förhand värdera vilka 

framtida ekonomiska fördelar tillgångarna medför. Fördelarna blir synliga i det framtida re-

sultatet, men då resultatet består av flera olika komponenter är det svårt att härleda vilka till-

gångar som har påverkat resultatet och hur stor påverkan de har haft (Wyatt, 2008). 

För att ett företag ska kunna redovisa en tillgång i balansräkningen måste två kriterier vara 

uppfyllda. Det måste vara sannolikt att en händelse är mer trolig att inträffa än att den inte in-

träffar. En bedömning av sannolikheten görs för varje post och fokuserar på den osäkerhet 

som finns för in- och utflöde av ekonomiska fördelar. Osäkerheten bedöms utifrån informa-

tionen som företaget har samma dag som den finansiella rapporten upprättas. Det andra krite-

riet berör tillförlitligheten i bedömningen av tillgångens värde. Anskaffningsvärdet eller vär-
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det av tillgången ska kunna mätas på ett tillförlitligt sätt. Värdet kan vara känt eller kräva rim-

liga uppskattningar, vilka är en del av bokslutsarbetet som inte får skada tillförlitligheten 

(BFNAR 2012:1). Shortridge (2004) anser att det alltid finns en osäkerhet kring information 

som baseras på modeller eller värderingar då det alltid finns en risk att informationen vinklas.  

2.8 Immateriella tillgångar  

En immateriell tillgång definieras som en ”icke-monetär tillgång utan fysisk form” (BFNAR 

2012:1 18.2). Då en immateriell tillgång definieras som ”icke-monetär” kan inte finansiella 

tillgångar innefattas som en immateriell tillgång (Marton m.fl. 2013).  

Tillgången är identifierbar när den går att avskilja eller dela av tillgången från ett företag för 

att sälja, överlåta, licensiera, hyra ut eller byta den (BFNAR 2012:1). Ett förvärvat varumärke 

är ett exempel på när en tillgång är avskiljbar. När en tillgång är baserad på juridiska rättighe-

ter innebär att det exempelvis finns någon reglering, avtal eller lagar som skyddar tillgången i 

företaget. Två exempel på detta är patent och licenser. Tillgångar som inte kan baseras på ju-

ridiska rättigheter och således inte kan redovisas är exempelvis personalens kunskap (Marton 

m.fl., 2013).  

Jeny-Cazavan och Stolowy (2001) belyser problematiken kring immateriella tillgångar på in-

ternationell nivå, både skillnader på regelverk, standarder och definitioner inom länder och 

skillnader som finns mellan olika länder. Det finns alltså ingen gemensam syn på definitioner 

och standarder på internationell nivå vad det gäller immateriella tillgångar och Jeny-Cazavan 

och Stolowy (2001) menar därför att tillkomsten av IAS 38 är ett tecken på ett misslyckande 

av harmoniseringen av internationella redovisningsstandarder.  

Jeny-Cazavan och Stolowy (2001) delar upp de immateriella tillgångarna i tre olika kategori-

er: forskning och utveckling, goodwill och andra immateriella tillgångar som exempelvis va-

rumärken och patent. Wyatt (2008) identifierar sex typer av immateriella tillgångar indelat i 

tre kategorier: I kategorin med tekniska resurser finns FoU-kostnader och intellektuella till-

gångar som licenser och patent. I kategorin innehållande mänskliga resurser finns humankapi-

tal och i kategorin för produktionsresurser återfinns kundlojalitet, konkurrensfördelar och 

goodwill. En lyckad investering i FoU-kostnader kan medföra en rad fördelar såsom licensin-

täkter och konkurrensfördelar som bidrar till erövrade marknadsandelar. Det är dock inte på 

förhand säkert att en investering medför någon ekonomisk fördel alls (Wyatt, 2008).  
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Jeny-Cazavan och Stolowy (2001) fann att 18 av de 23 undersökta länderna/normsättarna till-

låter någon form av aktivering för internt upparbetade immateriella tillgångar om vissa krite-

rier är uppfyllda. 20 av de 23 länderna/normsättarna tillåter aktivering av forskning och ut-

veckling, främst utveckling, när vissa särskilda kriterier är uppfyllda (Jeny-Cazavan & Stolo-

wy, 2001). 

Stolowy, Haller och Klockhaus (2001) beskriver skillnader mellan IASC:s regler och regler i 

Frankrike som tidigare tillåtit identifiering av varumärken. För att identifiera varumärken 

krävs en adekvat metod för värdering. Hur identifiering ska ske beror på om tillgången ingår i 

ett förvärv av företag, om tillgången är ett separat förvärv eller om det är internt upparbetat 

(Stolowy m.fl., 2001). 

Reglerna om internt upparbetade varumärken skiljer sig mellan IAS 38 och Frankrikes regler 

där företagen i balansräkningen får ta upp sådana tillgångar. För att säkerställa en korrekt vär-

dering av varumärken utvecklades en modell i sju steg. Uppfylldes alla sju steg fick företagen 

aktivera hänförliga kostnader i balansräkningen. Dessa tillgångar beskrivs som både tillförlit-

liga och relevanta och metoden accepterades i Frankrike då den immateriella tillgången har ett 

värde och en möjlighet att generera framtida vinster även innan varumärket är färdigutvecklat. 

Franska regler går alltså emot IAS 38 och påvisar att varumärken är en immateriell tillgång 

som faktiskt går att värdera på ett tillförlitligt sätt (Stolowy m.fl., 2001).  

2.9 Redovisning av immateriella tillgångar  

Grundregeln för aktivering av immateriella tillgångar finns i ÅRL ”Utgifter för forsknings- 

och utvecklingsarbeten och liknande arbeten som är av väsentligt 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 tillgång-

ar samt ersättning som vid förvärv av rörelse överstiger det behållna värdet av de tillgångar 

som förvärvats och de skulder som övertagits (goodwill).” (SFS 1995:1554, 4 kap. 2§) 

För att få ta upp sådana tillgångar måste dock kriterierna i definitionerna som beskrivs ovan 

vara uppfyllda. Förutom kravet på att tillgången ska generera framtida ekonomiska fördelar 

ska företaget kunna visa att det finns en marknad för tillgången eller det som tillgången pro-

ducerar (BFNAR 2012:1). Om tillgången är till för att användas i företaget internt ska till-

gångens användbarhet kunna påvisas. Genom att företaget kan visa en marknad eller intern 

användbarhet visar företaget sannolikheten för att den immateriella anläggningstillgången 
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kommer kunna generera framtida ekonomiska fördelar. Även om ett företag utvecklar en till-

gång framgångsrikt finns det en osäkerhet kring framtida intäkter då marknaden ständigt änd-

ras på grund av tuff konkurrens och tillgångars livscykler (Aboody & Lev, 1998). Tillgångens 

värde ska beräknas på ett tillförlitligt sätt. Värdet beräknas exempelvis genom att visa upp en 

affärsplan som bland annat visar på tekniska, finansiella och andra nödvändiga resurser samt 

att företaget kan förfoga över dessa. Ett lånelöfte från en extern finansiär kan också vara ett 

starkt bevis. Det anskaffningsvärde som ska användas för en tillgång som är internt upparbe-

tad baseras på alla direkt hänförbara utgifter som har krävts för att skapa, framställa och fär-

digställa tillgången (BFNAR 2012:1). Då varken resultatet eller en uppskattning av framtida 

ekonomiska fördelar anses spegla tillgångens värde är utvecklingskostnader som är medförli-

ga en tillgång mer tillförlitliga som grund för värdering (Wyatt, 2008). Genom att företaget 

hämtar information ur sitt eget ekonomiska system kan företaget påvisa vilka utgifter som är 

hänförliga till en viss tillgång. Poster företaget kan uppmärksamma är exempelvis löner och 

andra utgifter hänförliga till den immateriella tillgången för licenser, upphovsrätter eller ut-

veckling av programvara. Om företaget väljer att kostnadsföra utvecklingskostnaderna ska 

kostnadsföringsmodellen tillämpas vilket innebär att samtliga kostnader kostnadsförs. Väljer 

företaget att aktivera kostnader ska aktiveringsmodellen tillämpas vilket innebär att samtliga 

kostnader som är hänförliga till forskningsfasen kostnadsförs och samtliga kostnader som är 

hänförliga till utvecklingsfasen aktiveras (BFNAR 2012:1).  

Om ett företag förvärvar en tillgång via ett separat förvärv anses tillgången oftast tillförlitligt 

värderad då en aktiv marknad ger en bra bild av värdet på tillgången. Om den immateriella 

tillgången införskaffas som en del av ett företagsförvärv måste företaget upprätta en förvärvs-

analys samt att anskaffningsvärdet ska fastställas separat för de identifierbara tillgångarna 

som förvärvats (BFNAR 2012:1).  

Nyttjandeperioden för en immateriell anläggningstillgång som uppkommer på grund av av-

talsenliga eller andra juridiska rättigheter får aldrig överstiga den period som omfattas av de 

juridiska rättigheterna eller avtalet. För immateriella anläggningstillgångar ska det avskriv-

ningsbara beloppet fördelas systematiskt över hela nyttjandeperioden. Avskrivning påbörjas 

när tillgången kan börja användas (BFNAR 2012:1). Nyttjandeperioden för immateriella till-

gångar anses vara högst fem år om inte längre tid kan fastställas (SFS 1995:1554). Om företa-

get säljer eller utrangerar den immateriella anläggningstillgången eller om tillgången inte 

längre förväntas ge ekonomiska fördelar vid användning, försäljning eller utrangering ska till-
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gången plockas bort från balansräkningen (BFNAR 2012:1).  

2.10 Immateriella anläggningstillgångar i K2 

BFNAR 2008:1 p 10.3 fastställer att egenupparbetade immateriella anläggningstillgångar inte 

får redovisas som tillgång trots att ÅRL 4 kap. 2§ ger möjligheter till detta. Alla utgifter ska 

istället redovisas som kostnader i resultaträkningen. Det spelar inte någon roll om det är före-

tagets egna anställda eller externa konsulter som har utfört arbetet. Det som är avgörande för 

aktivering i balansräkningen är ifall tillgången är egenupparbetad eller förvärvad (exempelvis 

förvärvade rättigheter av en extern part). Har företaget förvärvat en immateriell tillgång får 

den aktiveras i balansräkningen (BFNAR 2008:1).  

Enligt sju av de femton av remissvaren på BFN:s utkast till K2 är möjligheten att välja K3 

istället för K2 inte ett bra alternativ eftersom regelverket måste följas i sin helhet. Detta skulle 

leda till att det blir mer administrativt arbete för företagen för att klara av att följa K3 av den 

enda anledningen att få aktivera utvecklingskostnader även om K2 i övrigt skulle vara ett bätt-

re passande alternativ (Yström, 2010). 

BFN motiverar förbudet mot aktivering av egenupparbetade immateriella tillgångar som ett 

tydligt exempel på hur K2 bygger på försiktighetsprincipen
4
 då det kan vara svårt att värdera 

de egenupparbetade immateriella tillgångarna (BFN, 2007a). Skattemyndigheten argumente-

rade i sitt remissvar att internt upparbetade immateriella tillgångar är mer riskabla i balans-

räkningen och mycket svårare att utvärdera. Sveriges Redovisningskonsulters Förbund ansåg 

att genom att exkludera internt upparbetade immateriella tillgångar ur balansräkningen skulle 

det underlätta processen för kreditvärdighet. (Yström 2010). Egenupparbetade immateriella 

tillgångar skulle kräva mer komplicerade av- och nedskrivningsregler vilket inte anses fören-

ligt med K2. BFN anser att kategorin med företag med sådana tillgångar är för liten för att 

försvåra reglerna i K2. BFN anser även att K2 inte blir aktuellt för den kategorin med företag 

som utvecklas och behöver kapital då det ställer större krav på redovisningen. BFN ser även 

en risk i att företag som går dåligt är i högre behov av att kunna aktivera utvecklingskostnader 

och anser att det är viktigare att den finansiella informationen i sådana lägen bör vara mer 

                                                        
4
 ”Försiktighetsprincipen innebär att vid osäkerhet ska företaget välja en lägre värdering av tillgångar och en 

högre värdering av skulder. Av 2 kap. 4 § första stycket 3 ÅRL framgår att värdering ska göras med rimlig för-

siktighet. Det anges särskilt att endast konstaterade intäkter får tas med i resultaträkningen, att hänsyn ska tas 

till befarade förluster och att värdenedgångar ska beaktas utan hänsyn till årets resultat.” (BFNAR 2008:1, s 

68) 
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korrekt och informativ (BFN, 2007a).  

Nilsson, Danielsson och Stavegren skriver i sitt remissvar hur viktigt det är för mindre företag 

som är i tillväxtfasen att kunna aktivera internt upparbetade immateriella tillgångar istället för 

att kostnadsföra, för att kunna expandera och nå ut på marknaden. Genom att företaget bara 

kostnadsför utgifterna istället för att aktivera samtidigt som de måste boka bort de tillgångar 

de redan aktiverat blir det betydligt svårare för företaget att fortsätta vara innovativa och lyck-

as. Företagare kan få det svårare att få finansiering från riskkapitalister om det funnits under-

skott i balansräkningen de senaste tre åren (Yström, 2010).  

Företrädarna för branchorganisationen Företagarna skriver i sitt remissvar att bristen på risk-

kapital kommer att försvåra för de mindre företagen som är i uppstartsfasen. Ännu en faktor 

som försvårar är just att företag inte får aktivera internt upparbetade immateriella tillgångar. 

Detta leder i sin tur till att företagen kommer behöva ännu mer riskkapital för att klara av mi-

nimumkraven för aktiekapitalet och därmed försvåras företagets möjlighet att växa och ut-

veckla deras innovationer. Representanterna från Företagarna menar därför att det ska finnas 

möjlighet att aktivera kostnader för forskning, utveckling och marknadsföring i balansräk-

ningen under några år (Yström 2010).  

Flertalet av remissvaren uppmärksammar att möjligheten att få aktivera internt upparbetade 

immateriella tillgångar kan vara avgörande för företagets framgång med innovationen. Risken 

att innovationen aldrig blir av är betydligt större när det inte går att aktivera de internt uppar-

betade immateriella tillgångarna. Representanter från Företagarna menar att trots att det är en 

liten del av de små och medelstora bolagen som har internt upparbetade immateriella tillgång-

ar är de viktiga för den ekonomiska tillväxten. Svenskt Näringsliv nämner också att risken 

finns att den ekonomiska andan för entreprenörer skulle kunna förhindras genom att deras 

projekt blir svårare att utveckla då de inte kan aktivera internt upparbetade immateriella till-

gångar (Yström, 2010). Becchetti och Trovato (2002) fann bevis som bekräftade teorin att 

brist på kapital från externa parter är det största hindret för små och medelstora företag att 

växa och investera i affärsmöjligheter med lönsam avkastning.  

Vid övergången till K2 måste ett företag som har egenupparbetade immateriella tillgångar 

boka bort dessa tillgångar mot eget kapital (Broberg, 2007). Denna påföljd fick kritik i re-

missvaren till BFN:s utkast till K2 då åtta av femton svaranden beskriver att en möjlig konse-

kvens för företagen då blir att de måste upprätta en kontrollbalansräkning inom åtta månader 
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om mer än hälften av aktiekapitalet förbrukas. Revisorsamfundet ansåg att detta kan leda till 

förödande konsekvenser för utvecklingsbolag som har mycket internt upparbetade immateriel-

la tillgångar i balansräkningen (Yström, 2010). 

2.11 Redovisningens kvalitativa egenskaper 

För att den finansiella informationen i en rapport ska vara användbar måste den enligt IASB 

innehålla vissa kvalitativa egenskaper. För att informationen ska bedömas kvalitativ ska den 

karaktäriseras av två egenskaper, den ska vara relevant och tillförlitlig (IASB, 2008).  

Relevant information är sådan information som kan påverka användaren vid ett beslut (IASB, 

2008). Två huvudaspekter av relevans som ligger till grund för en bedömning av informatio-

nens relevans är prognosrelevans och återföringsrelevans. Informationen ska alltså kunna an-

vändas som beslutsunderlag för att skapa prognoser eller verifiera tidigare prognoser. Två mi-

nimikrav är att informationen är att informationen begriplig och aktuell (Smith, 2006). 

Tillförlitlighet innebär att information avbildar den ekonomiska verkligheten. För att informa-

tionen ska anses tillförlitlig måste redovisningen avspegla det som den är tänkt att avspegla 

(Smith, 2006). Tillförlitlig information är sådan information som kan presenteras fullständigt, 

neutralt och utan några väsentliga fel (IASB, 2008). En fullständig redovisning innehåller alla 

väsentliga ekonomiska händelser för perioden. Shortridge, Schroeder och Wagoner (2006) an-

ser att ett förbud mot de tillgångarna som är internt upparbetade men inte mot förvärvade till-

gångar skapar information som inte är fullständig och därmed inte tillförlitlig. Neutralitet rå-

der då den som uppför redovisningen eller skapar regler och normer avbildar verkligheten så 

som den faktiskt är och inte avspeglar den bild de vill visa (Smith, 2006). Shortridge (2004) 

anser att information som baseras på modeller eller bedömningar inte kan vara neutral då det 

finns alltför stora risker att informationen vinklas, relevant information blir därmed inte till-

förlitlig och bör inte ligga till grund för användarens beslut.  

Informationen ska enligt Smith (2006) vara jämförbar mellan företag och över tiden. Likadana 

händelser ska redovisas och värderas på samma sätt så jämförbarheten säkerställs. För inve-

sterare är jämförbarheten mellan olika företag relevant då informationen ska grunda ett beslut 

på vilket företag som ska investeras i. Jämförbarhet över tiden bygger på att händelserna är 

redovisade på samma sätt. Lagändringar kan ändra på utförandet av redovisningen vilket krä-

ver att företaget visar vilken effekt ändringen medför (Smith, 2006).  



 

 

 
27 

2.11.1 Immateriella tillgångars relevans 

I fem av 15 remissvar på BFN:s K2 utkast, bland annat från Revisorsamfundet och KPMG, 

uppmärksammas det att genom ett förbud av att internt upparbetade immateriella tillgångar 

tas med i balansräkningen blir informationen till de finansiella användarna mindre relevant. 

Representanter från Revisorsamfundet nämner att ett av syftena för mindre företag, när de 

upprättar sin finansiella rapport, är att ge information till finansiärer för underlag om beslut 

för krediter till företaget. Även den interna ledningen i företaget får svårare med exempelvis 

kostnadseffektiviteten i företaget. Entreprenörerna som styr bolaget kommer att få mindre re-

levant information som försvårar deras styrning av bolaget (Yström, 2010).  

Nearon, (2004) beskriver en allmän åsikt att dagens Generally Accepted Accounting Princip-

les (GAAP) behandlar immateriella tillgångar på ett gammalmodigt sätt vilket leder till att de 

finansiella rapporterna blir både missvisande och irrelevanta för investerare. Företags börs-

värde är högre än vad de tidigare varit i förhållande till företagets tillgångar uttryckta i balans-

räkningen då immateriella tillgångar oftast kostnadsförs istället för att balanseras som en till-

gång som kommer att generera ekonomiska fördelar. Exkluderingen av tillgångarna i balans-

räkningen gör det svårare för investerare att fatta beslut angående nyinvestering eller avyttring 

av företag eller projekt (Nearon, 2004).  

De identifierbara immateriella tillgångar som företaget frivilligt får ta upp i balansräkningen 

värderas högre av investerare än köpta tillgångar. En balansräkning som innehåller denna typ 

av tillgångar ökar därför balansräkningens trovärdighet och finansiärernas information. Kvali-

tén på den finansiella redovisningen anses därför minska om möjligheten att ta med immateri-

ella tillgångar i balansräkningen tas bort (Wyatt, 2005).  

Lev och Sougiannis (1996) fann ett samband där företag med hög FoU tenderade att attrahera 

färre investerare än företag med lite FoU. Författarna fann en förklaring i att investerarna fann 

en osäkerhet angående FoU-projekt vilket ledde till en ökad risk-premie för aktien och kritise-

rade rådande praxis där för lite information kring FoU-projekten presenterades. Aboody och-

Lev (2000) fann att företag med mycket FoU-kostnader är föremål för insider-handel i större 

utsträckning än företag med lite FoU. Författarna förespråkar att för lite information om fram-

tida förändringar angående FoU presenteras och att kostnaderna kan aktiveras som tillgångar 

skulle minska informationsasymmetrin.  
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Aboody och Lev (1998) jämförde företag där de retroaktivt korrigerade företags finansiella 

rapporter och lät investerare granska informationen. De fann att det simulerade börsvärdet 

ökade i de mjukvaruutvecklande företag som tog upp utvecklingskostnader i balansräkningen. 

Tillgångarna diskonterades i likhet med materiella tillgångar vilket enligt författarna tyder på 

att tillgångarna är relevanta för investerarna. De testade huruvida de korrigerade resultaten 

påverkade den finansiella rapportens kvalité och fann bevis på att en försämrad rapport inte 

föreligger med aktiverade tillgångar. De fann dock bevis för att analytikers framtida progno-

ser stämde sämre överens i företag med aktiverade FoU-kostnader än i företag som kostnads-

fört posten direkt.  

Ehie och Olibe (2010) undersökte förhållandet mellan ett företags investeringar i FoU och 

dess marknadsvärde. De fann ett samband för både serviceföretag och tillverkningsföretag där 

investeringar bidrog till ett ökat marknadsvärde.  

Shortridge (2004) fann ett samband mellan icke-finansiell redovisning av FoU-projekt i läke-

medelsbranschen och fann att lyckade FoU-projekt leder till att företag värderas högre än fö-

retag med misslyckade FoU-projekt och att deras börspris ökar. Författaren ansåg att rådande 

GAAP inte ger en rättvis bild av verkligheten och att åtminstone framgångsrika FoU-projekt 

bör balanseras som tillgångar.  

2.11.2 Immateriella tillgångars tillförlitlighet 

I FASB:s SFAS No. 2 Accounting forResearch and Development Costs beskriver FASB ut-

vecklingskostnader som en grundläggande del av USA:s ekonomi och viktig för landets till-

växt. Vad som kan uppskattas vara FoU-kostnader anses skilja sig väsentligt mellan olika fö-

retag och branscher vilket gör det svårt för en generell värdering av kostnaderna. Normalt 

finns alltid en osäkerhet mellan utvecklingen och framtida fördelar som kan förknippas med 

utvecklingsobjektet, även i ett stadium där produkten är färdigutvecklad anser FASB att osä-

kerheten att produkten medför fördelar är hög. Sambandet mellan utvecklingskostnader och 

framtida fördelar har generellt sett inte lyckats identifieras. FASB bestämde på grund osäker-

heterna att uppskattade FoU-kostnader ska kostnadsföras direkt och att företaget istället ska 

presentera hur mycket kostnader som är hänförliga till FoU (FASB, 1974). 

Identifierade forsknings- och utvecklingskostnader är att betrakta som tillgångar för företaget, 

men det är ibland svårt att mäta vilka ekonomiska fördelar de för med sig (Wyatt, 2008). 

Även i de fall då ett program utvecklats framgångsrikt finns osäkerheter kring programmets 

lönsamhet då marknaden ständigt ändras, programmen har korta livscykler, det råder hög 
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konkurrens och skillnader i olika plattformar (Aboody & Lev, 1998). De ekonomiska förde-

larna med en tillgång blir synliga i företagets resultat, men då resultatet är en summa av flera 

faktorer är det svårt är härleda vilka tillgångar som varit bidragande till resultatet. Kostnader-

na som utvecklingsprojektet medfört kan därför anses vara en mer tillförlitlig grund för värde-

ring av tillgångarna än de framtida intäkterna. Osäkerheterna runt immateriella tillgångar ty-

der på att de identifierade tillgångarna i högre grad bidrar till en ökad tillförlitlighet om de kan 

presenteras på något annat sätt än i balansräkningen. FoU-kostnader som redovisas innehåller 

ofta kostnader som är hänförliga till lyckade projekt som skapar ett värde i bolagen men även 

kostnader hänförliga till mindre lyckade projekt som kanske inte medför något värde. Vid en 

värdering av hänförliga tillgångar måste det därför tas med indikatorer som kan påvisa sanno-

likheten för att i framtiden kunna bidra till ett ökat värde i företagen. Externa intressenter kan 

vid läsningen omöjligen veta vad som inkluderas i kostnader som är hänförliga till FoU, eller 

hur mycket som kommer leda till framtida fördelar, vilket leder till ytterligare osäkerhet kring 

posten (Wyatt, 2008). 

Presentationer av identifierade immateriella tillgångar i den finansiella informationen är rele-

vant för investerare, men då immateriella tillgångar omringas av osäkerheter blir den finansi-

ella rapporten, inkluderat dessa tillgångar, mindre tillförlitlig. Materiella tillgångar är dock re-

lativt enkla att mäta och det finns standardiserade sätt att beräkna de ekonomiska fördelar som 

tillgångarna medför. Produktionen från immateriella tillgångar är av olikartad natur och svåra 

att värdera. Den standardiserade och likartade produktionen av en materiell tillgång som en 

maskin är mycket lättare att mäta än vad intellektuellt kapital producerar. En annan osäkerhet 

kring immateriella tillgångar jämfört med materiella tillgångar är vem som har kontroll över 

tillgången (Wyatt, 2008).  

2.12 Kostnad och Nytta 

Evans, Gebhardt, Hoogendoorn, Marton, Di Pietra, Mora, Thinggård, Vehmanen och Wagen-

hofer (2005) beskriver att nyttan av redovisningen bör vara högre än kostnaden att uppföra 

redovisningen. Smith (2006) beskriver en nyttosida och en kostnadssida. Nyttosidan består av 

värdet för den som läser den finansiella informationen och därmed kan fatta bättre beslut. 

Kostnadssidan består av de administrativa kostnader som uppstår då informationen ska produ-

ceras, användas och kommuniceras.  
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Nyttan kan enligt Evans (2005) vara hur relevant informationen i den finansiella rapporten 

kan vara för läsaren. I de fall företaget inte säljs på en aktiv marknad och på så sätt inte värde-

ras av marknaden kan rapporten bli mer relevant för en läsare som då måste basera värdering-

en på den information som företaget lämnar (Evans m.fl., 2005). Små onoterade bolag bör 

därför acceptera ökade administrativa kostnader då värdet på informationen ökar. Informatio-

nen måste dock vara relevant för läsarens behov. Mindre företag har oftast färre intressenter 

och därmed ett mindre behov av en utförlig redovisning (Smith, 2006). Intressenter i små fö-

retag har oftast bättre insyn och möjlighet till ytterligare information än i stora bolag (Evans 

m.fl., 2005).  

Anledningen till olika regler för stora företag och för små företag är att undvika onödiga kost-

nader för små företag. Nackdelen med att ha olika regler är att jämförbarheten och överens-

stämmelse mellan olika regler minskar. Förenklingsregler förespråkas dock då kostnaderna 

för små företag överstiger fördelarna för läsaren av de finansiella rapporterna (Evans m.fl., 

2005). Regler som är skapade för att passa stora företag medför proportionerligt högre kost-

nader om de tillämpas av små företag. Detta för att stora företag ofta har tillgång till mer och 

kunnigare personal samt att kostnader för extern granskning och konsultation blir proportio-

nellt högre (Friedlob & Plewa, 1992).  

Sju remissvar från BFN:s utkast till K2 beskrev att företag kan komma att hitta på nya sätt att 

kringgå förbudet att aktivera internet upparbetade immateriella tillgångar. Exempelvis skriver 

handelshögskolan i Göteborg att företag skulle kunna starta upp nya företag som bara ägnar 

sig åt forskning och utveckling. När det nystartade företaget sedan har aktiverat internt uppar-

betade immateriella tillgångar blir de uppköpta av moderbolaget och på så vis får de inkludera 

de internt upparbetade immateriella tillgångarna i balansräkningen då tillgångarna förvärvats. 

Representanter från Svenskt Näringsliv hade en liknande kommentar om att företag skulle 

försöka kringgå regelverket, och att detta skulle leda till onödiga ökade administrativa kostna-

der för företaget (Yström, 2010).  

Att bedöma kostnader och nytta beskrivs av Deegan och Unerman (2011) som en mycket svår 

process. IASB och FASB beskrevs mätningar eller ens en identifiering av redovisningens nyt-

ta och kostnader som svåra analytiska processer, men likväl en analys som måste göras 

(IASB, 2008). Därför sker avgränsningen mellan nytta och kostnad ofta intuitivt (Smith, 

2006). 
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3 Metod 

I följande kapitel presenteras hur uppsatsen är utförd och varför valda metoder anses vara 

lämpliga. Kapitlet ska ge möjlighet för läsaren att bilda en egen uppfattning om uppsatsens 

trovärdighet. Här presenteras hur information har insamlats och hur möjliga respondenter 

har valts ut. 

3.1 Teoretiskt angreppssätt 

Enligt Bryman och Nilsson (2011) finns två utbredda teorier att utgå ifrån vid samhällsveten-

skapliga studier – deduktiv och induktiv teori, båda teorierna innehåller till viss del ett förfa-

rande som kan beskrivas som den motsatta teorin, ett steg i den deduktiva processen är alltså 

induktiv och vice versa.  

Deduktiv teori är den vanligast förekommande och innebär att forskaren utgår från befintliga 

kunskaper inom ett område för att sedan deducera, bilda, en eller flera hypoteser. Hypoteserna 

styr insamlingen av data som leder till ett resultat då forskaren på en vetenskaplig grund be-

kräftar eller förkastar hypoteserna genom att på ett induktivt tillvägagångssätt kopplar sam-

man sina resultat till teorin. Den deduktiva forskningen kopplas ofta ihop med kvantitativa 

metoder då forskaren ofta använder en stor mängd data för att kunna dra en statistisk slutsats 

(Bryman & Nilsson, 2011).  

Det induktiva angreppssättet utgår från en observation för att sedan dra generaliserbara slut-

satser, resultatet av en forskningsansats utgör därför teorin. Den induktiva processen innehål-

ler till viss del ett deduktivt tillvägagångssätt då forskaren i ett tidigt skeende oftast undersö-

ker befintlig litteratur för att utveckla en hållbar teori och för att kunna styra arbetet mot upp-

satsens syfte. Det är dock inte ovanligt att någon teori aldrig bildas då forskaren snarare pre-

senterar empiriska generaliseringar. Den induktiva strategin förknippas oftast med kvalitativa 

undersökningar (Bryman & Nilsson, 2011). 

Processen i denna undersökning har utgjorts av en induktiv strategi då empirisk data har sam-

lats in för leda fram ny kunskap. I likhet med det deduktiva tillvägagångssättet som presente-

rats av Bryman och Nilsson (2011) har befintlig data inom det berörda området studerats i ett 

tidigt skede av uppsatsen för att skapa förståelse av problemet och styra frågorna vid intervju-

erna för att besvara uppsatsens frågeställning.  
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3.2 Vetenskapligt angreppssätt 

Det finns två vanligt förekommande typer av studier, den kvantitativa och den kvalitativa. 

Den kvantitativa rapporten utgår från att beskriva omvärlden med en objektiv utgångspunkt 

medan den kvalitativa rapporten utgår från att forskaren har ett subjektivt förhållningssätt till 

verkligheten (Bryman & Nilsson, 2011). Ofta talas det även om hård och mjuk data, där hård 

data baseras på siffror och statistik och mjuk data baseras på ”ordet” (Stukát, 2005). Kvalita-

tiv forskning bygger enligt Stukát (2005) på holistisk information, helheten anses vara mer än 

summan av delarna. Syftet är inte att generalisera, förklara eller förutsäga, vilket är syftet i 

den kvantitativa forskningen, utan snarare att gestalta unika situationer och enskilda fall 

(Stukát, 2005). Beskrivningen av kvalitativa rapporter stämmer väl överens med den här upp-

satsens syfte. För att kunna göra en redogörelse för problematiken som uppstår för företagen 

krävs en djupare förståelse för vilka nackdelar och fördelar som varje respondent identifierar 

och hur det påverkar företaget och den finansiella informationen som företaget presenterar. 

Ett passande tillvägagångssätt att återspegla respondenternas argument kring reglerna och den 

underliggande problematiken är därför genom att tillämpa en kvalitativ uppsats.  

Resultatet vid en kvalitativ studie påverkas enligt Stukát (2005) ofta av forskaren då informa-

tionen kan tolkas på olika sätt. Uppsatsens resultat är teorier baserade på subjektiva uppfatt-

ningar och slutsatser om företagens unika situationer och resonemang.  

3.3 Kvalitativ metod 

De kvalitativa och kvantitativa metoderna ska inte blandas ihop med de kvantitativ eller kvali-

tativ förhållningssätten då både kvalitativa och kvantitativa rapporter mycket väl kan använda 

sig av t.ex. observationer eller intervjuer (Backman, 2008, Stukát 2005). Däremot ska en 

kvantitativ rapport bestå av objektiva metoder så att resultaten kan generaliseras – intervjuer-

na är strukturerade och observationerna sker efter ett registreringsschema medan kvalitativa 

rapporter ofta består av öppna intervjuer och ostrukturerade observationer (Stukát, 2005).  

Kvalitativa tillvägagångssätt utgår oftast från att undersöka ett mindre urval i syfte att ”…man 

försöker nå förståelse för livsvärlden hos en individ eller en grupp individer.” (Hartman, 

2004, s. 273) I strävan efter att nå förståelse för livsvärlden strävar forskaren efter en förståel-

se hur någon ser på sig själv och sin relation till sin omgivning (Hartman, 2004; Kvale & 

Brinkmann, 2009). Den kvalitativa metoden använder verbala utsagor istället för siffror och 

tal (Backman, 2008). Då syftet med uppsatsen är att illustrera respondentens syn på problema-

tiken, de bakomliggande orsakerna och de effekter regeländringarna får på de unika företagen 
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som vi intervjuat lämpade sig därför en kvalitativ metodik bäst. Vid tillämpning av denna me-

todik har möjlighet givits att skapa sig en förståelse för respondentens ”livsvärld” alltså hur 

respondenten själv uppfattar problematiken kring ämnet.  

Det finns olika metoder så som observationer eller intervjuer för att samla in empirisk kvalita-

tiv data. Är syftet att studera, registrera och tolka ageranden och faktiska tillvägagångssätt an-

vänder forskaren av observationer. Då syftet är att skapa förståelse för respondentens tanke-

sätt kring den aktuella problematiken lämpar sig intervjuer bäst (Widerberg, 2002). Då upp-

satsens syfte är att förklara de faktorer som ligger bakom företagets val av regelverk krävs en 

förståelse för respondentens problematik, således är intervjuer lämpligt för att uppnå uppsat-

sens syfte. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) lämpar sig den semistrukturerade intervjun 

bäst för att undersöka livsvärlden hos respondenten. För att uppfylla uppsatsens syfte har in-

tervjuerna därför varit av semistrukturerad karaktär. På så sätt har det funnits möjlighet att an-

passa frågorna efter respondentens förutsättningar och svar och en möjlighet att undersöka 

vissa frågor djupare hos vissa respondenter. På det sättet har en djupare förståelse för varje re-

spondents unika uppfattning skapats. Andra fördelar som intervjun medför jämfört med en 

enkätundersökning är enligt Stukát (2005) att svarsfrekvensen ökar samtidigt som risken för 

missuppfattningar minskar. Problematiken kring de nya regelverken och dess påverkan på 

egenupparbetade immateriella tillgångar kan vara ett ämne som är svårt att greppa och disku-

tera kring, vilket gör att intervjun lämpar sig bäst till problematiken i undersökningen.  

Hartman (2004) beskriver kvantitativa undersökningar som ett sätt att mäta hur många eller 

hur mycket av en given population som faller inom ett visst mönster utefter en given klassifi-

cering. Den kvantitativa metodiken beskrivs oftast som matematiska och statistiska mätningar 

och kvantifieringar. Oftast består metoden av numeriska observationer såsom experiment, 

prov, enkätundersökningar och frågeformulär (Backman, 2008). Stukát (2005) beskriver 

kvantitativa metoder som ett sätt att samla in en stor mängd fakta som sedan analyseras och 

generaliseras för att hitta mönster, även kallat nomotetisk forskning. Målet i monometisk 

forskning är att finna säker kunskap (Stukát, 2005). En kvantitativ metodik ansågs problema-

tiskt för syftet då en större undersökning visserligen skulle medföra högre generaliserbarhet 

och reliabilitet, men det skulle vara svårt att tillämpa en standardiserad metodik då ämnet är 

nytt och komplext och respondenternas kunskap på området förväntas variera. Det skulle även 

vara problematiskt att skapa en djupare förståelse och förklara de bakomliggande orsakerna 

till de problem som kan uppstå genom en sådan metodik. En annan nackdel med en kvantita-
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tiv metodik är det bortfall av respondenter som vi ansåg skulle vara relativt stort då ämnet är 

svårt och respondenterna kan anses vara osäkra då praxis ännu inte är fastställd.  

3.4 Val av respondenter 

Respondenterna i uppsatsen har identifierats utifrån företagens storlek och finansiella infor-

mation. Urvalet har således skett genom ett av målstyrt urval. Bryman och Nilsson (2011) be-

skriver att kvalitativa forskare ofta använder sig av ett målstyrt urval då de väljer ut individer 

med direkt anknytning till den formulerade forskningsfrågan. Respondenterna som sökts är de 

personer som har störst påverkan i beslutet om vilket regelverk företaget ska välja. Dessa an-

ses lämpliga då det är den personen i företaget som måste sätta sig in i problematiken. De fö-

retag som identifierats har varit onoterade företag som bedriver verksamhet som kan medföra 

utvecklingskostnader och som är av den storleken att de kan välja mellan K2 och K3.  

Gartner (1990) beskriver att två av de största kännetecknen för entreprenörskap är tillväxt och 

innovation. Carmona, Momparler och Gieure (2012) likställer innovation med immateriella 

tillgångar och beskriver ett samband där företag med större andel immateriella tillgångar i 

förhållande till totalt kapital än genomsnittet har en snabbare tillväxttakt. Wiklund och 

Shepherd (2005) beskriver ett samband mellan högpresterande företag och entreprenörsorien-

terade företag, företag som är villiga att ta risker och är innovativa genom att tillföra nya pro-

dukter och lösningar till marknaden. Detta borde tyda på att de mest snabbväxande företagen i 

större utsträckning har en stor del immateriella tillgångar. Då syftet med denna uppsats är att 

skapa förståelse för hur företag med egenupparbetade immateriella anläggningstillgångar re-

sonerar har fokus därför varit att försöka hitta snabbväxande företag då chansen anses stor att 

dessa företag innehar sådana tillgångar. Små företag tenderar enligt McKelvie, Wiklund och 

Davidsson (2006) att växa organiskt, där graden av entreprenörskap till stor del bestämmer 

tillväxttakten, medan större företag tenderar att växa genom förvärv, där tillgångarna spelar en 

stor roll för hur vilken tillväxttakt företaget har. Därmed inte sagt att snabbväxande företag 

per automatik är entreprenörsorienterade och företag som inte växer snabbt kan även de be-

skrivas som entreprenörsorienterade. Ett företag med hög organisk tillväxt kan enligt Wiklund 

och Shepherd (2005) ses som en reflektion av entreprenörskap, men även företag som inte 

haft samma organiska tillväxt kan anses vara entreprenörsorienterade då exempelvis kortsiktig 

lönsamhet premieras framför långsiktig tillväxt. En stor bidragande faktor till företagets pre-

station och tillväxt är även företagets tillgång till kapital. (Wiklund & Shepherd 2005). Därför 

går det att anse att mindre företag som vuxit organiskt har gjort det med hjälp av en hög grad 
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av entreprenörskap, därför var förhoppningen att finna ytterligare högre grad av egenupparbe-

tade immateriella anläggningstillgångar om fokus låg på sådana företag som haft en hög orga-

nisk tillväxt. För att identifiera sådana företag har arbetet utgått från Gasellistan som publice-

ras av Dagens Industri.  

Dagens Industri utser varje år Sveriges mest snabbväxande företag till Gaseller. Det företag 

som vuxit allra mest får pris som årets supergasell. Alla företag som uppfyller nedan listade 

kriterier får rätteligen kalla sig Gaseller. För att uppfylla kriterierna måste företaget ha ”en 

omsättning som överstiger 10 Mkr, mer än tio anställda, minst fördubblat sin omsättning, om 

man jämför det första och det senaste räkenskapsåret, ökat sin omsättning varje år de senaste 

tre åren, ett samlat rörelseresultat för de fyra räkenskapsåren som är positivt, i allt väsentligt 

vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner, sunda finanser” (Dagens industri).  

Urvalet av företag hade till en början utgångspunkt i listan som Dagens Industri publicerat 

med 2012 års Gasellföretag. Då Gasellistan listar företag som vuxit snabbt och sambandet 

mellan tillväxttakt och immateriella tillgångar har påvisats anses sannolikheten stor att identi-

fiera företag med immateriella tillgångar på Gasellistan. Kravet på hög organisk tillväxt mi-

nimerar risken att företagets immateriella tillgångar förvärvats genom ett företagsköp. Nack-

delen med att utgå från Gasellistan är att företag med stor del egenupparbetade immateriella 

anläggningstillgångar som inte hunnit växa exempelvis på grund av kapitalbrist kommer ute-

bli. Från Gasellistan identifierades fyra företag som ansågs passa in i uppsatsens syfte. Ett av 

dessa företag var villiga att ställa upp på en intervju. 

Då antalet respondenter ansågs vara för lågt fortsatte sökningen efter företag med hjälp av 

sökmotorn från Retriver.se och en avgränsning gjordes till företag med omsättning mellan 10-

49 miljoner kr, 10-49 anställda och enbart aktiebolag. Det ansågs att företag som ligger nära 

gränsvärdet skulle kunna välja K3 av anledningen att företagen kommer tvingas in i det regel-

verket inom en snar framtid. Därför valdes företag som inte översteg något utav gränsvärdena 

för ett stort företag, på så sätt säkerställdes en viss marginal innan företagen måste tillämpa 

K3. Noterade företag är enligt ÅRL 1 kap 3§ p. 5 att betrakta som ett stort företag, ytterligare 

en avgränsning gjordes därför för att exkludera alla noterade företag (SFS 1995:1554). För att 

identifiera företag med immateriella tillgångar avgränsades sökningen ytterligare och sökte 

endast på företag med ordet ”forskning” i företagets bolagsordning. På detta sätt tog sökmo-

torn endast fram företag som till någon del bedrev forskning i sin verksamhet. Detta gjorde att 

företagen på denna lista innehöll en högre frekvens av företag med balanserade immateriella 
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tillgångar i årsredovisningen jämfört med företagen på DI:s Gasellista. Vi ansåg även att san-

nolikheten för en forskningsfas i företagen från den senare listan ökade och ansåg att detta ur-

valssätt var bättre lämpat för denna undersökning. Nackdelen med den senare listan är att 

sökningen har avgränsat företagen till dem som har ordet forskning i sin bolagsordning, när 

även företag som inte bedriver forskning kan ha egenupparbetade immateriella anläggnings-

tillgångar. Urvalet av företag med det här urvalssättet blir på så sätt något smalare än vid ett 

tillvägagångssätt då Gasellistan använts. Med det senare tillvägagångssättet identifierades 106 

olika företag.  

Från den slutgiltiga listan har samtliga bolags årsredovisning granskats för att välja bolag som 

har balanserade utvecklingskostnader i balansräkningen. Efter att ha bearbetat hela listan med 

106 bolag upptäcktes det att den största andelen av bolag som hade balanserade utvecklings-

kostnader var bolag med mindre omsättning och således långt ner på listan. Av de 106 bola-

gen kontaktades åtta bolag som i sin senaste årsredovisning hade aktiverade utvecklingskost-

nader.  

Vid första kontakten med bolagen presenterades ämnet för företaget och ett kort samtal med 

den person som skulle ta beslutet eller sätta sig in i ämnet, fyra bolag ställde upp för intervju.  

3.5 Datainsamling – Intervjuer 

Insamling av primärdata har skett i form av telefonintervjuer med utvalda respondenter. Efter-

som företagen har valts från listor baserat på företags storlek och ökning i omsättning har fö-

retag som är geografiskt utspridda kontaktats. På grund av både tidsbrist och brist på ekono-

miska medel, valdes det därför att inte boka fysiska möten med respondenterna, utan endast 

utföra intervjuerna via telefon. Via intervjun ger respondenten enligt Stukát (2005) informa-

tion i form av mimik, tonfall och pauser som inte kan registreras vid skriftliga enkäter. Även i 

de fall en respondent skulle befinna sig i det geografiska närområdet har telefonintervju an-

vänts för att inte påverka respondentens svar eller intervjuarens tolkning av svaren. Transkri-

bering av samtliga intervjuer har utförts för att underlätta sammanställningen av det empiriska 

materialet, dessa inkluderas varken i uppsatsen eller som bilaga. Kroppsspråk och mimik är 

information som inte kunnat registreras vid telefonintervjuer, men tonfall och pauser har note-

rats och skrivits ut vid transkriberingen. Intervjuerna har med respondentens tillstånd spelats 

in med bandspelare i syfte att underlätta transkriptioner av intervjumaterialet och undvika 

missförstånd och felaktiga tolkningar samt för att underlätta analysen av materialet. Samtliga 
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intervjuer har utförts av båda författarna där en av intervjuarna genomgående varit ansvarig 

för att intervjuschemat följts och den andra har varit ansvarig för fördjupningar och avgräns-

ningar i frågor som uppstått utanför intervjuschemat. Genom att undvika att utföra intervjun 

var för sig går det säkerställa att intervjuerna hålls på samma sätt. Att vara två som intervjuar 

är mer tidsödande men kan ge kompletterande synvinklar och en möjlighet att fokusera på 

olika saker under intervjun (Stukát, 2005). Ejvegård (2009) betonar att frågorna bör ställas i 

samma ordning och på samma sätt till samtliga respondenter, för att inte påverka responden-

tens svar. En avvägning måste dock göras så att intervjuerna inte blir alltför standardiserade, 

de tappar då fördelarna med sin utforskande karaktär (Ejvegård, 2009). En helt standardiserad 

intervju är enligt Widerberg (2002) ingen kvalitativ metod då forskaren förlorar den unika in-

formation han eller hon kan få fram i mötet mellan forskare och informatör. Stukát (2005) be-

skriver att fördelarna med ostrukturerade intervjuer är att sannolikheten för att påträffa nytt 

och spännande material ökar, samtidigt som nackdelen är att jämförbarheten mellan intervju-

erna minskar. Den friare interaktion som ostrukturerade intervjuer inbjuder till överbygger 

ofta språkliga svårigheter och ger möjlighet att fördjupa sig i särskilda frågor och utforska 

svar och utreda motiv, något som blir omöjligt vid strukturerade intervjuer eller enkäter 

(Stukát, 2005). Semistrukturerade intervjuer lämpar sig därför väl till uppsatsens ämne då det 

kan uppstå komplex problematik och vara ett svårt ämne att diskutera. Intervjun bör ske i en 

miljö där respondenten känner sig trygg och kan svara så ostört som möjligt (Stukát, 2005). 

Därför har det i förväg bokats telefonintervjuer på respondentens arbetstid och medvetet av-

satt mer tid än vad som behövts för att undvika tidsbrist och hålla en hög kvalité på intervju-

materialet.  

Intervjuerna har utförts i en semistrukturerad form där ett fastställt intervjuschema har använts 

som utgångspunkt för samtliga intervjuer men utrymme har lämnats för intervjuaren och re-

spondenten att fördjupa sig i frågor och förklara ämnen som är av intresse, varför frågorna i 

intervjun kunnat avvika mellan olika intervjuer beroende på respondentens och intervjuns ka-

raktär. Intervjuschemat bestod av 18 frågor vilket kunde anses vara väl tilltaget, dock förvän-

tades det inte att alla frågor skulle ställas eller att fullständiga svar erhållas på alla frågor och 

vid alla intervjutillfällen, då intervjuerna anpassades efter respondenten. I efterhand kan det 

konstateras att intervjuerna har varit mer ostrukturerad än vad som förutsågs. Respondenterna 

har haft varierande kunskap och förutsättningar varför det har blivit fördjupningar i olika delar 

av intervjuschemat och på så vis påträffats varierande åsikter. Detta medför att jämförbarheten 
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mellan olika företag minskar, men det gav en möjlighet att finna nya svar och undersöka in-

tressanta svar djupare. Intervjuschemat presenteras nedan: 

 

1. Vad tillämpar ni för regelverk idag? 

2. När tror ni att ni kommer att välja regelverk? 

3. Hur sätter ni er in i de nya regeländringarna? (internt eller extern hjälp?) Vad har ni fått för 

rekommendationer hittills.  

4. Vilka för- och nackdelar har ni identifierat med de nya regelverken? 

5. Vilka är de största faktorerna för ert val av regelverk? 

6. Eftersom vi får väldigt blandad storlek på företagen undrar vi hur er ekonomiavdelning ser 

ut och vilken erfarenhet den har?  

7. Hur kommer ni att klara av ett svårare regelverk som K3, kommer ni behöva hjälp från en 

extern part?  

8. Hur kommer de nya reglerna påverka era administrativa kostnader? 

9. Vad har ni för egenupparbetade immateriella tillgångar sedan tidigare, alltså utvecklings-

kostnader som ni valt att föra över till balansräkningen som en tillgång?  

10. Hur viktiga är dessa tillgångar för er? 

11. Hur kommer posten påverkas av valet av regelverk? 

12. I vilken utsträckning kommer ni i framtiden att bedriva utvecklingsarbete som gör det 

möjligt för utvecklingskostnader att uppstå och tas upp i balansräkningen? 

13. Kommer ni att undvika vissa projekt om möjlighet till aktivering inte finns? 

14. Om möjligheten att aktivera utvecklingskostnader hade funnits i K2, skulle det påverka 

erat val av regelverk? 

15. Om ni kostnadsför tillgångarna, vad får det för redovisningsmässiga konsekvenser? 

16. Anser du att en kostnadsföring av tillgångarna ger en mer rättvisande bild av företaget? 

17. Hur kommer en eventuell bortbokning påverka finansieringen av företaget?  

18. Har ni diskuterat några andra tillvägagångssätt för att gå runt problematiken? 

Figur 3.1 – Intervjufrågorna till respondenterna.  
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De två första frågorna stämmer av var företaget står idag och hur långt de har kommit i förbe-

redelserna inför valet av regelverk eller om de redan gjort valet. 

Fråga tre ger en djupare förståelse för hur insatt företaget är i valet mellan regelverk och hur 

influerade de är av externa parter. Här uppstår en möjlighet att respondenten till stor del base-

rar sitt val på rekommendationer på externa parter, både gällande valet och tillämpningen av 

reglerna.  

Fjärde frågan syftar till att skapa en förståelse för hur företaget resonerar och hur insatta före-

taget är i ämnet. En öppen fråga som kan leda till olika svar och resonemang och som kan in-

dikera vilken kunskap och engagemang respondenten har om regelverken. Intressanta syn-

punkter och resonemang som företaget anser är viktiga tas upp och diskuteras.  

Då K2 och K3 skiljer sig på flera punkter varav egenupparbetade immateriella tillgångar är en 

del undersöker fråga fem om andra faktorer i regelverken än de egenupparbetade immateriella 

tillgångarna påverkar valet till väsentlig del.  

Fråga sex tar upp ekonomiavdelningens storlek, erfarenhet och kunskap då det kan ha bety-

delse för hur företaget har resurser att klara av ett svårare regelverk som K3. Här ges intervju-

aren en möjlighet att göra en uppskattning av hur lämpat företaget är att tillämpa ett svårare 

regelverk som K3.  

Fråga sex leder in på fråga sju där företaget får presentera sina tankar om hur de själva klarar 

av ett svårare regelverk och mynnar ut i fråga åtta där en konkret fråga om företagets admi-

nistrativa kostnader kommer att öka eller ej.  

I fråga nio, tio och elva ges respondenten möjlighet att diskutera om företagets egenupparbe-

tade immateriella anläggningstillgångar.  

I fråga tolv och tretton får respondenten diskutera hur företaget i framtiden kan aktivera ut-

vecklingskostnader i balansräkningen och hur möjligheten till aktivering kan påverka företa-

gets affärsmässiga beslut. Vill företaget ha en sådan möjlighet i framtiden kan företaget ändå 

välja K2 då byte till ett högre regelverk alltid är tillåtet. 

I fråga fjorton får respondenten en möjlighet att beskriva hur stor påverkan egenupparbetade 

immateriella tillgångar har på valet av regelverk men även att fritt diskutera fördelar och 

nackdelar med K2. 
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I fråga femton och sexton får respondenten diskutera var de själva vill presentera informatio-

nen för externa användare.  

Fråga sjutton ger respondenten möjlighet att diskutera hur eget kapital kommer att påverkas 

och även vad det får för effekt på en extern läsare.  

Fråga arton är en öppen fråga som undersöker ifall respondenten själv har diskuterat möjlig-

heten att exempelvis starta dotterbolag som säljer de egenupparbetade immateriella anlägg-

ningstillgångarna till det ursprungliga bolaget.  

3.6 Reliabilitet och validitet 

Det klassiska validitetsmåttet beskriver huruvida ett mått mäter det som forskaren ämnat 

mäta. Reliabilitet beskriver hur pålitlig en mätning eller ett mått är (Bryman & Nilsson, 2011). 

Vid kvalitativa studier kan reliabiliteten ifrågasättas då undersökningen görs på ett relativt 

lågt antal undersökningspersoner och resultaten blir därför svåra att generalisera (Stukát 

2005). Uppsatsen ämnar dock att presentera argument om den problematik som uppstått hos 

det specifika företaget som undersöks varför ett statistiskt generaliserbart resultat inte är för-

enligt med uppsatsens syfte.  

Det klassiska reliabilitetsmåttet har av kvalitativa forskare ifrågasatts då det är förknippat med 

mätningar vilket oftast inte är av intresse vid kvalitativa undersökningar. Begreppen har inte 

ändrats i dess grundläggande innebörd men definitionerna rör sig ifrån kopplingen till statis-

tiska mätningar (Bryman & Nilsson, 2011). LeCompte och Goetz (1982) delar begreppet va-

liditet i extern och intern validitet.  

Intern validitet betyder enligt författarna att forskarens observationer stämmer väl överens 

med de teorier forskaren utvecklar. Intern validitet är något som gynnas av den kvalitativa 

metoden då forskaren med sin närvaro och delaktighet får stor tillförlitelse till observationer-

na. Extern validitet kan beskriva hur väl resultatet går att generalisera och applicera på andra 

områden (LeCompte & Goetz, 1982). Uppsatsens externa validitet kan ifrågasättas, vilket vi 

är väl medvetna om då olika individer resonerar på olika sätt utifrån deras individuella förut-

sättningar såsom finansiell ställning, kunskap och subjektiva inställning. Respondenten har 

dessutom resonerat efter de förutsättningar företaget har så som kunskap att klara av det svå-

rare regelverket, finansieringsmodell och redan aktiverade utvecklingskostnader vilket gör att 

resonemangen och problematiken varierar. De respondenter vi kommit i kontakt med har haft 

varierande erfarenheter och positioner i företagen. Företagen har varit både i uppstartsfasen 
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och i en fas där tillgångarna redan genererar intäkter. Detta har lett till varierade svar och re-

sonemang som kan öka möjligheten att svaren är applicerbara för andra företag varför den ex-

terna validiteten stärkts ytterligare. Uppsatsens syfte är dock inte att generera en modell eller 

prognoser för framtida val utan att förklara bakomliggande argument och problematik varför 

företagen väljer det regelverk de anser bäst lämpat. Dessa argument och problematik som re-

gelverken medför kan mycket väl anses applicerbara på andra företag vilket beror på företa-

gets förutsättningar. 

För att bedöma ett måtts reliabilitet utgår man från tre begrepp. Stabilitet mäter hur svar från 

samma respondent fluktuerar över tiden, alltså om en respondent ger samma svar vid två olika 

tillfällen ska svaren vara näst intill identiska. Intern reliabilitet avser att multipla faktorer som 

tillsammans utgör ett mått är relaterade till samma mått så inte en del av måttet svarat på nå-

got annat. Interbedömarreliabilitet handlar om subjektiva bedömningar som kan uppstå då 

olika forskare exempelvis utför observationer och deras tolkningar av data inte stämmer över-

ens med varandras.  

LeCompte och Goetz (1982) har för kvalitativa studier utvecklat begreppen och beskriver att 

extern reliabilitet skildrar i vilken utsträckning en undersökning kan upprepas, vilket de anser 

näst intill omöjligt då exempelvis sociala miljöer alltid ändras. För att stärka den externa reli-

abiliteten har respondenterna redan vid första kontakten introducerats för problematiken och 

uppsatsens syfte och har i förväg fått ta del av intervjuschemat och om så önskat material om 

K2 och K3. Detta för att respondenten ska få möjligheten att vara införstådd i skillnaderna 

mellan regelverken och kunna tala fritt och förklara sina tankesätt. För att stärka den externa 

validiteten ytterligare bokades telefonintervjuerna några veckor i förväg så att respondenten 

ytterligare kan sätta sig in i ämnet och ha tid att själva resonera kring problematiken. Intern 

reliabilitet påminner om interbedömarreliabilitet och beskriver hur medlemmar i ett forskarlag 

ska tolka de observationer som görs i en undersökning. Då de empiriska data som samlats in 

skett via telefonintervjuer där respondentens svar tolkats av intervjuaren kan uppsatsens inter-

na reliabilitet ifrågasättas då subjektiva tolkningar kommer utföras. För att öka den interna re-

liabiliteten har alla intervjuer och all bearbetning och tolkning utförts av båda skribenterna till 

arbetet tillsammans. Respondentens engagemang i frågan kan ändras efter intervjun och ny in-

formation eller nya omständigheter kan nå respondenten efter intervjutillfället då ämnet vid 

tidpunkten för intervjun kan vara relativt nytt och praxis saknas varför den externa reliabilite-
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ten inte kunnat säkerställas. Detta är något som tagits i beaktning då exempelvis ny praxis 

skulle kunna ändra på utfallet i undersökningen.  

3.7 Referensram 

Den teoretiska referensramen består av befintlig information som hämtats från tidskrifter, 

tryckta böcker, vetenskapliga artiklar, lagtexter, BFNAR och elektroniska källor. Utgångs-

punkten i den teoretiska referensramen är hämtat från BFNAR och relevanta lagtexter, främst 

ÅRL och BFL. Arbetet har utgått från BFNAR 2008:1 med gällande uppdateringar i BFNAR 

2011:1, som innehåller regler för mindre aktiebolag. Då regelverken inom K2 är snarlika och 

endast särregler som rör de olika företagsformerna skiljer regelverken i K2 har referensramen 

sin utgångspunkt i BFNAR 2008:1 samt 2012:1 för större onoterade bolag (BFN, 2012). En 

grundlig genomgång har gjorts av regler och lagar för att skapa en förståelse bakom proble-

met och vara insatta i regelverken inför intervjuerna.  

I arbetet har det använts elektroniska källor i form av hemsidor för att kartlägga BFN:s arbete. 

Utgångspunkten var då BFN:s hemsida. Vetenskapliga artiklar har studerats för att kartlägga 

tidigare arbete kring uppsatsens område. Då ämnet rör svenska regler som ännu inte tagits i 

bruk har det studerats vetenskapliga artiklar som berör motsvarande tillgångar internationellt. 

De artiklar som använts är ”peer reviewed” för att säkerställa artikelns trovärdighet. Utgångs-

punkten för sökningar i databaser har varit Jönköpings högskolebiblioteks sökmotor Primo. 

Sökord som använts är ”Financial accounting”, ”sme”, ”small and medium entities”, ”intang-

ebles”, ”intangible assets” och ”financial reporting” var för sig och i kombination med var-

andra. Utöver de artiklar som är ”peer reviewed” har Annika Yströms licenserade avhandling 

använts för att sammanställa svar på BFN:s utkast av K2, eftersom avhandlingen från Yström 

anses vara en trovärdig källa. 
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4 Empiri 

I detta kapitel presenteras de primärdata som är relevanta för uppsatsens syfte. För att läsa-

ren ska kunna skapa sig en bild av företagens resonemang presenteras företagen var för sig.   

4.1 Företag A 

Företag A är ett familjeägt företag som utvecklar produkter som används i deras verksamhet. 

Den intervjuade var företagets verkställande direktör (VD). 

4.1.1 Hur resonerar företaget kring valet av regelverk om företaget bedriver sådan 

verksamhet som kan generera egenupparbetade immateriella anläggningstillgångar? 

Företaget har ännu inte tagit något beslut om K2 eller K3, men har diskuterat regelverken in-

ternt och externt med revisorer och andra i sin omgivning. Företagets VD tycker att ett regel-

verk som K2, som förenklar är positivt och förenklade bokföringsregler är önskvärt, men om 

det är möjligt att tillämpa K2 i företaget är något man just nu utvärderar i en pågående pro-

cess. Hade möjligheten att aktivera egenupparbetade immateriella tillgångar funnits i K2 skul-

le det regelverket förmodligen tillämpas, men företaget vill även i fortsättningen kunna akti-

vera utvecklingskostnader. Företaget kommer därför med största sannolikhet tillämpa K3.  

4.1.2 Hur anser företaget att utvecklingskostnader ska presenteras för att ge en rätt-

visande bild? 

Företaget beslutade nyligen att aktivera vissa utvecklingskostnader för att hålla resultatet på 

en jämn nivå. Anledningen är att resultatet ansågs vara den faktorn som är viktigast för exter-

na parter, i detta fall främst banker och forskningsbidragsgivare.  

”Ja men det ger ju en möjlighet för mig att, att välja resultat, erm, och det är ju alltid intres-

sant. Vi vill ju fortsätta visa ett bra resultat och vi vill ju att det ska vara en juste kurva på det, 

för det finns ju de som tittar på olika skäl och, erm, om vi kan använda våra utvecklingskost-

nader genom att reglera hur resultatet ska se ut så är det ju jätteintressant, det skapar ju en 

fantastisk möjlighet.” säger företag A:s VD.  

Företagets VD menar att det inte spelar någon roll ifall man beskriver i not eller förvaltnings-

berättelse hur mycket utvecklingskostnader som påverkat resultatet negativt. Är resultatet ne-

gativt så får det en större påverkan på läsaren. Föregående år uppgick utvecklingskostnaderna 

till cirka 4,8 miljoner kronor. Företaget valde då att aktivera en miljon kronor i balansräk-
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ningen. VD:n ser ingen möjlighet att aktivera samtliga kostnader då resultatet skulle bli alltför 

positivt och leda till att för stor del skattas bort. VD:n ser dock ingen risk att någon revisor el-

ler myndighet vid en extern granskning skulle kunna identifiera kostnader som felaktigt inte 

är aktiverade då det inte är möjligt att avgöra vilka kostnader som är utvecklingskostnader och 

vilka kostnader som är löpande utgifter, vilka verktyg som används vid utveckling eller i lö-

pande arbete.  

4.1.3 Vad får en kostnadsföring jämfört med en aktivering av utvecklingskostnader 

för konsekvenser på företaget?  

Företaget har som målsättning att 15-20 % av de totala kostnaderna ska vara hänförliga till ut-

veckling, och även i framtiden kommer företaget att satsa på utveckling av sina produkter. 

Om möjligheten att aktivera utvecklingskostnader inte funnits hade företaget definitivt inte 

satsat så mycket på utveckling som de gjort då de vill visa ett positivt resultat på 10 % av net-

toomsättningen. 

4.2 Företag B 

Företag B är ett koncernägt företag som tidigare tillämpat BFN:s rekommendationer, den in-

tervjuade är ekonomiansvarig med tidigare erfarenhet som revisor.  

4.2.1 Hur resonerar företaget kring valet av regelverk om företaget bedriver sådan 

verksamhet som kan generera egenupparbetade immateriella anläggningstillgångar? 

De nya regelverken har diskuterats med företagets revisorer, och ekonomiansvarig har varit på 

kortare informationsträffar hos PWC och Ernst & Young. Koncernens rapporteringskrav samt 

informationen i affärssystemet gör att företaget kommer tillämpa K3. Specifika poster som 

gör att K3 är ett passande regelverket är uppskjuten skatt och indirekta produktionskostnader i 

varulager. En generell fördel med K3 är att det finns fler valmöjligheter. Hade man valt K2 

finns en risk att man blir begränsad och sedan byter. Hade företaget inte varit en del av en 

koncern hade de valt K2, då det egentligen inte finns några andra fördelar med K3. De föränd-

ringar som K3 medför väntas inte ge upphov till några större svårigheter eller ökade kostnader 

för företaget.  
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4.2.2 Hur anser företaget att utvecklingskostnader ska presenteras för att ge en rätt-

visande bild? 

Företaget utvecklar instrument via en särskild utvecklingsavdelning som redovisar jämna ut-

vecklingskostnader från år till år. De har ingen kostnadsintensiv period och därmed inget be-

hov av att jämna ut kostnaderna. Ekonomiansvarige anser att kostnaderna får samma genom-

slagskraft oavsett var kostnaderna presenteras. Den som har tillgång till en årsredovisning lä-

ser inte bara balansräkningen och resultaträkningen utan noter och revisionsberättelsen med. 

Ekonomiansvarige anser att det kan uppstå administrativa problem då man måste uppskatta de 

ekonomiska fördelarna som är hänförliga till en egenutvecklad tillgång vilket kan vara svårt, 

särskilt i små företag. 

4.2.3 Vad får en kostnadsföring jämfört med en aktivering av utvecklingskostnader 

för konsekvenser på företaget?  

Företaget har valt att kostnadsföra alla utvecklingskostnader då de har redovisat positiva re-

sultat tidigare år förutom de två senaste åren så de har inte haft något behov att balansera ut-

gifter. Om företaget hade balanserat FoU-kostnader hade de varit tvungna att fortsätta aktivera 

dessa kostnader för att vara konsekventa, något som respondenten anser är en nackdel för ett 

vinstdrivande företag. Ett sådant byte av principer beskriver respondenten som att man bollar 

med siffror, att man lurar sig själv. Respondenten anser inte att det medför några större kon-

sekvenser för företaget då det är ett vinstdrivande företag och de räknar med att göra positiva 

resultat i framtiden.  

4.3 Företag C 

Intervjun har utförts med företagets ekonomiansvarige som är utbildad jurist och har fem års 

erfarenhet i företagets ekonomiavdelning.  

4.3.1 Hur resonerar företaget kring valet av regelverk om företaget bedriver sådan 

verksamhet som kan generera egenupparbetade immateriella anläggningstillgångar? 

Företag C har tidigare tillämpat BFN:s regler och har diskuterat de nya reglerna med deras re-

visorer. Båda parterna har tagit för givet att de ska tillämpa K3 på grund av de immateriella 

tillgångarna i företagets balansräkning. Företaget har redan en ganska avancerad redovis-

ningsstruktur och utförliga årsredovisningar och övergången kommer därför inte innebära nå-

gon ytterligare belastning då redovisningen redan utförs så som regelverket föreskriver. Före-
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taget har tidigare ägts av ett australiensiskt börsnoterat bolag vilket krävde en ganska detalje-

rad redovisning vilket C fortsatt att tillämpa. De räknar med att klara av ett svårare regelverk 

som K3 och litar mycket på deras revisorer i valet av regelverk och att revisorer hjälper till 

och rättar företaget om framtida osäkerheter uppstår. Skulle möjligheten finnas att aktivera 

utvecklingskostnader i K2 skulle de lagt tid på att förstå mer om skillnaderna och gett K2 en 

chans. 

4.3.2 Hur anser företaget att utvecklingskostnader ska presenteras för att ge en rätt-

visande bild? 

Respondenten ser inte något behov av att kostnadsföra någonting då företaget ligger i en fas 

som inte inbringar så mycket intäkter. Företaget förväntas öka intäkterna runt 2015 och först 

då återföra avsättningarna för avskrivningar. Trots att möjligheten finns att kostnadsföra allt 

nu anser ekonomiansvarige att det ger en mer rättvisande bild att aktivera utvecklingskostna-

derna då utvecklingen leder till tillgångar som i framtiden kommer att leda till intäkter. Egen-

upparbetade immateriella tillgångar och patent är grunden till hela verksamheten, produkterna 

till försäljning bygger på egenutvecklade produkter och produktförbättring. 

Företaget aktiverar alla kostnader som är hänförliga till ett utvecklingsprojekt. De är överty-

gade om att de inte utvecklar några projekt som inte kommer leda till intäkter. Däremot kan 

det uppstå tveksamheter vilka utgifter som är hänförliga till utvecklingsfasen enligt lag eller 

rekommendation, till exempel marknadsföringsåtgärder. Sådana tveksamheter diskuteras med 

revisorer.  

4.3.3 Vad får en kostnadsföring jämfört med en aktivering av utvecklingskostnader 

för konsekvenser på företaget?  

Ur ett finansieringsperspektiv ser ekonomiansvarige inte något problem med att tillämpa K2 

och kostnadsföra utvecklingskostnader, eftersom företaget finansierar utvecklingen med egna 

investeringar, nyemissioner och aktieägartillskott. Företaget skulle på så sätt inte riskera att 

hamna i en situation med kapitalbrist och riskera tvångslikvidation.  

4.4 Företag D 

Intervjun hölls med bolagets styrelseordförande med tidigare erfarenhet som auktoriserad re-

visor och riskkapitalist. Han är den som kommer ta beslutet om vilket regelverk företaget 

kommer att tillämpa.  
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4.4.1 Hur resonerar företaget kring valet av regelverk om företaget bedriver sådan 

verksamhet som kan generera egenupparbetade immateriella anläggningstillgångar? 

Företaget upprättar sina rapporter enligt BFN och IFRS och har skjutit på beslutet men kom-

mit fram till att K2 inte kommer att vara möjligt. Största anledningen är företagets egenuppar-

betade immateriella tillgångar. Att kringgå problematiken genom att starta nya bolag som säl-

jer de immateriella tillgångarna till företaget som då får inkludera tillgångarna i balansräk-

ningen i K2 skulle leda till ökade kostnader, det anses smidigare att tillämpa K3 istället. Före-

taget som är ett utvecklingsföretag har aktiverat utvecklingskostnader för att de ska generera 

intäkter i framtiden. Hade de varit tvungna att kostnadsföra utvecklingskostnaderna hade de 

använt konsulter istället, och aktiverat de kostnaderna vilket hade varit ett dyrare alternativ. 

De hade blivit styrda mot fel beslut. Företaget skulle inte ha utfört utvecklingsprojekt i samma 

utsträckning, det hade påverkat det affärsmässiga beslutet. Det affärsmässiga ska vara be-

slutsunderlaget, alltså måste alternativet att aktivera utvecklingskostnader finnas. Minskade 

utvecklingsprojekt skulle leda till att företaget inte utvecklats i samma takt.  

Respondent D anser inte att K3 medför några regler som gör redovisningen svårare än den 

som de tillämpat tidigare. Kostnaderna väntas inte öka internt och blir det några specifika frå-

gor så finns extern hjälp i form av konsulter eller revisorer. Respondenten tror dock inte att 

det kommer att medfölja några större frågor till revisorerna så externa kostnader förväntas inte 

heller öka på grund av de nya reglerna. 

4.4.2 Hur anser företaget att utvecklingskostnader ska presenteras för att ge en rätt-

visande bild? 

Respondenten anser att egenupparbetade immateriella tillgångar i balansräkningen ger en mer 

rättvisande bild än att kostnadsföra utvecklingskostnaderna och förklara resultatet i noterna. 

Läsaren måste i så fall tänka om hela resultat - och balansräkningen med noterna i åtanke. Re-

spondenten är efter sin tid som revisor övertygad om att de som gör en värdering av företaget 

förvisso kan vara duktiga på affärsbedömning, men inte förstår redovisningen. De ser på ba-

lans – och resultaträkningen och då måste de stämma överens med bolagets verkliga situation.  

4.4.3 Vad får en kostnadsföring jämfört med en aktivering av utvecklingskostnader 

för konsekvenser på företaget?  

K3 är även ett passande regelverk på grund av bolagets karaktär. Respondenten menar att ut-

vecklingsbolag generellt ofta drivs av grundaren till en viss nivå för att sedan säljas. Ofta är 
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det en entreprenör eller forskare som startar bolaget och inte klarar av att driva det när det 

växer. Oftast saknar ledningen i företaget kunnandet att driva ett större företag eller så har 

ägaren inte de finansiella möjligheterna. I en sådan utveckling är det naturliga utfallet att sälja 

företaget. Om företaget gjort förluster i tidiga år istället för att aktivera tillgångar så skulle en 

stor del av underskottsavdraget gå förlorat vid en försäljning. När företaget sedan genererar 

vinster får de inte göra skattemässiga avdrag för tidigare års förluster. Respondenten ser en 

risk för alla företag som bedriver FoU och väljer K2. Sådana företag har ofta en målsättning 

att växa, vilket i ett senare skede skulle tvinga in dem i K3, vilket leder till nya redovisnings-

principer och en förstörd jämförbarhet med sin historik. Ofta vill en läsare ha fler jämförelseår 

och inte bara föregående års siffror. Respondenten menar att företag kan luras in i K2. De 

tänkta förenklingsreglerna i K2 kan vara attraktivt för företag som inte klarar av svårare bok-

föring eller vill minska sina administrativa kostnader, men i ett senare skede när företaget 

vuxit och är i en annan fas kan de vara direkt skadligt för företaget.  

En annan generell nackdel med K2 i ett utvecklingsföretag är att FoU-företag ofta har svårt att 

klara likviditeten till en början. Att kostnadsföra alla utvecklingskostnader skulle tära på det 

egna kapitalet och göra det i princip omöjligt att följa ett sådant regelverk. 

4.5 Företag E 

Företag E är ett mindre företag som 2010 köptes av en koncern med ett moderbolag som är 

börsnoterat. Respondenten är koncernredovisningsansvarig med tidigare erfarenhet som revi-

sor.  

4.5.1 Hur resonerar företaget kring valet av regelverk om företaget bedriver sådan 

verksamhet som kan generera egenupparbetade immateriella anläggningstillgångar? 

Tidigare har koncernen tillämpat IFRS och koncernens mindre bolag följt BFN:s allmänna 

råd. Beslutet om K2 eller K3 är ännu inte taget, men moderbolaget är ett stort företag och 

kommer tillämpa K3. För att göra koncernbokslutet så smidigt som möjligt kommer alla akti-

va bolag i koncernen att tillämpa samma regelverk. Alternativet är att tillämpa K2 på det 

mindre bolaget och sedan göra en brygga vid koncernbokslutet och göra ett parallellt kon-

cernbokslut med K3, men det alternativet anser respondenten som ett jobbigare alternativ. Ar-

betet att från början tillämpa K3 med en mer utförlig redovisning anses vara ett smidigare al-

ternativ. Anledningen är att den som läser årsredovisningarna inte är intresserad av enskilda 

bolag utan ser till koncernens och moderbolagets redovisning. Hade respondenten endast sett 
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till det mindre företaget hade K2 åtminstone övervägts. Koncernen har från och med i år en 

gemensam ekonomiavdelning som sköter alla bolag. Respondenten anser att det bara skulle 

skapa mer arbete om samma personer skulle jobba med olika regelverk för olika bolag. 

Respondenten anser inte att K3 kommer medföra några större svårigheter. Det största proble-

met med K3 anses vara kravet på komponentavskrivningar, vilket inte kommer drabba företa-

get. K2 anses vara för styrt av regler vilket kommer tvinga företaget att redovisa på ett visst 

sätt även om företaget vill redovisa på ett annat sätt som ger en mer rättvisande bild.  

Det mindre företagets egenupparbetade immateriella tillgångar skulle kunna vara ”tungan på 

vågen” som gör att beslutet blir K3. Bolaget vill i framtiden kunna aktivera utvecklingskost-

nader.  

4.5.2 Hur anser företaget att utvecklingskostnader ska presenteras för att ge en rätt-

visande bild? 

Respondenten anser att det i Företag E:s fall ger en mer rättvisande bild att aktivera kostna-

derna än att kostnadsföra dem, då matchas kostnaderna med framtida intäkter. Om ett sådant 

företag kostnadsför utvecklingskostnader skulle jämförelseåren bli drabbade med förluster ini-

tialt följt av vinster. Det beror dock i vilken fas ett företag är. Är det ett företag som går med 

vinst och är stabilt finansierat är det mer rättvisande att aktivera kostnaderna, på så sätt vet de 

att utvecklingsfasen leder till intäkter. Om företaget istället är ett uppstartsbolag som bedriver 

forskning och ännu inte har några intäkter kan de framtida intäkterna anses mer osäkra. Då 

vill läsaren veta att företaget finansieras på ett betryggande sätt, då kan en kostnadsföring ge 

en mer rättvisande bild.  

4.5.3 Vad får en kostnadsföring jämfört med en aktivering av utvecklingskostnader 

för konsekvenser på företaget?  

Rent generellt ser respondenten aktiverade utvecklingskostnader som ett nödvändigt verktyg 

för företaget att spara sitt eget kapital. Respondenten anser att uppstartsbolag inte kommer ha 

råd att använda K2 och inte kunna aktivera utvecklingskostnader. Skulle sådana företag kost-

nadsföra alla utvecklingskostnader skulle mycket aktiekapital krävas för att hålla företaget 

flytande. Det påverkar inte kassaflödet om man kostnadsför utvecklingskostnader men det tär 

på det egna kapitalet. Genom att aktivera utvecklingskostnaderna istället kan företagen istället 

balansera upp tillgångssidan.  



 

 

 
50 

5 Analys 

I analysdelen lyfts intressanta iakttagelser från empirin fram för att besvara uppsatsens syfte 

och frågeställningar. Jämförelser görs med tidigare internationella studier och remissvaren 

på BFN:s utkast till K2 för att generera slutsatser och tolkningar.  

5.1 Hur resonerar företagen kring valet av regelverk om företagen bedri-

ver sådan verksamhet som kan generera egenupparbetade immateriella an-

läggningstillgångar? 

     

          Företag A B C D E 

Regelverk K3 K3 K3 K3 K3 

Egenupparbetade  

immateriella tillgångar 
X   X X X 

Övriga specifika poster X X       

Utformar årsredovisning 

idag som liknar K3 
  X  X X  X 

Möjligheten att välja ut-

formning på redovisningen 
X X       

Krav från koncernen   X     X 

Företagets karaktär och 

framtida utveckling 
      X 

 

K3 förenkla det  

administrativa arbetet 
        X 

      

K3 försvårar det  

administrativa arbetet 
     

Tabell 5.1 – sammanställning av respondenternas tankar kring valet av regelverk.  
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Tabell 5.1 ger en sammanställning på respondenternas svar angående vilket regelverk de valt 

eller kommer att välja och varför de valt respektive regelverk.  

Samtliga undersökta företag kommer troligen att välja K3-regelverket. Smith (2006) beskriver 

att företagsledningen måste uppskatta kostnader och nytta vid uppförandet av redovisningen. 

Vid samtliga intervjuer observerades en positiv inställning till förenklingsregler, men förde-

larna med förenklingsregler övervägde inte fördelarna som det svårare regelverket K3 medför. 

Fyra företag av de fem företag som svarade hade egenupparbetade immateriella anläggnings-

tillgångar i balansräkningen. Av de fyra företagen ser tre av dessa att egenupparbetade imma-

teriella anläggningstillgångar är den främsta anledningen att tillämpa K3. Två företag ansåg 

att flexibiliteten i K3 medför stora fördelar som var betydligt större än fördelarna med förenk-

lade regler i K2.  

Sju remissvar menade att ett möjligt sätt att kringgå problematiken var att starta ett nytt före-

tag som bedrev utveckling för att sälja den färdiga produkten till huvudbolaget som då får in-

kludera tillgången i balansräkningen i K2. Svenskt Näringsliv menar att detta skulle medföra 

ökade kostnader och administrativt arbete (Yström, 2010). Ingen av respondenterna tar upp 

detta tillvägagångssätt som ett möjligt alternativ. Då förfarandet har förklarats har samtliga re-

spondenter förkastat tillvägagångssättet medan D har påpekat att detta skulle medföra onödiga 

kostnader.  

I remissvaren till utkastet av K2 svarade sju av femton remissinstanser att K3 skulle medföra 

ökade kostnader, för de företag som inte finner K2 passande. Friedlob och Plewa (1992) me-

nar att små företag som använder regler som är skapade för stora företag får proportionellt 

högre kostnader än stora företag. Studien talar för att K3 inte kommer medföra ökade kostna-

der för företagen då fyra av respondenterna inte ansåg att K3 skulle medföra några större svå-

righeter och därmed inte medföra några ökade kostnader. En respondent kunde inte svara på 

frågan då han inte gjort en uppskattning av hur det administrativa arbetet kommer att föränd-

ras. I ett av dessa fyra företagen ansågs K2 dessutom betungande för det administrativa arbe-

tet. Tre av dessa fyra respondenter ansåg att de redan hade en avancerad redovisningsstruktur 

till följd av tidigare tillvägagångssätt eller på grund av krav från koncernledningen.  

Respondent D hade en annorlunda syn på regelverkens konsekvenser jämfört med de andra 

företagen och ansåg att utvecklingsbolagets karaktär och möjlighet till framtida utveckling gör 

att K2 enbart för med sig nackdelar. Respondent D menar att ett utvecklingsföretag ofta är ett 

litet företag med ambition att växa och även om reglerna i K2 är mer greppbart i ett litet före-
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tag kan det medföra höga kostnader då företaget vuxit och måste byta regelverk till K3. Ett 

sådant byte medför försämrad jämförbarhet då företagets jämförelsesiffror räknas om från fö-

regående år, men inte åren innan dess. Smith (2006) menar att informationen ska vara jämför-

bar mellan åren. Respondent D anser att jämförbarheten mellan åren är viktig och att en intern 

eller extern intressent oftast är intresserad av att se hur företag utvecklas under en längre peri-

od. Då företag kan byta regelverk innebär det byte av redovisningsprincip och kan innebära 

att jämförbarheten mellan åren kan komma att påverkas. Respondent D menar att företagets 

tillväxt ofta kräver att det vid ett framtida tillfälle byter ägare och då skulle ett företag som 

tillämpat K2 och kostnadsfört utvecklingskostnader gå miste om underskottsavdrag.  

5.2 Hur anser företagen att utvecklingskostnader ska presenteras för att 

ge en rättvisande bild? 

   

         
Företag A B C D E 

Aktiverar utvecklingskostnader Ja Nej Ja Ja Ja 

Aktivera tillgångar för att styra resultatet X         

Mer rättvisande bild att aktivera utveck-

lingskostnaderna 
X   X X X 

Mer rättvisande bild att kostnadsföra  

utvecklingskostnaderna 
   X       

Tabell 5.2 - ger en sammanställning hur företagen anser att immateriella tillgångar påverkar 

den finansiella informationen företaget redovisar. 

Fyra av fem respondenter ansåg att aktiverade utvecklingskostnader ger en mer rättvisande 

bild av företaget. De nämnda anledningarna var att informationen i balansräkningen har en 

rent psykologiskt starkare effekt på en eventuell investerare eller bidragsgivare, att intressen-

terna inte läser hela redovisningen utan bara balans- och resultaträkningen eller att läsaren inte 

förstår hur balans- och resultaträkningen ska tolkas med information från revisionsberättelsen 

eller med noterna. Åsikterna talar mot Wyatt (2008) som ansåg att tillgången inte bör tas med 
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i balansräkningen om de kan presenteras mer ingående på andra ställen i årsredovisningen. 

Även sju av femton remissvar till utkastet till K2 ansåg att ett förbud mot internt upparbetade 

immateriella tillgångar skulle ge läsaren mindre relevant information (Yström, 2010). En stor 

del av den vetenskapliga litteraturen pekar på att immateriella tillgångar som inkluderas i fö-

retagens balansräkning är relevant information för läsaren (t.ex. Nearon, 2004 och Wyatt, 

2005).  

Företag B var det enda företaget i undersökningen som valde att tillämpa kostnadsföringsmo-

dellen. De var även de enda som ansåg att en aktivering av tillgångarna inte bidrog till en mer 

rättvisande bild av företaget. Detta var dock det enda företaget som påpekade att de hade en 

jämn utvecklingskostnadsfördelning över åren, de hade alltså ingen utvecklingsintensiv period 

som följdes av intäkter. Företaget hade därmed inte lika stort behov av att jämna ut resultaten 

jämfört med de företag som har stora initiala utvecklingskostnader som i framtiden genererat 

intäkter. Smith (2006) beskriver att informationen som företaget lämnar ska vara jämförbar 

och fullständig. Är den inte det så anses informationen inte tillförlitlig och sådan information 

är inte relevant för läsaren. Shortridge (2006) menar att rapporter som innehåller information 

om immateriella tillgångar, men inte får innehålla information om egenupparbetade immateri-

ella tillgångar är ofullständig. Efter att ha granskat företag B:s senaste årsredovisning konsta-

terades att immateriella tillgångar i form av patent redovisats, medan utvecklingskostnader 

kostnadsförts. Respondent B var även den enda utav de intervjuade som var säker på att an-

vändaren läser och förstår hela årsredovisningen och noterna.  

Företag B resonerade även kring värderingen av egenupparbetade immateriella anläggnings-

tillgångar och ansåg att det är svårt att uppskatta ifall tillgången i framtiden kommer att gene-

rera mer intäkter än vad den kostat att tillverka. Samma resonemang fördes av Wyatt (2008) 

som menar att det är svårt att värdera vilka framtida fördelar en tillgång för med sig. Aboody 

och Lev (1998) och FASB (1974) ansåg att även ifall en produkt utvecklats framgångsrikt kan 

en framtida marknad vara osäker och därmed kan företaget inte säkerställa framtida ekono-

miska fördelar. Wyatt (2008) ansåg att kostnaderna som är hänförliga till ett utvecklingspro-

jekt bättre återspeglar tillgångens värde än de framtida fördelarna. Företag C ansåg att värde-

ringsproblem kan uppstå då det kan vara oklart vilka kostnader som är hänförliga till utveck-

lingsfasen.  

Företag E ifrågasatte också osäkerheten i tillgångens framtida fördelar. I företag där tillgången 

redan genererar intäkter ger aktiverade utvecklingskostnader, enligt respondent E, en mer 
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rättvisande bild då kostnaderna matchas med de framtida intäkterna. Respondenten ansåg att 

det ger en mer rättvisande bild om företag som är i ett tidigt stadium och inte har en färdig 

produkt kostnadsför utvecklingskostnaderna. Denna åsikt skiljer sig mot de övriga responden-

ternas som anser att det är de nystartade företagen som är i störst behov av möjligheten att ak-

tivera utvecklingskostnader för att bevara aktiekapitalet och överleva. Respondenten ansåg det 

vara mer rättvisande att inte matcha kostnader med framtida intäkter för att istället visa att fö-

retaget klarar att finansiera de kostnaderna som företaget har för tillfället. BFN förde ett lik-

nande resonemang då de ansåg att företag som går dåligt bör presentera information som är 

mer korrekt och informativ (BFN, 2007a). Evans m.fl. (2005) menar dock att intressenter i 

små företag har bättre insyn och möjlighet till ytterligare information än i stora företag. I 

BFN:s motivering av regeln att inte tillåta balanserade utvecklingskostnader ansåg BFN att de 

företag som har immateriella tillgångar är för få för att påverka regelverkets utformning. Då 

K2 bygger på försiktighetsprincipen är inte en värdering av egenupparbetade immateriella 

tillgångar förenligt med regelverket (BFN, 2007a). FASB baserade sina argument på att osä-

kerheten kring tillgångarna i sig var anledningen till ett förbud (FASB, 1974). Samma argu-

ment som FASB förde är de argument som beskrivs allmänt i den internationella forskningen 

då exempelvis de framtida ekonomiska fördelarna är svåra att värdera (Wyatt, 2008) och 

marknaden för vilken tillgångarna ska generera intäkter är osäker (Aboody & Lev, 1998). 

Jeny-Cazavan och Stolowy (2001) beskriver att det finns olika sätt att identifiera immateriella 

tillgångar vilket skiljer sig mellan olika länder men flertalet av de länder som undersöktes 

tillät någon form av aktivering av egenupparbetade immateriella tillgångar. Stolowy 

m.fl.,(2001) beskriver hur internt upparbetade varumärken tilläts aktiveras som immateriella 

tillgångar i balansräkningen. Identifieringen krävde att tillgången värderats i en modell i sju 

steg. Om alla krav i modellen uppfylldes ansågs varumärket korrekt värderad. Sådana imma-

teriella tillgångar accepterades i Frankrike och informationen som presenterades ansågs både 

tillförlitlig och relevant (Stolowy m.fl., (2001).  

Företag A argumenterade för fördelarna att styra resultatet genom att aktivera endast en del av 

utvecklingskostnaderna. K3 föreskriver att företag som aktiverar utvecklingskostnader ska 

tillämpa aktiveringsmodellen och därmed aktivera samtliga kostnader (BFNAR 2012:1). För-

delarna är att företaget kan visa upp ett jämnt, positivt resultat utan att visa ett för högt resultat 

vilket skulle innebära en hög beskattning. Respondent A menar att det är omöjligt för en ex-

tern part att veta vilka utvecklingskostnader som är hänförliga till instrument som borde akti-

veras eller till kostnader som kan kostnadsföras. Smith (2006) beskriver att tillförlitlig infor-
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mation ska vara neutral och fullständig. Shortridge (2004) anser att information som baseras 

på bedömningar brister i sin neutralitet och därför inte kan anses tillförlitlig.  

5.3 Vad får en kostnadsföring jämfört med en aktivering av utvecklings-

kostnader för konsekvenser på företagen?  

    Företag  

 A B C D E 

    
Aktiverar utvecklingskostnader Ja Nej Ja Ja Ja 

Aktiverade utvecklingskostnader förbättrar 

möjligheterna att finansiera verksamheten 
X     X X 

Medför värderingsproblematik   X       

Påverkar affärsmässiga beslut X      X   

Osäkerhet kring tillgångens framtida 

intäkter 
  X      X 

Tabell 5.3 - ger en sammanställning vilka konsekvenser företagen anser att ett förbud av 

egenupparbetade immateriella tillgångar skulle medföra. 

BFN ansåg att de företag som är i en uppstartsfas och väljer K2 inte bör aktivera utvecklings-

kostnader för att kraven på redovisningen ökar (BFN, 2007a). Respondent E och respondent 

D anser rent generellt att företag som är i en uppstartsfas inte har råd att kostnadsföra utveck-

lingskostnaderna då det skulle kräva allt för mycket kapital. Åtta av femton remissvar på 

BNF:s utkast var kritiska till en eventuell bortbokning av eget kapital då detta skulle äventyra 

företagets överlevnad. Tre av fem respondenter ansåg att en kostnadsföring av utvecklings-

kostnaderna skulle medföra att finansieringen av verksamheten försvåras. Företag C hade en 

annorlunda finansieringsmodell då företaget ägs av en privatperson och verksamheten finan-

sierats bland annat med hjälp av aktieägartillskott och nyemissioner. Respondenten menar att 

en kostnadsföring av utvecklingskostnaderna därför inte skulle påverka finansieringen nya 

medel skulle tillskjutas företaget. Företaget kommer ändå att tillämpa K3 då möjligheten att 

matcha utvecklingskostnaderna med framtida intäkter ger en mer rättvisande bild av företaget. 

Kostnadsföring av utvecklingskostnader kritiserades även av Nilsson, Danielsson och Staveg-
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ren som poängterade att en kostnadsföring kan leda till försämrade möjligheter att attrahera 

riskkapital och att företagens innovation och framgång hämmas.  

Branschorganisationen Företagarna skriver i sitt remissvar att bristen på riskkapital kan häm-

ma företagets möjlighet att bedriva utvecklingsprojekt (Yström, 2010). Företagets tillgång till 

kapital beskrivs som en viktig faktor till företagets prestation och tillväxt (Wiklund & 

Shepherd 2005). Becchetti ochTrovato (2002) fann att brist på kapital är det största hindret för 

för små och medelstora företag att växa och investera i affärsmöjligheter som ger en lönsam 

avkastning. Två av respondenterna, A och D, för liknande argument och anser även att en 

kostnadsföring hade påverkat affärsmässiga beslut och minskat företagens möjlighet att be-

driva forskning i den utsträckning de gjort och att det därigenom skulle hämma företagets till-

växt. Problematiken förklaras av Carmona m.fl. (2012) som redogör för ett samband mellan 

innovation och immateriella tillgångar där företag med en hög andel immateriella tillgångar 

hade en snabbare tillväxttakt än andra företag. Representanterna för Svenskt Näringsliv ansåg 

att företagarnas entreprenörsanda kan hämmas om utvecklingskostnader måste kostnadsföras 

(Yström, 2010). McKelvie m.fl. (2006) skriver att tillväxttakten i små företag som växer or-

ganiskt till stor del påverkas av graden av entreprenörskap. Branschorganisationen Företagar-

na anser att utvecklingsföretagen är en viktig del av den ekonomiska tillväxten (Yström, 

2010).  
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6 Slutsats 

6.1 Hur resonerar företagen kring valet av regelverk om företagen bedri-

ver sådan verksamhet som kan generera egenupparbetade immateriella an-

läggningstillgångar? 

Överlag talar resonemangen i studien för ett inträde i K3. Ett av de största argumenten för att 

företag skulle välja K2 är för att minska administrativa kostnader och att K3 medför ökade 

administrativa kostnader (Yström, 2010). En övervägande del av respondenterna argumente-

rar dock för att kostnaderna inte förväntas öka då företagen redan tillämpar en avancerad re-

dovisning.  

Studien har visat att de egenupparbetade immateriella tillgångarna är en av de största fakto-

rerna som gör att K2 inte är ett passande regelverk. En kostnadsföring av utvecklingskostna-

derna skulle kunna leda till att företagens överlevnad kan riskeras då en kostnadsföring skulle 

kräva en stor del eget kapital och tillskott av aktiekapital. Då företagets kapital minskar leder 

det till en svagare balansräkning vilket skulle kunna förhindra att nya investerare investerar i 

företaget. Flertalet av respondenterna ansåg även att en kostnadsföring av utvecklingskostna-

derna skulle leda till färre utvecklingsprojekt och hämma företagets utvecklingstakt. Dessa 

argument var på förhand förväntade då samma argument fördes av flertalet remissvar på ut-

kastet till K2.  

De argumenten som fördes av respondent D var däremot mer oväntade svar. Respondenten 

belyser en problematik som är kopplat till företagets utveckling. Det kan anses lockande för 

ett nystartat företag att välja K2 för att undvika redovisningsproblematik och minska admi-

nistrativa kostnader initialt. Argumenten som respondent D förde talar dock för att detta kan 

utvecklas till nackdelar för företag med ambitionen att växa. Företag som växer kommer att 

tvingas byta till K3 och därmed minskar jämförbarheten i mellan åren. Dessutom kan under-

skottsavdragen gå till spillo vid en eventuell förändring i ägarstrukturen, något som är natur-

ligt för företag som bedriver FoU enligt respondent D. Då BFN inte heller har avsett att såda-

na företag ska tillämpa K2 tyder studien på att de allra flesta tillväxtföretag som bedriver FoU 

bör välja K3. Respondent D beskrev därför K2 som en fälla för små företag vilket kan få 

framtida konsekvenser. Att respondentens argument skiljer sig från de övriga respondenternas 

argument kan bero på att respondenten hade rollen som styrelseordförande. Respondenten 

hade även erfarenhet inom revision och riskkapital, vilket kan bidra till ett vidare synsätt och 
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djupare förståelse kring problematiken. Undantaget från Respondent D:s argument kan vara 

de företagen som har en finansiering som klarar av kostnadsföring av utvecklingskostnader 

och som redan har utvecklats till ett företag som genererar intäkter. Dessa företag har en bätt-

re förutsättning att finansiera sin verksamhet trots att kostnader uppstår löpande. Detta medför 

dock att kostnaderna inte matchas med framtida intäkter vilket kan medföra att jämförbarhe-

ten drabbas negativt. Om ett företag som löpande bedriver FoU skulle avsluta sin FoU skulle 

framtida vinster bli högre än föregående år som följd.  

K2 kan i enlighet med statens målsättning medföra minskade kostnader för företagen ur ett 

kostnads- och nyttoperspektiv som beskrivs av Smith (2006). Förenklingsregler medför mins-

kad jämförbarhet och anses fördelaktiga om nyttan överstiger kostnaderna (Evans m.fl. 2005). 

Studien har dock visat att så inte är fallet för många utvecklingsbolag. De argument som förs 

fram beskriver att K2 medför mer kostnader än nytta samtidigt som K3 inte medför den ökade 

kostnad som tidigare befarats. Förenklingsreglerna är dock framtagna ur ett perspektiv för ge-

nerella företag, studien har visat exempel på att det kan uppstå ytterligare kostnader i företag 

som bedriver FoU.  

6.2 Hur anser företagen att utvecklingskostnader ska presenteras för att 

ge en rättvisande bild? 

Flertalet av remissvaren argumenterade för att ett förbud mot att egenupparbetade immateriel-

la tillgångar får tas med i balansräkning skulle innebära mindre relevant information (Yström, 

2010). Även en stor del av den internationella vetenskapliga litteraturen förespråkar ett sådant 

resonemang (t.ex. Nearon, 2004 och Wyatt, 2005). Då flera av respondenterna ansåg att de 

egenupparbetade immateriella tillgångarna ger en mer rättvisande bild av företaget tyder stu-

dien därför på att posten är relevant för externa intressenter. Då informationen vid ett förbud 

mot egenupparbetade immateriella anläggningstillgångar innehåller vissa immateriella till-

gångar men exkluderar de egenupparbetade blir informationen inte fullständig och därmed 

inte heller tillförlitlig (Shortridge m.fl., 2006). Respondenternas resonemang att exempelvis 

banker och forskningsbidragsgivare som är intresserade av den finansiella informationen inte 

läser eller förstår revisionsberättelsen och noterna tyder på att egenupparbetade immateriella 

tillgångar som presenteras i balansräkningen är relevanta för läsaren och att postens existens i 

balansräkningen påverkar läsarens beslut. 
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Företag B var det enda företaget i undersökningen som kostnadsförde sina utvecklingskostna-

der. Företaget har en utvecklad verksamhet som genererar intäkter och har visat positivt resul-

tat en längre tid. Då de inte är i någon uppstartsfas och alla utvecklingskostnader är hänförliga 

till utveckling av de instrument som används löpande i verksamheten är företaget inte i sam-

ma behov av att aktivera utvecklingskostnader. Företaget har en jämn utvecklingskostnad vil-

ket gör att kostnaderna fördelas jämnt över åren och kräver därför inte en aktivering av ut-

vecklingskostnaderna för att presentera ett jämnt resultat. Detta medför att framtida intäkter 

inte matchas med kostnader. Enligt Smith (2006) ska informationen vara fullständig och jäm-

förbar mellan åren. En möjlig konsekvens av att företag inte matchar kostnaderna mot framti-

da intäkter är att företagets jämförbarhet minskar om de exempelvis slutar utveckla sina in-

strument och därav presenterar ett högre resultat i framtiden. Hade deras utvecklingskostnader 

däremot aktiverats hade kostnaderna varit hänförliga till de följande åren i form av avskriv-

ningar. Företaget presenterade immateriella tillgångar i form av patent i balansräkningen. 

Shortridge m.fl. (2006) anser att företag som presenterar vissa immateriella tillgångar men 

inte de som är egenupparbetade ger information som är ofullständig. Då företaget presenterat 

övriga immateriella tillgångar kan man även ifrågasätta informationens fullständighet.  

B var det enda företaget som var övertygade om att läsaren av en årsredovisning läser hela 

rapporten inklusive revisionsberättelse och noter. En anledning till respondentens positiva in-

ställning kan vara respondentens kunskap och tidigare erfarenhet som revisor. Övriga respon-

denters svar tyder dock på att alla som läser finansiella rapporter inte har den insikt och kun-

skap som en tidigare revisor har.  

Respondent E argumenterade på ett liknande sätt som BFN i deras motivering till förbudet av 

egenupparbetade immateriella tillgångar. Båda ansåg att en kostnadsföring av utvecklings-

kostnader i små utvecklingsföretag är mer rättvisande då det tydligare framgår att företaget 

klarar av finansieringen av de kostnader som medföljer utvecklingen. Flera av remissvaren 

diskuterar denna problematik. Företrädarna för branschorganisationen Företagarna poängtera-

de att det är små och nystartade företag som är i behov av nytt kapital och att en sådan kost-

nadsföring skulle försvåra existensen för dessa företag. Flera av respondenterna förde samma 

resonemang och menade att små nystartade företag inte överlever den kapitalbrist som följer 

av en kostnadsföring av utvecklingskostnader. Studien visar på ett dilemma då den finansiella 

rapporten kan anses mer tillförlitlig utan egenupparbetade kostnader och presenterar därmed 

mer relevant information men skapar kostnader och risker för företagets verksamhet.  
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Företag A visar ett exempel på hur information om egenupparbetade immateriella tillgångar 

som presenteras kan anses som icke tillförlitlig. Respondenten ser möjligheten i att avvika 

från aktiveringsmodellen då företaget endast aktiverar en del av utvecklingskostnaden. Detta 

leder till att informationen inte är neutral då värderingen baseras på en uppskattning, sådan in-

formation kan enligt Shortridge (2004) inte vara neutral. Informationen som företag A vid ett 

sådant förfarande presenterar är inte heller fullständig då alla kostnader inte presenteras som 

tillgångar. Shortridge (2006) menar att sådan ofullständig information inte är tillförlitlig. Fö-

retag A:s information kan därför anses som mindre relevant för användaren. Studien tyder på, 

precis som Wyatt (2008) anser, att det är svårt för en extern läsare att göra en bedömning av 

vad som påverkat resultatet, då resultatet är summan av flera olika faktorer. Följs inte kost-

nads- eller aktiveringsmodellen anser vi att redovisningen skapar en mindre rättvisande bild 

av företaget. Även om företaget skulle presentera hur stor del av utvecklingskostnaderna som 

aktiverats i noterna eller i revisionsberättelsen blir informationen inte fullständig för läsaren 

då flera av respondenterna anser att läsaren oftast inte läser eller förstår den informationen. 

Motiveringen till varför företag inte får aktivera utvecklingskostnader i K2 är bolagets karak-

tär och försiktighetsprincipen. Därmed går BFN ifrån den internationella debatten som oftast 

har en utgångspunkt i huruvida informationen om immateriella tillgångar är relevant och till-

förlitlig (t.ex. Wyatt, 2008 och FASB, 1974). En anledning till detta kan vara att BFN faktiskt 

anser att sådan information är relevant. Studien visar att information om egenupparbetade 

immateriella tillgångar är relevant information då detta påvisas av såväl respondenter, remiss-

svar (Yström, 2010) och vetenskaplig litteratur (t.ex. Wyatt, 2008). Att tillgångens tillförlit-

lighet dock kan ifrågasättas belystes av respondenterna C och E, remissvar från skattemyn-

digheten och den vetenskapliga litteraturen (t.ex. Aboody & Lev, 1998). Det resonemang som 

Respondent A förde då de aktiverade en del av tillgångarna tyder på att det finns brister i vär-

deringsmodellen som leder till att dessa tillgångar inte kan anses neutrala eller fullständiga 

och därmed in heller tillförlitliga. Då internt upparbetade varumärken har accepterats i Frank-

rike och ansetts tillförlitliga (Stolowy m.fl., 2010) uppstår frågan varför inte en modell som 

värderar utvecklingskostnader kan appliceras för att säkerställa informationens tillförlitlighet.  

6.3 Vad får en kostnadsföring jämfört med en aktivering av utvecklings-

kostnader för konsekvenser på företagen?  

Åtta av femton remissvar på BFN:s utkast till K2 beskrev att en bortbokning av egenupparbe-

tade immateriella tillgångar skulle riskera företagens överlevnad. Företagarna skriver i sitt 
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remissvar att denna minskning av eget kapital kommer att kräva ytterligare riskkapital för att 

inte riskera aktiekapitalet och tvångslikvidation. En kontinuerlig kostnadsföring skulle dock 

även leda till att det blir svårare för företagen att attrahera riskkapital (Yström, 2010). Studien 

visar att dessa resonemang delas av företagen. Två av respondenterna anser att en av konse-

kvenserna av reglerna i K2 är att de egenupparbetade immateriella tillgångarna måste bokas 

bort mot eget kapital, vilket många företag inte skulle överleva. Tre av respondenterna ansåg 

att en finansiering av verksamheten skulle försvåras om tillgångarna inte fått aktiveras. Wik-

lund och Shepherd (2005) menar att en avgörande faktor för innovativa företags tillväxt är de-

ras tillgång till kapital. Även Becchetti och Trovato (2002) anser att kapitalbrist är det största 

hindret för små och medelstora företag att växa. Studien visar därför att en exkludering av 

egenupparbetade immateriella tillgångar kan leda till en lägre tillväxttakt i företag som bedri-

ver verksamhet som kan leda till utvecklingskostnader. BFN argumenterar för att företag som 

ska utvecklas och attrahera kapital ställer större krav på redovisningen än de regler som finns i 

K2. K2 kommer dock endast vara möjligt att tillämpa i små företag. Evans m.fl. (2005) menar 

att intressenter i små företag har större tillgång till ytterligare information varför BFN:s krav 

på mer utförlig redovisning kan ifrågasättas.  

Flera remissvar tyder på att ett förbud mot aktiverade utvecklingskostnader kan leda till att fö-

retagen hämmas i deras innovation och utvecklingsprojekt (Yström, 2010). Wiklund och 

Shepherd (2005) beskriver ett samband mellan högpresterande företag och innovativa företag. 

Carmona m.fl. (2012) beskriver att det finns ett samband mellan innovation och immateriella 

företag. Två respondenter menar att en kostnadsföring av utvecklingskostnader skulle styra de 

affärsmässiga besluten och förhindra att vissa utvecklingsprojekt utförts, vilket enligt respon-

denterna skulle leda till minskad tillväxt i företagen. Studien tyder därför på att företag som 

genererar utvecklingskostnader och väljer att tillämpa K2, hämmas i sin utveckling. 

6.4 Diskussion 

FASB har motiverat förbudet av aktiverade utvecklingskostnader i IFRS for SME, som an-

vänds internationellt, att informationen inte är tillförlitlig (FASB, 1974). Studien talar mot 

FASB:s argument och visar att informationen är relevant för läsaren då vissa respondenter an-

ser att läsaren inte förstår den information som uppstår vid en exkludering av egenupparbeta-

de immateriella tillgångar ur balansräkningen. Studien tyder på att en sådan exkludering ger 

information som är mindre tillförlitlig. 
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Då flertalet respondenter och remissvar anser att K2 kan medföra stora problem för företag 

som bedriver FoU samtidigt som BFN själva motiverar förbudet mot egenupparbetade imma-

teriella tillgångar i K2 då de menar att regelverket inte är passande för företag som bedriver 

FoU uppstår frågan varför sådana företag har möjligheten att tillämpa regelverket. De perso-

ner som tar ett beslut att inträda i just ett förenklingsregelverk kan till stor del göra det just på 

begränsad kunskap i ämnet, varför en allmän rekommendation bör avråda sådana företag från 

att inträda i K2.  

Då K2 inte är ett passande regelverk uppstår även frågan varför det inte anpassas så att små 

företag som bedriver verksamhet som genererar utvecklingskostnader kan tillämpa det. En hel 

grupp av företag ställs utan förenklingsregler vilket tyder på ett misslyckande att minska ad-

ministrativa kostnader som är ett av statens långsiktiga mål (Justitiedepartementet, 2008), 

speciellt då denna grupp av företag anses som en viktig grupp för samhällets ekonomiska till-

växt (Yström, 2010). 

6.5 Förslag till fortsatt forskning 

Då uppsatsen har skrivits i ett skede där företagen har valt eller ska välja regelverk kan det 

vara intressant att undersöka hur utfallet blev och hur det påverkade företagen som bedriver 

FoU. En slutsats vi kom fram till var att K2 kan medföra framtida problem för små företag 

som växer eller byter ägarstruktur. Denna slutsats kan vara en intressant påföljd av ett enklare 

regelverk som kan vara intressant att undersöka vidare. Det kan även vara intressant att i ef-

terhand undersöka om K2 har lett till minskade administrativa kostnader eller om K3 lett till 

ökade kostnader.  
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