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Förord 
 
Vi vill börja med att tacka alla inblandade parter som har bidragit till att färdigställa vår uppsats. 
Ett stort tack vill vi rikta till vår handledare Kerstin Nilsson, bisittare Mari-Ann Karlsson samt vår 
seminariegrupp som alla har kommit med konkreta tips och råd längs vägens gång. Vi vill också 
tacka alla företag som tog sig tid att svara på våra frågor trots deras redan höga arbetsbelastning. 
Denna uppsats sätter nu punkt för ett kapitel i våra liv som har bestått av mycket skratt och glädje 
men framförallt många timmar av flitigt flinkande på tangentbordet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Abstract  
Background and problem 
For many years theorists and practitioners have discussed whether spending on research and 
development (R&D) should be capitalized or to be expensed in financial accounting. Two 
accounting principles called prudence- and matching princple determines different approaches 
when presenting R&D spending in financial accounting. By capitalizing R&D spending companies 
tend to reveal more accurate figures in their balance sheet and income statement compared to 
exepensed R&D spendings. R&D constitutes with high complexity and regulated criterias for 
capitalizing R&D can often be difficult to achieve why companies tend to expense most of their 
R&D spending in their income statement.  
 
Purpose 
Purpose of this studie is to increase understanding related to how prudence- and matching principle 
affect presentation of R&D in financial accounting when applying International Accounting 
Standard 38. With an explanation how companies in manufacturing industry relate to prudence- 
and matching principle, comparability in accounting R&D spending will be investigated.  
 
Method 
This study has a qualitative approach where both personel and mail interviews for data collection 
going to be used and grounded theory will consitute our analysis method.  
 
Conclusion 
Conclusion of this study is that prudence- and matching principle affect companies in 
manufacturing industry choices whether R&D spending should be capitalized or expensed and 
companies do present R&D spending differently why comparability can not be found in the 
financial presentation of R&D spending.  
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1. Inledning 
Det inledande kapitlet syftar till att ge läsaren förståelse för uppsatsens problemområde. Därmed 
börjar studien med en bakgrund till problemet vilket leder till problemdiskussionen som sedan 
avslutas med studiens syfte, frågeställningar och avgränsning. 

1.1 Bakgrund 
Det dominerande industrisamhället har under senare tid omvandlats till ett mer intellektuellt och 
kunskapsbaserat samhälle. Ett resultat av omvandlingen är att den huvudsakliga källan till 
ekonomiska fördelar för företag har blivit användningen av immateriella resurser. En immateriell 
tillgång definieras som en icke monetär tillgång vilket inte är av fysiskt slag (Yallwe & Buscemi 
2014). En följd av detta är att en stor mängd immateriella resurser blivit en större andel av företags 
utgifter (Zeghal & Maaloul, 2013). En typ av immateriell tillgång som under slutet av 1900-talet 
ökade i omfattning var forskning och utveckling (FoU) vars syfte är att upptäcka lösningar till 
problem, skapa nya produkter eller kunskap (Hoegh-Krohn & Knivsflå, 2000; Businessdictionary). 
 
En undersökning gjord av Statistiska centralbyrån (SCB) avseende utbredningen och omfattningen 
av FoU-utgifter i svenska företag visar att ökningen fortfarande är aktuell, där en successiv ökning 
skett sedan år 2003. Under år 2003 spenderades ca 117 miljarder kronor på FoU-utgifter i Sverige 
(beräknat enligt 2013 års prisnivå) medan det år 2013 uppgick till ca 125 miljarder kronor. Detta 
innebar att Sverige var ett av de länder med högst FoU-utgifter i förhållande till 
befolkningsmängden bland Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) 
länder (SCB, 2013). 
 
Under de senaste decennierna har företag, normsättare, forskare och redovisningspraktiker 
debatterat avseende hanteringen av FoU-utgifter i den finansiella redovisningen. Diskussionen 
ledde till att stark kritik riktades mot hanteringen av FoU-utgifter i redovisningen då bolag främst 
valde att kostnadsföra alla utgifter kopplade till immateriella resurser, där FoU ingår istället för att 
aktivera utgifterna som tillgångar istället. Det gjordes eftersom framtida ekonomiska fördelar 
genererade från dessa utgifter inte med säkerhet kunde fastställas (Marton et al. 2013). 
 
År 2002 beslutade Europeiska parlamentet att tillämpa regelverket International Financial  
Reporting Standard (IFRS) normgivning i hela Europeiska unionen för att göra finansiella rapporter 
mer konsekventa och jämförbara med varandra. IFRS utgör ett internationellt 
redovisningsregelverk som grundar sig på principbaserad normgivning där utvecklingen och 
framställningen leds av International Accounting Standards Board (IASB). I samband med beslutet 
att införa IFRS togs även ett förslag fram för reglering av immateriella tillgångar och år 2005 
implementerades International Accounting Standard 38 (IAS 38). Bland annat avser 
redovisningsstandarden att skapa en tydlig och konsekvent tillämpning av redovisningsmetoder 
gällande FoU bland de länder som tillämpar standarden (Marton et al. 2013). 
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I och med införandet av IAS 38 har möjligheten att aktivera FoU-utgifter i balansräkningen ökat 
efter att specifika kriterier framställts (Marton et al. 2013). För att kunna avgöra huruvida dessa 
specifika kriterier är uppfyllda eller ej så måste man först dela upp utgifter hänförliga till 
forsknings- respektive utvecklingsfasen då endast utgifter hänförliga till utvecklingfasen får 
aktiveras. Dock kan man endast ta upp utgifterna som en tillgång om företaget kan bevisa att 
kriterierna i IAS 38 är uppfyllda (Smith, Brännström & Jansson, 2015).  
 
Balansgången mellan aktivering/kostnadsföring av FoU-utgifter leder till att en avvägning måste 
göras mellan två redovisningsprinciper, nämligen försiktighets- och matchningsprincipen (Nixon, 
1997). IAS 38 präglas av försiktighetsprincipen där strikta villkor ges för aktivering av 
utvecklingsutgifter. Om företagsledningen känner att företaget är i en prekär situation förespråkar 
försiktighetsprincipen att en undervärdering av tillgångar samt övervärdering av skulder ska göras. 
En allt för stor försiktighet i redovisningen ger dock inte en verklig bild av företagets finansiella 
ställning och resultat då värderingen blir alltför subjektiv (Marton et al. 2013).  
 
En matchning av FoU-utgifter med dess intäkter bör tillämpas för att ge en mer rättvisande bild 
(Nixon, 1997). Vid FoU innebär det att utgifterna aktiveras som en tillgång för att sedan skrivas av 
årligen och belasta varje års resultat med en kostnad för att på så sätt redovisas samtidigt med dess 
intäkter. Gamal & Massoud (2005) belyser att företag generellt sätt utgår från en subjektiv 
bedömning om huruvida de skall aktivera en tillgång eller kostnadsföra utgifter hänförliga till FoU. 
Detta leder till att matchningsprincipen inte alltid beaktas av företag, utan man istället förvränger 
siffrorna till sin egna ekonomiska vinning. 
 
För att kunna jämföra företags finansiella rapporter är det viktigt att företag handlar utifrån samma 
premisser och agerar så objektivt som möjligt vid redovisningen. Det handlar framförallt om att 
företag konsekvent tillämpar samma redovisningsprinciper (Marton et al. 2013). Genom att 
jämföra företags finansiella rapporter kan intressenter som använder informationen som underlag, 
fatta bättre beslut gällande investeringar i företag. Informationen i de finansiella rapporterna 
avseende FoU kan dock variera, då företag inte är förpliktade till att exempelvis avslöja vilka FoU-
utgifter som kostnadsförts. Det ger företag ett kunskapsövertag gentemot intressenterna vilket leder 
till att parterna innehar olika mycket information och benämns som informationsasymmetri 
(Öhman, 2007). 
 
IAS 38 grundar sig på principer och är inte regelbaserad varför företag själva måste göra 
professionella bedömningar i olika situationer. Enligt Marton et al. (2013) ger en principbaserad 
normgivning utrymme för tolkningar. Det leder till att normgivningen inte ger någon rigorös 
vägledning avseende hur och när redovisningsprinciper ska tillämpas i enstaka situationer. 
Standarden innehåller få exempel vilket leder till att subjektiva bedömningar görs av 
redovisningspraktiker.  



 
 
 
 

3 
 

1.2 Problematisering 
Att aktivera eller kostnadsföra utgifter tillhörande FoU enligt IAS 38 har länge varit ett 
omdebatterat ämne som varit föremål för kritik (Cazavan-Jeny & JeanJean, 2010). Ett problem 
med balansgången mellan kostnadsföring och aktivering av FoU-utgifter är osäkerheten kring 
huruvida framtida ekonomiska fördelar kommer att genereras från utgiften. Traditionellt har 
immateriella tillgångar kostnadsförts direkt mot resultaträkningen då man utgått från ett mer 
riskminimerat perspektiv (Hoegh-Krohn & Knivsflå, 2000; Yallwe & Buscemi, 2014). Problemet 
är fortfarande aktuellt och även kopplingen mellan ekonomiska fördelar och immateriella 
tillgångar, där FoU inbegrips, har varit mer problematiskt i jämförelse med kopplingen till 
materiella- och finansiella tillgångar (Marton et al. 2013). 
 
Problematiken kan i sin tur kopplas till avvägningen mellan försiktighet och matchning i 
redovisningen. Med försiktighet vill man minimera risken för felbedömningar och kostnadsföra 
utgiften (Smith, Brännström & Jansson, 2015). Dock kan tillämpandet av en alltför stor försiktighet 
i redovisningen leda till att en missvisande bild av företagets finansiella ställning och resultat ges. 
För att en mer korrekt bild av företaget skall ges är en aktivering av utvecklingsutgifter samt en 
matchning mot framtida ekonomiska fördelar nödvändigt (Nixon, 1997). 
 
Avvägningen mellan försiktighet och matchning påverkar i sin tur jämförbarheten mellan företags 
finansiella rapporter. Genom att inte tillämpa samma redovisningsprinciper blir det svårt att 
jämföra företags finansiella rapporter och fatta beslut i detta avseende baserat på dess 
redovisningsinformation. IFRS är ett regelverk som bygger på principiella resonemang och därför 
ställs dess användare inför en balansprövning mellan egna intressen och normgivningen. 
Subjektiva bedömningar som sker i enskilda situationer kommer att påverka företagets finansiella 
ställning, vilket kan bli missvisande och i slutändan leda till att företag inte blir fullständigt 
jämförbara i detta avseende (Marton et al. 2013). 
 
För att kunna göra konkreta jämförelser mellan företag är det viktigt att bolagen lämnar ut 
information i bred utsträckning för att på så sätt minska informationsasymmetrin som råder mellan 
företag och dess intressenter vilket är ett problem inom agentteorin. Agentteorin avser en teori som 
förklarar förhållandet mellan principal (intressent) och agent (företag) och hur förhållandet 
påverkar informationsasymmetri mellan parterna (Frostensson, 2015; Öhman, 2007). Avseende 
FoU är det särskilt viktigt att information ges till intressenter då dess karaktär är av ett unikt slag 
vilket främst grundar sig i avsaknaden av en marknad (Aboody & Baruch, 2000).  
 
Lilien & Pastena (1981) undersöker hur jämförbarheten inom olje- och gasindustrin är mellan 
företag med fokus på tillämpningen av regler för redovisning av FoU-utgifter. Studiens resultat 
visar hur den finansiella rapporten som presenteras för intressenter påverkas av variationen i 
tillämpningen av redovisningsregler gällande FoU.    
 
Hopwood (2000) efterfrågade redan år 2000 efter mer gedigen forskning kring jämförbarheten av 
finansiella rapporter på ett nationellt plan inom de länder som tillämpar IFRS.  
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Studien visar på att tidigare forskning lagt stort fokus på jämförelser på ett internationellt plan, där 
antagandet gjorts att det inte finns några skillnader i sätten att redovisa inom länderna. Gamal & 
Massoud (2005) slutsats bekräftar att även redovisningen på ett nationellt plan kan göras på olika 
grunder, vilket medför att jämförbarheten mellan företag i detta avseende rubbas.  
 
IASB har varit framgångsrika med att utveckla och producera redovisningsstandarder. Trots detta 
har inte redovisningsrekommendationerna enbart medfört fördelar för företagen vilket Ball (2006) 
konkluderar. Detta har lett till att vissa bolag inte velat tillämpa IFRS regelverk, men ändå varit 
tvungna till det. Balls (2006) slutsats bekräftas av Christensen et al. (2015) ca tio år efter 
genomförandet av studien, vilket visar att jämförbarheten mellan finansiella rapporter i detta 
avseende fortfarande är ett problem. Christensen et al. (2015) finner att företag som inte vill 
redovisa enligt IFRS, men ändå motvilligt måste göra det, tenderar att visa upp information av 
sämre kvalité. Det resulterar i att jämförbarheten mellan företag försämras då de finansiella 
rapporterna inte är av samma kvalité. 
    

1.3 Syfte 
Syftet med studien är att öka förståelsen för hur FoU-utgifter behandlas i redovisningen i enlighet 
med IFRS regelverk och dess standard IAS 38. Genom att förklara hur företag förhåller sig till 
försiktighets- och matchningsprincipen vid hanteringen av FoU-utgifter ska det undersökas om 
företags redovisning är jämförbara i detta avseende. Eftersom FoU utgör en central del för 
tillverkande företag är det viktigt att intressenter får ökad förståelse för effekterna av en olikartad 
hantering av FoU-utgifter. 
 

1.4 Frågeställning 
Utifrån syftet formuleras följande frågeställningar: 

● Hur påverkar försiktighets- och matchningsprincipen företags redovisning av FoU utifrån 
IAS 38? 

● Hur jämförbar är redovisningen av FoU mellan företag inom tillverkningsbranschen? 
 

1.5 Avgränsning  
Studien avgränsas till tillverkningsbranschen där tre börsnoterade företag och en revisor från en 
revisionsbyrå kommer intervjuas för att få djupare empirisk grund för vår studie. Anledningen till 
denna avgränsning är då tillverkningsbranschen anses vara en intensiv FoU bransch.  
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2. Teoretisk referensram 
Kapitlet redogör för studiens teoretiska referensram där redovisningsregler och begrepp samt 
agentteorin beskrivs. Utifrån redogörelsen konkretiseras och konstrueras en teoretisk 
analysmodell.  
 

2.1. Om redovisningsteori 
Frostensson (2015) redogör för vad redovisningsteori är och vad dess innehåll inbegriper. 
Redovisningsteori definieras som grundläggande antaganden, definitioner, principer och begrepp 
som ligger till grund för redovisningsstandarder och regler som ges ut av diverse 
redovisningsorgan. Teorin inkluderar även rapportering av finansiell information som en 
redovisningsenhet medger. Det faktum att redovisningsteori innefattar en normativ del 
(föreskrivande teori) gör att ämnet redovisning särskiljs på den punkten från andra delämnen inom 
företagsekonomin. Den omfattar även teori som föreskriver hur saker och ting ska göras och inte 
bara hur fenomen förklaras och förstås vilket kategoriseras som deskriptiv teori (beskrivande teori). 
Ett uttryck för grundläggande antaganden, begrepp och principer inom redovisningsteorin som är 
normativ teori, är just lagstiftning och reglering av redovisning. IFRS och dess underliggande organ 
IASB är ett uttryck för normativ redovisningsteori. Redovisningsstandarder, som ges ut av IASB, 
föreskriver hur redovisningen ska utformas och genomföras varför regelverket blir en viktig del av 
den teoretiska referensramen (Frostensson, 2015). 
 
Att enbart fokusera på normativ redovisningsteori ger inte en samlad förståelse av det fenomen 
som studeras. Man måste även ge en förklaring till det som studeras för att kunna förstå varför 
saker och ting görs på ett visst sätt. Deskriptiv redovisningsteori ger just, genom generaliserad 
kunskap, förståelse för det fenomen som studeras (Frostensson, 2015). I vår teoretiska referensram 
kommer både normativ teori, som avser regelverk och lagstiftning av redovisning, kombineras med 
deskriptiv teori.  

 
2.1.1 Grundläggande redovisningsbegrepp 
 
Kostnader och utgifter 
Utgift definieras av Marton, Sandell & Stockenstrand (2015) som ”värdet av anskaffad resurs” och 
består av en löpande transaktion. Utgifter kan exempelvis uppstå när ett företag får in en 
leverantörsfaktura för en resurs som anskaffats där beloppet på fakturan bokförs som en utgift för 
företaget då den ankommer. Resursen som avses i fakturan används (förbrukas) under en senare 
period vilket innebär att utgiften måste periodiseras som en kostnad den tid då resursen förbrukas. 
När detta har gjorts uppstår en kostnad som definieras som värdet av förbrukade resurser (Marton, 
Sandell & Stockenstrand, 2015). 
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Intäkter och inkomster 
När varor och tjänster säljs uppstår inkomster. Exempelvis kan det vara så att en kund köper en 
vara där leveransen sker vid en senare tidpunkt än försäljningen. Inkomsten uppstår vid 
försäljningen, men eftersom varan levereras vid en senare tidpunkt måste inkomsten periodiseras 
vilket innebär att den redovisas när leveransen har skett. Därmed uppstår en intäkt för den perioden 
och innebär att en intäkt således är en periodisering av inkomsten (Marton, Sandell & 
Stockenstrand, 2015).  
 
Resultat- och balansräkning 
Två grundläggande rapporter i den finansiella redovisningen som genomgående kommer 
diskuteras i fortsättningen är resultat- och balansräkning. I resultaträkningen finns en 
sammanställning över redovisningsperiodens intäkter och kostnader. Skillnaden mellan intäkter 
och kostnader avspeglar periodens resultat. Balansräkningen avser en sammanställning av 
tillgångar, skulder och eget kapital som företag innehar under ett visst ögonblick (Marton, Sandell 
& Stockenstrand, 2015). 
 

2.2 International Financial Reporting Standard & International Accounting 
Standards Boards 
En harmoniserad reglering av den finansiella redovisningen har sedan 2005 framställts av 
International Financial Reporting Standards (IFRS). Normgivningen består av 
redovisningsstandarder som utvecklas och uppdateras av organisationen International Accounting 
Standards Board (IASB). Utgångspunkten för normgivningen är principbaserad vilket innebär att 
dess standarder formuleras och utvecklas utifrån principer inom den finansiella redovisningen 
(Marton, 2013; Frostensson, 2015). Ett av skälen till införandet av IFRS var att man ville minska 
klyftorna mellan olika länders koncernredovisningar och underlätta beslutsunderlaget för 
investerare som använder finansiella rapporter från företags koncernredovisning. Ett viktigt syfte 
med regelverket är att underlätta jämförbarheten mellan olika företags finansiella rapporter 
(Marton, 2013). 
 
I dagsläget tillämpas denna normgivning i hela Europeiska unionen, men dess slagkraft har medfört 
att länder utanför EU:s gränser också tillämpar IFRS. I Sverige ska alla börsnoterade koncerner 
tillämpa IFRS standarder och dotterbolag till noterade koncerner får frivilligt tillämpa regelverket 
(Marton et al. 2013). 
 

2.2.1 International Accounting Standard 38 
Avseende IFRS koppling till immateriella tillgångar har en standard upparbetats som reglerar 
utgifter relaterade till immateriella resurser i redovisningen. Standarden heter International 
Accounting Standard 38 (IAS 38). Denna standard är principbaserad och ger en beskrivning 
gällande hanteringen av immateriella tillgångar i den finansiella redovisningen.  
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En heltäckande definition av begreppet tillgång ges av IAS 38 som definierar begreppet som: 
“En resurs över vilken företaget har det bestämmande inflytandet till följd av inträffade händelser 
och som förväntas innebära ekonomiska fördelar för företaget i framtiden”. Vidare definierar IAS 
38 immateriella tillgångar som “en identifierbar icke monetär tillgång utan fysisk substans”. En 
klar distinktion gentemot materiella tillgångar ges med denna definition, då materiella tillgångar 
har en fysisk substans (Yallwe & Buscemi, 2014). 
 
För att klassificeras som en tillgång måste tre kriterier vara uppfyllda: 
      ●      Den ska vara identifierbar 

●   Företag ska ha fullständig kontroll över resursen 
●   Resursen ska generera ekonomiska fördelar för företaget i framtiden 

 
Det första kravet, att resursen ska vara identifierbar, handlar om att den ska kunna separeras. Detta 
innebär bland annat att resursen ska kunna hyras ut, bytas ut, säljas och/eller transfereras. Ett 
kontrakt eller annat juridiskt dokument måste kunna kopplas för att kravet på identifierbarhet skall 
vara uppfyllt. Det andra kravet, att företag skall ha kontroll över resursen, innebär att alla 
ekonomiska fördelar som resursen genererar skall tillfalla företaget och att detta kan bevisas. Det 
tredje kravet behöver inte närmare specificeras då det helt enkelt ska bevisas att resursen genererar 
ekonomiska fördelar till företaget i framtiden oavsett om dessa fördelar är monetära eller icke 
monetära (IAS 38). Vid uppfyllandet av kraven ska resursen kategoriseras som en tillgång i 
företagets balansräkning. Om inte kraven uppfylls skall utgiften redovisas som en kostnad då den 
uppkommer (Smith, Brännström & Jansson, 2015).  
  
IAS 38 beskriver att FoU-utgifter måste separeras utifrån två olika faser i redovisningen. Faserna 
benämns forsknings- och utvecklingsfas och perioderna har olika ekonomisk innebörd. Alla 
utgifter som läggs ner i forskningsfasen ska kostnadsföras direkt vid uppkomst och får således inte 
aktiveras som en immateriell tillgång. Anledningen till detta är att man bedömer framtida 
ekonomiska fördelar kopplat till fasens utgifter som alltför osäkra. Det innebär att det tredje 
kriteriet gällande “resursen ska generera ekonomiska fördelar för företaget i framtiden “inte 
uppfylls (Smith, Brännström & Jansson, 2015). Framtida ekonomiska fördelar kopplat till 
utvecklingsfasen av ett projekt är enklare att fastställa då den fasen ligger närmare försäljning än 
vad forskningsfasen gör (Marton et al. 2013).  
 
För att kunna redovisa utvecklingsutgifter som en tillgång skall dessa kriterier vara uppfyllda: 

● Företaget ska ha teknisk och ekonomisk möjlighet att färdigställa tillgången för försäljning 
eller bruka den. 

● Enligt definitionen av tillgångar måste en tillgång ge upphov till ekonomiska fördelar i 
framtiden, för att bevisa detta kan man via en affärsplan bland annat visa inom vilken 
marknad den immateriella tillgången kommer vara fördelaktig (Marton et al. 2013). 

 
Kan inte utvecklingsfasen urskiljas från forskningsfasen skall alla utvecklingsutgifter behandlas 
som kostnader i resultaträkningen. Kostnadsförda utgifter som uppkom innan kriterierna 
uppfylldes, får inte retroaktivt räknas med som en tillgång (Smith, Brännström & Jansson, 2015).  
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2.3 Redovisningsprinciper 
 
Försiktighetsprincipen 
Försiktighetsprincipen bygger på ett konservativt perspektiv i den finansiella redovisningen där 
alla kostnader, realiserade eller orealiserade redovisas medan intäkter och tillgångar enbart 
redovisas när dessa blivit realiserade (Smith, Brännström & Jansson, 2015). Under osäkerhet 
används principen för att inte övervärdera tillgångar och intäkter samt inte undervärdera kostnader 
och skulder. Att tillämpa en avsiktlig över- respektive undervärdering av nämnda poster är dock 
inte avsikten med försiktighetsprincipen. Därmed måste en balansgång finnas för att rimlig 
försiktighet ska uppnås. Utifrån försiktigheten förväntas neutralitet i den finansiella redovisningen 
uppnås vilket gör den mer tillförlitlig för användarna (Asher, 2006).  
   
IASB eftersträvar inte försiktighet inom redovisningen i hög grad då den anses stå i konflikt med 
en egenskap, trovärdig representation. Principen förekommer ändå i de redovisningsstandarder 
som ges ut av IASB vilket tydligt avspeglas i IAS 38. Strikta kriterier ges för aktivering av 
immateriella tillgångar där FoU ingår därav eftersträvas kostnadsföring av utgifterna bland företag 
(Marton et al. 2013). Vid tillämpning av försiktighetsprincipen blir jämförbarheten mellan företags 
finansiella redovisningar sämre eftersom principen bland annat påverkar tillgångsvärderingen 
(Smith, Brännström & Jansson, 2015).  
 
Matchningsprincipen 
Matchningsprincipen inom redovisningen innebär att intäkter ska matchas mot dess utgifter som 
ligger till grund för generering av intäkter. Detta innebär att en matchning mellan intäkter och 
kostnader sker under rätt redovisningsperiod. För utgifter avseende anläggningstillgångar, vilket 
aktiverade FoU utgör, innebär principen att utgiften aktiveras som tillgång i balansräkningen och 
skrivs av under sin nyttjandeperiod genom att en del av tillgångens värde redovisas som en kostnad 
i resultaträkningen. På detta viss kan kostnader matchas mot de intäkter tillgången skapar under 
rätt period (Smith, Brännström & Jansson, 2015). 
 
Smith, Brännström & Jansson (2015) preciserar problematiken med att matcha resurser med dess 
generering av intäkter. Problematiken kan direkt kopplas till aktivering och avskrivning av FoU 
där tiden mellan anskaffning och förbrukning av resursen (redovisas som kostnad) måste 
bestämmas. Problemet här är att tiden för dess utnyttjande och periodisering (kostnadsföring) 
kompliceras med att det kan vara svårt att fastställa framtida ekonomiska inflöden kopplade till 
aktiveringen av FoU (Smith, Brännström & Jansson, 2015; Marton, Sandell & Stockenstrand 
2015). Dock bör matchning i redovisningen tillämpas då en mer utförlig och exakt indikation av 
ett företags prestation presenteras i dess finansiella rapport i jämförelse med försiktighetsprincipen 
och dess tillämpning (Dinh & Schultze, 2011).  
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2.4 Jämförbarhet 
Jämförbarhet utgör ett av de grundläggande kvalitativa egenskaper i IASB:s föreställningsram som 
ligger till grund för utvecklingen av IAS 38. Egenskapen avser att ge mer informativt 
beslutsunderlag för intressenter som använder den finansiella informationen (Marton, 2013). 
 
Jämförbarhet kan studeras utifrån två skilda perspektiv. Det första perspektivet tar sikte på 
användarnas möjlighet att jämföra finansiella rapporter över tid inom samma företag.  
Här måste företaget konsekvent tillämpa samma redovisningsprinciper på de transaktioner som 
bokförs i företaget (Frostensson, 2015; Marton et al. 2013). Det andra perspektivet behandlar 
jämförbarheten mellan företag under ett bestämt tillfälle, där stor vikt läggs vid att olika företag 
utgår från samma redovisningsprinciper för att användarna ska kunna göra en rättvis jämförelse.  
 
De standarder som ges ut inom redovisningen syftar till att reducera antalet metoder för 
redovisning. Redovisningsmetoder och principer ska konsekvent tillämpas av företag och över tid 
för att jämförbarheten över tid ska bli tillförlitlig och fungera som underlag för prognoser. Ifall ett 
företag ändrar sina redovisningsprinciper ska detta klargöras så att jämförbarheten kan bibehållas 
(Marton, 2013). 
 

2.5. Agentteori 
Agentteorin utgår från att en ekonomisk relation existerar mellan två aktörer vilka benämns som 
agent och principal. Förhållandet inbegriper ett företag (agent) och dess intressenter (principal). 
Syftet med relationen är att agenten ska agera utifrån intresse och utföra uppgifter utifrån dennes 
räkning. Relationen präglas dock av intressekonflikter där agenten primärt agerar i sitt eget intresse 
(Frostensson, 2015; Öhman, 2007).  
 
Relationen kännetecknas av följande egenskaper:  

● Det råder ett kontraktsförhållande mellan parterna 
● Parterna i relationen är egenintresserade och vinstmaximerande 
● Principalens primära syfte är att hålla nere transaktionskostnader som kan kopplas till 

relationen 
● Det råder intressekonflikt mellan parterna där agenten agerar i eget intresse oavsett om detta 

är till nackdel för principalen eller inte (Frostensson, 2015). 
 
I och med att agenten är mer insatt i det operationella beslutstagandet, besitter denne mer kunskap 
och information om bolaget, vilket innebär att ett informationsövertag för agenten uppstår (Luhman 
& Cunliffe, 2013). Principalen har därmed ett starkt behov av att granska och övervaka agenten. 
Kostnader för detta utgör för det mesta övervakningskostnader som exempelvis kan inbegripa 
revisionskostnader (Frostensson, 2015).  
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Frostensson (2015) beskriver att ett syfte med agentteori är att förklara de redovisningsval företag 
genomför. Eftersom företag fattar ekonomiska beslut, där även redovisningsbeslut inbegrips, 
kommer beslut om redovisning av FoU kunna förklaras och förstås.  
 

2.5.1 Informationsasymmetri 
Ett uppmärksammat problem inom agentteorin är informationsasymmetri som innebär att företag 
innehar mer information gentemot intressenterna vilket ger dem ett informationsövertag (Öhman, 
2007). Informationsunderlaget för intressenterna avseende FoU är oftast bristfällig i förhållande 
till investeringar i materiella och finansiella resurser på grund av FoU:s unika karaktär. Dess unika 
karaktär beror på att det inte finns någon marknad där intressenter exempelvis kan jämföra priser 
vilket innebär att det bland annat blir problematiskt att värdera FoU. Utgifter kopplade till 
forskning- samt utvecklingsfasen som inte aktiverats som en tillgång kostnadsförs och då får 
intressenterna ingen information om vad som egentligen kostnadsförs (Aboody & Baruch, 2000).                                                  
  
Ifall möjligheten finns för företag att presentera information avseende FoU som är bristfällig utöver 
det obligatoriska, uppstår ett problem för intressenterna då informationen blir mindre användbar 
och tillförlitlig för analyser av investeringar. Företag har därmed ansvar att rapportera ett 
tillförlitligt informationsflöde vilket bidrar till att redovisningens primära syfte uppnås, att 
informationen ska vara användbar för beslutsunderlag (Öhman, 2007). 
  
IASB har utvecklat en standard för redovisningen av FoU genom IAS 38 som till viss del förbättrat 
möjligheten för intressenter att få tillförlitlig information genom att företag måste uppfylla vissa 
krav för att FoU-utgifter ska kunna aktiveras. Ifall företag redovisar under samma villkor kan 
jämförbarheten mellan företag förbättras vilket innebär att beslutsunderlaget för användarna blir 
mer användbar. Därmed kan problematiken kring informationsasymmetri reduceras. IAS 38 utgör 
dock en principbaserad standard där lite vägledning ges i enstaka situationer vilket kan leda till att 
företag agerar subjektivt i redovisningen (Marton et al. 2013). 
 
För att ytterligare säkerställa att informationen är pålitlig agerar revisorer som en säkerhet för 
intressenterna genom att granska att informationen håller hög kvalité. Vid kvalitetssäkring av 
information måste de ha i åtanke att inte avslöja mer än vad företaget tillåter, vilket medför att 
information av betydelse kan utelämnas för intressenterna. Anledningen till varför företag inte vill 
röja allt för mycket information är för att konkurrenter annars kan utnyttja denna typ av information 
för att bland annat få reda på vilka nya projekt som bedrivs. Även om problematiken kan reduceras 
genom revisorer, eftersträvas det fortfarande ett större informationsunderlag för intressenter om 
FoU. Detta påvisar att informationsasymmetri fortfarande ses som ett problem (Jeppson, 2013; 
Öhman, 2007).  
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2.6 Analysmodell 
Utifrån vår teoretiska referensram har följande modell utvecklats: 

 
Figur ”Analysmodell". Källa: Egenkonstruktion. 
 
Analysmodellens översta rektangel utgör försiktighets- och matchningsprincipen. Principerna 
utgör grunden för avvägningen mellan aktivering respektive kostnadsföring av FoU i enlighet med 
IAS 38. Beroende på vilken av dessa två principer företag väljer att ta i beaktande redovisas deras 
utgifter som en kostnad eller aktiveras som en tillgång. I teorin har problematiken med att 
kostnadsföra eller aktivera FoU-utgifter redogjorts. Att aktivera FoU-utgifter ger mer informativt 
beslutsunderlag i redovisningen, men osäkerhet kring framtida ekonomiska fördelar avseende 
utgiften gör att företag tillämpar ett mer försiktigt tillvägagångsätt. 
 
Utifrån hur företag redovisar FoU-utgifter antas informationsasymmetri uppstå då företag tillämpar 
olika principer vid redovisningen. Vid tillämpningen av aktivering vet intressenterna att tillgången 
kommer inbringa bolaget bland annat framtida ekonomiska fördelar i och med att kraven som 
återfinns i IAS 38 måste uppfyllas. Om det mer försiktiga tillvägagångssättet tillämpas kommer 
ingen information lämnas ut till intressenterna då de inte får reda på något kring bolagets FoU som 
kostnadsförs.  
 
Eftersom IAS 38 utgör en principbaserad redovisningsstandard kan ett utrymme för subjektiva val 
återfinnas vilket kan leda till att bolag inte behöver agera likartat utan kan ge ut olika mycket 
information vilket kan öka respektive minska informationsasymmetrin. Slutligen inbegrips 
jämförbarhet som sista teoretiska begrepp i analysmodellen. Jämförbarheten påverkas av de tre 
ovannämnda teoretiska begrepp. Företags finansiella rapporter påverkas av att företag redovisar 
utifrån olika principer vilket i sin tur skapar informationsasymmetri mellan agent och principal. På 
grund av de olika val som kan göras och dess konsekvenser kan intressenter finna det svårt att 
jämföra finansiella rapporter, då hanteringen av FoU inte nödvändigtvis är jämlik. 
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Tillämpning av analysmodell 
I modellen visualiseras ett antal samband som kommer ligga till grund för vår analys. Analysen 
grundar sig i sambandet mellan principerna och redovisning av FoU. Principernas påverkan på 
valet av redovisning kommer närmare analyseras. Sambandet kommer i sin tur att påverka 
informationsasymmetrin mellan agent och principal som med hjälp av agentteorin kommer att 
analyseras. Slutligen påverkar sambanden jämförbarheten mellan företag avseende dess 
redovisning av FoU. Genom analysen av de tidigare nämnda kopplingar kommer jämförbarhet 
mellan företag att fungera som en analytisk slutsats. 
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3. Metod 
Inledningsvis i metodkapitlet redogörs för studiens forskningsansats samt metod för datainsamling 
och urvalstrategi. Avsnittet fortsätter sedan med en redogörelse av validitet och reliabilitet och 
hur detta kopplas till studiens trovärdighet. Avslutningsvis presenteras operationaliseringen av 
teoretiska begrepp och vilken analysmetod som tillämpats.  
 

3.1 Forskningsansats 
Studien karakteriseras av kvalitativa drag där dess slutsatser och analys redogörs med ord till 
skillnad från en kvantitativ studie som presenterar slutsatser och analys med siffror. En kvalitativ 
studie avser att skapa förståelse om hur den sociala verkligheten tolkas utifrån respondenternas 
perspektiv. Anledningen till varför vi valde att genomföra en kvalitativ studie är för att få en djupare 
förståelse för hur och varför företag redovisar FoU i enlighet med IFRS. En fördel med att 
genomföra en kvalitativ studie är att man som forskare tillåts göra en djupdykning i studieområdet 
och få en större inblick i det ämne som studeras (Bryman & Bell, 2013). Läsaren får på så sätt en 
djupare förståelse för redovisningen och hur företag tillämpar och tolkar den.  
 
Studien bygger på en deduktiv ansats där den teoretiska referensramen utgör grunden för de 
frågeställningar som utformats och det område som studerats. Deduktiv ansats är en vetenskaplig 
metod där utgångspunkten för ansatsen utgörs av befintlig teori som härleder frågeställningar som 
i sin tur testas för empiriska observationer (Bryman & Bell, 2013). Utifrån teori har större förståelse 
för studiens ämne och dess problematik erhållits varför deduktiv ansats har ansetts vara en lämplig 
ansats för studiens genomförande.  
 

3.2 Intervjumetod 
Kvalitativa intervjuer kan skiljas avseende dess struktur där en tydlig indelning görs utifrån 
ostrukturerade respektive strukturerade intervjuer. Att tillämpa strikt strukturerade intervjuer har 
inte varit något alternativ för oss då möjligheten att fritt ställa följdfrågor anpassade till varje 
intervjutillfälle utgör en viktig grund för att mer ingående få del av relevant information från varje 
respondent. Därav föll valet på att välja en semistrukturerad intervjumetod, vilket är en mindre 
strikt form av en strukturerad intervju.  
 
I semistrukturerade intervjuer brukar forskaren ha en intervjuguide till sitt förfogande för att se till 
att respondenten håller sig inom ämnet, men trots detta har respondenten stor frihet att utforma sitt 
svar på valfritt sätt. Frågornas ordningsföljd behöver inte vara definierat, men oftast brukar 
frågorna ha en specifik ordningsföljd (Bryman & Bell, 2013). Det är gynnsamt att tillämpa 
semistrukturerade intervjuer när flera fall studeras då metoden ger en viss struktur som möjliggör 
för forskaren att jämföra fallen. Det är även fördelaktigt att tillämpa en semistrukturerad metod om 
man har ett tydligt fokus i studien och konkreta frågeställningar (Bryman & Bell, 2013).  
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Personliga- samt mejlintervjuer genomfördes med respondenterna i denna studie. Samtliga 
respondenter blev tillfrågade om personliga intervjuer, men på grund av hög arbetsbelastning och 
tidsbrist valde en respondent att genomföra mejlintervju.  
 
Att genomföra en personlig intervju har många fördelar då metoden ger utrymme för flexibilitet. 
Det innebär exempelvis att följdfrågor kan ställas till respondenten som möjliggör en djupare insikt 
i en specifik fråga. Intervjuaren har även kontroll över situationen då personen snabbt kan reparera 
otydliga formuleringar samt läsa av respondentens kroppsspråk. Nackdelen med att genomföra en 
personlig intervju är dock att sammanställningen av datamaterialet blir långvarigt. En fördel med 
mejlintervju är att en fortsatt och långvarig dialog mellan respondenten och intervjuaren kan hållas 
för att få ut så mycket information som möjligt. Metoden har emellertid konkreta nackdelar som 
begränsar tillförlitligheten i de svar som ges av respondenten. Det kan vara så att någon annan än 
den avsedda personen som besvarar intervjun eller att den helt och hållet utelämnas av 
respondenten (Expowera, 2016). 
 

3.3 Urval 
Kravet för att ingå i urvalet är att företag redovisar enligt IFRS regelverk. Börsnoterade koncerner 
i Sverige måste tillämpa IFRS vilket innebär att koncernens redovisning utgjorde vår utgångspunkt 
vid valen av våra tre företag.  
 
Valen som gjordes var baserade på ett icke-sannolikhetsurval. Det innebär att vissa enheter i en 
population har större möjlighet att väljas än andra varav en urvalsteknik inom denna kategori 
benämns bekvämlighetsurval. Med denna teknik väljs de respondenter som för närvarande är 
tillgängliga. Två urval genomfördes där bekvämlighetsurval valdes vid både det första och andra 
urvalet på grund av dess tidsmässiga effektivitet. Med bekvämlighetsurval som teknik behövdes 
inte krävande förberedelser genomföras vilket krävs vid tillämpning av sannolikhetsurval. Dock 
finns det en del nackdelar med att tillämpa denna urvalsstrategi. Med tanke på att man väljer 
respondenter som för tillfället är tillhands blir det svårt att koppla urvalet till den population som 
ska vara representativ. Det blir därmed i princip omöjligt att generalisera resultatet då man inte 
erhåller någon respondent med koppling till någon population (Bryman & Bell, 2013).   
 
Först valdes tre tydligt indelade branscher, nämligen tjänste-, handels- och tillverkningsbranschen. 
Retriever Business valdes som databas då dess sökfunktion hjälpte oss att kategorisera företag 
utifrån börsnotering och bransch. Utifrån databasen valdes fem företag med högst nettoomsättning 
från varje bransch. Utifrån de företag som valdes påbörjades en undersökning av koncernens 
årsredovisning, med målet att se vilka bolag som hade högst andel FoU bland dessa tre branscher. 
Ytterligare ett urval i tillverkningsbranschen gjordes inte då denna operation hade både varit 
tidskrävande samt komplicerat redogörelsen för analysen och resultatet som presenterats i denna 
studie. Urvalet hade dessutom blivit mindre vilket hade ökat risken med att inte få respons från 
tillräckligt många företag. Utöver dessa tre företag valdes även ett revisionsbolag för att få en 
opartisk syn gällande problematiken mellan aktivering respektive kostnadsföring av FoU-utgifter. 
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Avsikten med att kontakta ett revisionsbolag var att få kompletterande synpunkter utöver det som 
tillhandahölls från företagen.  
 
Respondenter som valts från respektive företag ansågs ha tillräckligt mycket kompetens om FoU 
och dess redovisning för att kunna besvara våra intervjufrågor samt tillföra kompletterande 
information. Respondenterna och företag de representerar valde att vara anonyma varför namn och 
annan identifikation av respondent och företag inte framgår i det empiriska kapitlet.  
 

3.4 Reliabilitet 
Bryman & Bell (2013) beskriver ordet reliabilitet som ett mått vilket avser mäta undersökningens 
replikerbarhet. Utifrån måttet kan slutsatser dras huruvida samma undersökning går att göras igen 
med likartat resultat eller om resultatet påverkas av slumpmässiga omständigheter.  
 
Reliabiliteten beskrivs som sannolikheten att få liknande svar vid upprepade mätningar. Då företag 
valdes inom tillverkningsbranschen, vilket är en bred bransch med många olika företag blir den 
reliabiliteten relativt låg. Detta beror på att företag inte bedriver likartade FoU-verksamheter vilket 
medför att resultatet och svaren kan skilja sig åt. För att öka den reliabiliteten har vi beskrivit vårt 
tillvägagångssätt utförligt, men att frysa den “sociala miljön” är omöjligt enligt Bryman & Bell 
(2013). Det kan innebära att påtryckningar från företagsledningen eller omgivningen kan påverka 
respondentens svar och därmed studiens resultat. Därför skulle det bli svårt att få likartade svar 
även om en intervju skulle ta plats med samma person i framtiden. För att öka reliabiliteten i en 
studie beskriver Bryman & Bell (2013) att tillvägagångssättet skall utförligt beskrivas och att 
respondenter ska väljas med studiens frågeställning och syfte i åtanke, vilket har beaktats i denna 
studie.  
 

3.5 Validitet 
Att en studie verkligen mäter det som avses definierar Bryman & Bell (2013) som validitet. För att 
förstärka studiens validitet har flera indikatorer utformats för att mäta ett och samma teoretiska 
begrepp. Redogörelsen för operationaliseringen av de teoretiska begrepp som avses i vår 
analysmodell diskuteras under metodavsnittet “operationalisering”.  
 
För att förhindra att komma i kontakt med företag som inte kunde ge oss svar på våra 
frågeställningar hade vi upprättat ett antal kriterier som respektive företag måste uppfylla. 
Kriterierna är att företagen skulle vara börsnoterade, ingå i en koncern och ha redovisade FoU-
utgifter. För att hämta så mycket tillförlitlig data som möjligt var det aktuellt att kontakta rätt person 
gällande intervju. Som intervjuare var det viktigt att frågorna var relevanta för att uppfylla studiens 
syfte och besvara dess frågeställningar. Rätt person betraktades som en individ som har god insikt 
och kunskap om bolagets tillvägagångssätt gällande aktivering och/eller kostnadsföring av FoU.  
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3.6 Trovärdighet 
För att en kvalitativ studie ska betraktas som legitim tar Bryman & Bell (2013) upp fyra olika 
kriterier som skall bedömas. För att säkerställa studiens tillförlitlighet har slutresultatet av 
transkriberingar skickats till respektive respondent. Det gjordes för att säkerställa att svaren tolkats 
på rätt sätt.  
 
Överförbarhet innebär att resultatet ska kunna generaliseras, vilket oftast är svårt att göra vid en 
kvalitativ studie då syftet är att fokusera på djupet och inte bredden av det fenomen som studeras 
(Bryman & Bell, 2013).  
 
FoU verksamheter i bolag inom tillverkningsbranschen har en benägenhet att inte vara likartade då 
de utgår från skilda förutsättningar och specialiserar sig inom olika områden. Det blir därför svårt 
att överföra resultaten från denna studie till en studie som behandlar FoU inom en annan bransch. 
Genom att utförligt skriva om hur studien har utformats och hur diverse problem hanterats, kan 
studiens pålitlighet förstärkas.  
 
Konfirmering/bekräftelse innebär att forskarnas värderingar inte påverkar studiens resultat, utan i 
största möjliga mån handlar objektivt genom hela processen (Bryman & Bell, 2013). Det är något 
som har beaktas under hela studiens gång för att inte rubba dess reliabilitet samt validitet. 
 

3.7 Operationalisering 
Utifrån de teoretiska begrepp som stipuleras i den teoretiska analysmodellen operationaliserades 
begreppen för att sedan kunna mätas via intervjufrågor. Vid operationaliseringen användes 
begreppen som utgångspunkt för att formulera indikatorer som var avsedda att mäta begreppen. Ett 
sätt att utforma dessa indikatorer är att konstruera en eller flera frågor som kan användas för en 
intervju. Det finns fördelar med att utforma flera indikatorer för ett och samma begrepp. När flera 
indikatorer utformas sprids risken med att en enskild indikator kan orsaka problem. Det kan vara 
så att frågan som mäter begreppet missförstås eller har, utifrån respondentens perspektiv, en otydlig 
formulering. En annan fördel med att utforma flera frågor för ett och samma begrepp är att de 
kompletterar varandra och tar hänsyn till olika perspektiv av begreppet. Genom att stipulera flera 
frågor för ett begrepp kan ett helhetsperspektiv av begreppet fångas (Bryman & Bell, 2013).   
 
Operationalisering av teoretiska begrepp 
Intervjuguiden till företag i tillverkningsbranschen avser att fånga de teoretiska begrepp som 
fastställs i analysmodellen. Frågorna 1-5 har utformats för att få kännedom om respondenten vilket 
omfattar dess relation och kunskap till företagets FoU-aktiviteter. Frågorna säkerställer att 
respondenten har kunskap om redovisningen av FoU samt vilken typ av FoU som bedrivs i 
verksamheten.  
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Överst i vår analysmodell finns två grundläggande redovisningsprinciper, försiktighet- och 
matchningsprincipen. I modellen ligger principerna till grund för huruvida företag väljer att 
aktivera eller kostnadsföra FoU. Direkt operationalisering avseende kostnadsföring respektive 
aktivering har gjorts genom utformandet av frågorna 6 till 10 i intervjuguiden och genom frågornas 
formulering har olika perspektiv avseende hur och varför valen görs fångats. Genom att ställa dessa 
frågor har även indirekt operationalisering av försiktighet- och matchningsprincipen, som utgör 
grunden för valet mellan kostnadsföring respektive aktivering av FoU-utgifter, genomförts. 
Företag förespråkar försiktighetsprincipen om de till större grad väljer att kostnadsföra FoU-
utgifter medan matchningsprincipen eftersträvas ifall företag till större grad aktiverar utgifter 
tillhörande FoU.   
 
Operationaliseringen av begreppet informationsasymmetri mäts genom frågorna 11-12. Fråga 11 
inbegriper två delar avseende informationsutgivning. Bolag måste beakta balansgången mellan att 
tillgodose intressenter med information kring FoU och att förhindra att informationen verkar 
konkurrenshämmande för företaget. Fråga 12 avser besvara huruvida företag via alternativa 
kommunikationskanaler, kan tillgodose intressenter med nödvändig information som kan reducera 
problemet med informationsasymmetri.  
 
Operationaliseringen av begreppet jämförbarhet görs på ett annorlunda sätt. Efter att 
respondenterna besvarat våra frågor har svaren analyserats och jämförbarheten i svaren undersökts. 
I och med att samma respondent får tillgång till samma intervjuguide möjliggörs en jämförelse 
mellan de svar som erhållits. Syftet med operationaliseringen av jämförbarheten är att mäta hur 
respondenternas svar från de olika företagen skiljer sig i redovisningen av FoU.  
 
För att få en objektiv syn på redovisningen av FoU och dess påverkan på jämförbarhet utformades 
specifika frågor till en revisor. Samtliga frågor avses mäta de olika begrepp som återfinns i 
analysmodellen och slutligen mynna ut i jämförbarhet. Respondenten har studerat ett flertal bolag 
varför det var optimalt att utforma frågorna på ett generellt vis. Att utforma frågorna på ett sådant 
sätt innebar att frågorna formulerades så att de var anpassade för alla typer av företag inom 
tillverkningsbranschen.  
 

3.8 Analysmetod 
Data som härleds från kvalitativa metoder såsom intervjuer, observationer etc. utgör oftast 
ostrukturerad data i stor omfattning. Dess analys kan vara komplicerad och inga klara regler finns 
för hur analysen ska genomföras i jämförelse med kvantitativ dataanalys. Däremot finns det 
vägledning för hur en kvalitativ dataanalys ska genomföras (Bryman & Bell, 2013). 
 
Den kvalitativa analysmetod som tillämpas i denna studie utgör grundad teori. Metoden är svår att 
konkretisera, men har vissa karaktärsdrag som skiljer den från andra kvalitativa metoder. 
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Under analysen av kvalitativ data är det viktigt att genomgående göra jämförelser mellan de 
teoretiska begrepp som stipulerats i den teoretiska analysmodellen och de indikatorer som 
formulerats för att mäta dessa begrepp. Därefter sker något som kallas för kodning. Kodning utgör 
ett viktigt moment och innebär att man kontrollerar och analyserar data som samlats in för att 
kategorisera och sätta etiketter på de delar av data som kan vara av teoretisk betydelse. Inom 
grundad teori pågår en iterativ process där data samlas in, bearbetas och analyseras med teoretiska 
begrepp för att sedan kompletteras med ytterligare data tills teoretisk mättnad uppstår (Bryman & 
Bell, 2013).  
 
I denna studie samlades data in, bearbetades och kategoriserades mot de teoretiska begrepp som 
stipulerades i analysmodellen. Insamlingen samverkade med den teoretiska referensramen och en 
kodning som beskrivits ovan gjordes för att lättare få svar på studiens frågeställningar. Genom 
studiens teoretiska begrepp kunde data analyseras och kategoriseras efter tillhörande begrepp.  
 
Begreppen avser förklara och ge förståelse för data som samlats in och begreppen användes som 
analytiska “glasögon” genom vilket data kunde ses från ett teoretiskt perspektiv. Kodningen av 
data blev således ett viktigt moment för att genomföra en utförlig och konkret analys utifrån 
studiens frågeställningar och syfte. 
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4. Empiri 
Kapitlet redogör för en presentation av empiriskt material som har insamlats och bearbetats. Varje 
företag presenteras med sitt eget avsnitt där en kort introduktion av företaget, beskrivning av dess 
FoU verksamhet och tillvägagångsättet vid redovisningen av FoU-utgifter redogörs. Enskilt avsnitt 
avseende respondenternas syn på informationsasymmetri ges vid slutet av varje företags avsnitt. 
 

4.1. Presentation av företag A 
Företag A verkar globalt inom elektronikbranschen med verksamheter i flera kontinenter världen 
över. Den globala verksamheten är uppdelad i 5 divisioner som består av olika kraftprodukter. 
Respondenten är controller för forskningsavdelningens verksamhet i Sverige och har under många 
år innehaft samma befattning. Sedan några decennier tillbaka har respondenten även titulerat med 
en rad olika befattningar inom koncernen. Respondenten valde att genomföra en personlig intervju. 
 

4.1.1 Forskning och utvecklingsverksamhet i företag A 
Företaget bedriver global forskningsverksamhet där flertalet länder runt om i världen är 
involverade. Verksamheten har även ett integrerat samarbete med universitet över flera 
kontinenter. Organisationen kring forskningsverksamheten är utformad som en matrisstruktur där 
avsikten är att bedriva teknikutveckling på ett strukturerat sätt. Strukturen är i sin tur uppdelad i 
åtta olika områden som kallas för “forskningsarenor”. Varje område utformar sedan en strategi som 
operationaliseras till en ett års plan. Från varje plan utbryts flera konkreta utvecklingsprojekt och 
varje forskningsarena utför och förverkligar dessa projekt med sina medel. Utöver den 
teknikutveckling som bedrivs i forskningsverksamheten sker även en annan form av 
teknikutveckling i företagets affärsdivisioner. Utvecklingen i divisionerna avser de 
produktportföljer som varje division tillhandahåller där målet med utvecklingen är att lansera nästa 
version av produkten. Forskningsverksamheten och dess teknikutveckling har däremot ett mer 
långsiktigt fokus där flera versioner av den befintliga produkten fokuseras och utvecklas. Även 
kompletterande teknikutveckling för affärsdivisionerna bedrivs i forskningsverksamheten. 
Forskningsverksamhetens teknikutveckling är relativt fri från realiserbarhetskrav där idéer för ny- 
eller vidareutveckling av teknologi flödar och konkretiseras i prototyper. Teknikutvecklingen 
måste resultera i prototyper vilket indikerar på att en viss grad av realiserbarhet av idén måste 
finnas tillhands. Affärsdivisionernas teknikutveckling är mer styrd av fastställda principer och 
riktlinjer där utvecklingen är betydligt mer förutsägbar. 
 
Forskningsverksamheten och framförallt teknikutvecklingen utgör en viktig del av företaget och 
har varit en stor bidragande orsak till den globala tillväxt som företaget haft. Dess målsättning är 
att vara teknikledande inom sin bransch vilket belyser att företagets teknikutveckling är 
betydelsefull.  
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4.1.2. Redovisningen av forskning och utveckling i företag A 
Idéer produceras från forskningsverksamheten där varje idé som är genomförbar, kopplas till ett 
projekt som sedermera styrs av en projektmodell där tydliga milstolpar definieras. Varje milstolpe 
omfattar en beslutstidpunkt och en standardiserad mall finns som ska fungera som riktlinje för vad 
som ska beslutas vid varje milstolpe. För varje projekt kopplas en affärsdivision som ansvarar för 
vidareutvecklingen av idéen till en färdig produkt. Affärsdivisionerna ansvarar även för den 
ekonomiska värderingen av respektive projekt där beräkning sker av projektets framtida 
ekonomiska fördelar. Anledningen till att affärsdivisionerna genomför beräkningarna är att 
involvera divisionerna vid ett tidigt skede av respektive projekt så att ett ägarskap till projektets 
utfall och resultat kan kopplas till tillhörande affärsdivision.  
 
Dock finns det en utmaning med att beräkna framtida ekonomiska fördelar tillhörande respektive 
projekt, vilket bidrar till att det blir svårt att aktivera FoU-utgifter. Att beräkna framtida fördelar 
ses som svårfördelat och med det menas att utgifter för teknikutveckling kan vara svårt att hänföra 
till specifika produkter som säljs. Det ses även som svårberäknat då utgifterna som läggs ned på 
teknikutvecklingen möjligtvis inte resulterar i någon ny- eller vidareutvecklad produkt. Ett annat 
problem med beräkningen är att teknikutvecklingen omdefinieras i processen med att framställa 
eller vidareutveckla prototyper och sedermera produkter. FoU utgör ett komplext område och att 
tillförlitligt beräkna framtida ekonomiska fördelar är en tidskrävande och svår uppgift. 
Komplexiteten ligger i att många projekt samverkar med varandra och att det då blir svårt att med 
säkerhet fastställa vilket projekt som tillhör vilken framtida intäkt.  
 
Skiljelinjen mellan forskning- och utvecklingsfas menar också respondenten är problematisk att 
konkret definiera. Sett över hela forskningsverksamheten bedrivs forskning och utveckling på ett 
integrerat sätt vilket gör att skiljelinjen blir tvetydig. Gränsdragningen blir däremot tydligare 
mellan de olika teknikområden som verksamheten verkar där vissa områden enbart innefattar 
utvecklingsprojekt med inriktning mot vidareutveckling av befintliga produktportföljer. Inom 
andra teknikområden bedrivs endast forskning från grunden vilket innefattar nyskapande av 
framtida versioner och produkter vilka kategoriseras som forskningsfas. Därmed kan 
gränsdragning mellan forsknings- och utvecklingsfas genomföras mellan respektive teknikområde. 
Eftersom framtida ekonomiska fördelar för respektive FoU-projekt är svårhanterliga väljer 
företaget att kostnadsföra majoriteten av sina utgifter kopplade till FoU.  
 

4.1.3. Information om FoU i företag A 
Forskningsverksamheten har interna rapporter där information avseende pågående 
forskningsprojekt till affärsdivisionerna lämnas. Det råder strikt konfidentialitet angående vad som 
ska offentliggöras. Till viss del ges information ut via årsredovisningen då kort beskrivning om 
vad som kostnadsförs respektive aktiverats medges i tilläggsupplysningar. Utöver den information 
som ges i årsredovisningen ger företaget ut en årlig handbok som beskriver 
forskningsverksamhetens arbete och vad som åstadkommits. Handboken används mest internt, 
men är även anpassad för att användas av externa parter som exempelvis intressenter.  
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Utöver en årlig handbok ger företaget även ut en global tidskrift som riktar sig till kunder och 
övriga intressenter som överlag beskriver företagets teknikutveckling vilket inkluderar både 
forskningsverksamheten och affärsdivisionerna.  
 

4.2. Presentation av företag B 
Företag B är verksamma inom ett flertal branscher och det sker främst tillverkning av maskiner. 
De affärsområden som bolaget är verksamt i är bland annat bygg- och anläggningsbranschen samt 
gruv- och bergbrytningsbranschen. Försäljningen sker på både nationell och internationell nivå.  
 
Inom företaget har tre respondenter intervjuats varav två är business controllers och den tredje är 
divisions controller i en av divisionerna inom bolaget. Samtliga respondenter har bland annat 
ansvar för sin divisions redovisning av FoU. Respondenten valde att genomföra en personlig 
intervju. 
 

4.2.1. Forskning och utvecklingsverksamhet i företag B 
Inom företaget bedrivs nyskapande och vidareutveckling av befintliga produkter på grund av ett 
flertal skäl. De främsta skälen är anpassning för marknadens- och omvärldskraven, vilket även 
omfattar krav på kostnadsoptimering på befintliga produkter. Omvärldskrav som är lagenliga 
såsom begränsad miljöutsläpp, kan tvinga bolaget att minska dess påverkan på miljön genom att 
uppgradera befintliga komponenter.  
 
Projektledare syftar till att driva projekten framåt och innehar det främsta kostnadsansvaret. Varje 
division har en intern handlingsplan som är anpassad efter dess förutsättningar och påvisar tydliga 
riktlinjer vilket möjliggör standardisering till viss grad för att underlätta för de projektansvariga. 
 
De intervjuande arbetar tvärfunktionellt vilket innebär att kontinuerliga dialoger samt en detaljerad 
uppföljning av utgifterna som lagts ned på projektet kontinuerligt upprättas. För att förhindra 
onödiga utgifter samt exempelvis felaktiga aktiveringar av utvecklingsutgifter har man olika 
milstolpar, så kallade “gates”. Vid varje gate görs bland annat bedömningar om hur hanteringen av 
utgifterna ska ske i redovisningen hänförliga till ett projekt eller om projektet fortsättningsvis skall 
bedrivas, läggas ner eller omstruktureras. Innan bedömning om en aktivering kan ske, måste de 
ansvariga fastställa att produkten inte enbart kommer bli en prototyp, utan även en slutprodukt. 
Bedömningar som skett vid tidigare gates kan vara rätt vid den tidpunkten, men då marknaden och 
omvärlden ständigt ändras kan den tidigare bedömningen anses vara felaktig i efterhand. 
Förutsättningarna ändras ständigt och därför sker så kallade impairment tests kontinuerligt, vilket 
innebär att affärsplanen ses över och valideras. Vid felbedömningar av projekt som man trodde 
skulle inbringa ekonomiska fördelar men av olika anledningar inte längre uppfyller kraven enligt 
regelverket görs nedskrivningar för att inte ge en missvisande bild av företagets finansiella 
ställning. 
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Att urskilja forskning- och utvecklingsfas ses inte som ett större problem för divisionerna då deras 
tydliga handlingsplan är till stor hjälp. Det beror även på att gaterna innehåller ett antal krav som 
måste uppfyllas för att projektet ska få fortsätta till nästa skede, vilket kan vara utvecklingsfasen. 
Bland ett projekts större gate, som är övergången till utvecklingsfasen, måste ett godkännande från 
projektstyrelsen fås innan utvecklingen av projektet kan påbörjas. Om ett projekt blir godkänt vid 
denna gate påbörjas utvecklingsfasen och genom att ställa projektet mot regelverkets krav, 
undersöks möjligheten till att aktivera fortsatta utgifter. Beslut tas baserad på informationen som 
finns vid beslutstillfället och mot uppsatta standard kriterier.  
 

4.2.2. Redovisning inom företag B 
För att förhindra en felaktig bedömning av ett projekt protokollförs processen och ses över av flera 
funktioner inom bolaget. Detta innebär att det inte bara är projektledarna och controllers som styr 
arbetet med FoU, utan andra funktioner har också inflytande vilket minimerar risken för 
felbedömningar. Externa parter, såsom revisorer, är med och kontrollerar processerna då bolaget 
lägger mycket tyngd på FoU:s funktionen. Det görs för att bolaget strävar efter att fortsatt ligga i 
framkant inom teknologiutvecklingen, vilket driver bolaget till att ständigt förnya sig då ett flertal 
kopior av företagens produkter skapas. 
 
Divisionerna utgår från samma grundprinciper vid hanteringen av FoU-utgifterna, dock skiljer sig 
komplexiteten åt inom dessa divisioner då olika FoU-projekt bedrivs. Detta medför att två av 
divisionerna har en mer försiktig utgångspunkt där den ena divisionen kostnadsför majoriteten av 
alla utgifter kopplade till FoU och den andra kostnadsför cirka 90 %. 
 
Ytterligare en anledning till varför en kostnadsföring av en större del av FoU-utgifterna sker inom 
dessa divisioner är att lagar uppkommer som kräver anpassning av befintliga produkter. Den tredje 
divisionen har på senare tid även de valt ett mer försiktigt tillvägagångssätt gällande dessa utgifter 
då omvärlden ses som orolig. Just nu aktiveras cirka 25 – 50 % av utgifterna inom divisionen 
beroende på typen av projekt som bedrivs. Förr valde man att i större utsträckning aktivera projekt 
som uppkom på grund av lagenliga krav. Idag ses det som icke nyskapande inom bolaget, därför 
kostnadsför man den typen av utgifter. Trots detta är fortfarande dess tidigare tillvägagångssätt av 
utgifterna godkänt av externa och interna revisorer vilket till stor del beror på att utgångspunkten 
är baserad på samma principer. För att bevisa att produkten kommer inbringa framtida intäkter, 
upprättas en affärsplan, så kallat business case. I en affärsplan görs det en kartläggning där man 
bland annat försöker förutse hur många enheter som kommer säljas och med vilken vinstmarginal. 
 
Regelverket som efterföljs ses som genuint då de möjliggör för företagen att behandla utgifterna 
hänförliga till FoU på ett rättvist sätt. Det innebär att om man har en bra affärsplan och ett projekt 
man nästintill är “bergsäker” på kommer bli framgångsrikt, väljs aktivering av utgifterna framför 
kostnadsföringen. Det görs för att slippa en stor belastning på årsresultatet och uppvisa en mer 
korrekt bild av företagets finansiella siffror.  
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Däremot skulle kostnadsföring av alla utgifter hänförliga till FoU minska arbetsbelastningen för de 
involverade, dock skulle det inte ge en rättvisande bild av företagets ställning.  

4.2.3. Information om forskning och utveckling inom företag B 
För att förhindra att information kring FoU kommer ut till allmänheten utöver det offentliggjorda 
finns det ett antal system som påvisar om någon exempelvis försöker hämta hemlighetsstämplade 
dokument. Inom FoU är processer och dokument hemlighetsstämplade fram till lanseringen av 
produkten. Företag kan dock i vissa fall, välja att visa upp prototyper på mässor, vilket endast 
görs vid slutfasen. Det görs främst i marknadsföringssyfte då produkten visas upp och möjligtvis 
attraherar köpare och intressenter.   

4.3 Presentation av företag C 
Företag C är ett bolag som tillverkar produkter och system inom elektronikbranschen där de 
strävar efter att vara teknikledande. Bolaget verkar inte bara inom Sverige, utan även 
internationellt. Respondenten har lång erfarenhet inom bolaget och denne har även god insikt 
avseende dess FoU:s verksamhet. På grund av hög arbetsbelastning och tidsbrist valde 
respondenten att genomföra en mejlintervju.  
 

4.3.1 Forsknings- och utvecklingsverksamhet i företag C 
Bolaget strävar efter att ligga i framkant inom elinstallationsmarknaden vilket medför att 
produktutvecklingen är ett av kärnområdet inom bolaget. Dagens teknikutveckling går ständigt 
framåt och därför ses FoU som en betydelsefull del av bolaget. För att nå en högre tillväxt än andra 
bolag och nå fler marknadsandelar är det viktigt att leverera nya och innovativa produkter. Att 
utveckla befintliga produkter är också något bolaget strävar efter då de vill att deras produkter ska 
framstå som mest attraktiva på marknaden, men även legala krav och miljömål driver bolagets 
utveckling av produkter.  
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4.3.2 Redovisning av forskning och utveckling i företag C 
Bolaget finner inga större svårigheter med att förutse framtida ekonomiska fördelar eller att 
urskilja forsknings- från utvecklingsfasen. Det beror på att en stor del av projekten som bedrivs, 
kategoriseras som utvecklingsprojekt, men även på grund av att gedigen erfarenhet inom 
branschen finns. Även tydliga rutiner och projektmallar med konkreta krav som projekten måste 
uppfylla agerar som vägledning för projektansvariga.  
 
Det finns även personal som ständigt arbetar med att kalkylera och förutse marknadsutvecklingen 
som också underlättar förutsägelsen och beräkningen av framtida ekonomiska fördelar. Genom 
att upprätta prognoser kan bolaget förutse kostnaderna och volymerna som produceras. Företaget 
aktiverar ca 40-60 % av FoU-utgifterna beroende på bedömningarna av projektets framgång. Det 
görs för att det anses vara mer rättvist att belasta projektet med en kostnad över en specifik tid. 
Produktkalkylerna kan hämmas av en allt för stor kostnadsföring som kan leda till att ett lönsamt 
projekt betraktas som olönsamt. För att fastställa att förstudien fortfarande är korrekt arbetar 
projektansvariga löpande med kalkyleringar och bedömningar av marknaden. Respondenten 
anser att regelverket ger klara riktlinjer avseende hanteringen av FoU-utgifter där bland annat 
aktivering respektive kostnadsföring av utvecklingsutgifter omfattas.  

4.3.3 Information kring forskning och utveckling 
För att tillgodose intressenter med information kring FoU diskuteras olika produktområden i 
allmänna ordalag och inte om någon specifik produkt. Diskussionen brukar ta plats på mässor, 
men även via andra kommunikationskanaler vid förfrågan.  
 
Att inte diskutera om en specifik produkt kan bero på att produkten är i tidigt skede och bolaget 
inte med säkerhet kan faställa att en slutgiltig produkt kommer lanseras. För att förhindra att 
rykten skapas är det viktigt med tydliga rutiner för att förhindra informationsläckage och 
framförallt är detta av yppersta vikt då man inte vill avslöja företagshemligheter samt framtida 
projekt för sina konkurrenter.  

4.4. Presentation av revisionsbyrå 
Bolaget är en revisionsbyrå som hanterar skattefrågor, revisionsuppdrag samt bokföring. 
Revisionsbyrån verkar även internationellt och har många kunder som består bland annat av 
internationella storföretag. 
 
En personlig intervju genomfördes med en auktoriserad revisor som jobbar inom revisionsbyrån i 
Sverige. Personen har varit revisor i nio år, varav de senaste fyra åren som auktoriserad revisor. 
Respondenten har deltagit i ett flertal granskningar av företag, som tillämpar regelverket IFRS och 
IAS 38 med redovisade FoU-utgifter.  
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4.4.1 Granskning av FoU inom bolag 
Att granska företag så de följer det juridiska ramverket är en av revisorns huvudsakliga uppgifter. 
Vid aktivering av utgifter handlar det mer specifikt om IAS 38 och omfattar kraven som ställs på 
företag för att tillåtas aktivera utgifterna. För att en granskning av utgifterna ska påbörjas måste 
bolagets motivering till aktiveringen anses vara tvetydig. Dokumentation samt dialog förs mellan 
revisorn och bolag, där revisorn försöker förstå motiveringen till varför företaget valt att aktivera 
utgifterna.  
 
Vid upptäckandet av att ett bolag inte uppfyller aktiveringskraven, men trots detta har aktiverat 
utgifterna åtar revisorn ett flertal åtgärder. Revisorn tar kontakt med bolaget och ger sina 
synpunkter som strider emot dess agerande. Råder det fortfarande inte konsensus mellan parterna 
efter detta, skrivs det i revisionsberättelsen om effekten av agerandet och dess påverkan på den 
finansiella redovisningen. Ifall FoU är mindre omfattande inom ett bolag brukar inte större åtgärder 
vidtas, men tillhör FoU en stor andel av företagets räkenskaper kan det leda till rättegång och i 
slutändan konkurs. 
 
Det är bättre ur ett resultatmässigt perspektiv, att aktivera utgifterna som en tillgång då kostnaderna 
minskar och företaget framställs som mer lönsamt. Bolag kan ha olika baktankar i hanteringen av 
utgifterna, vilket kan vara att minska skattekostnaden. Misstänker revisorn att detta görs och att 
utgifterna istället skulle ha aktiverats som en tillgång kan denne inte göra mycket ifall bolaget 
hävdar att de handlade i enlighet med försiktighetsprincipen.  
 

4.4.2. Nackdelar med IFRS 
Ur ett revisionsperspektiv är det bättre om utgifterna kostnadsförs eftersom det inte behöver ske 
någon gedigen granskning av utgifterna. Regelverket är skrivet på ett generellt sätt och därför bör 
intressenterna ha i åtanke att subjektiva bedömningar sker. Trots detta ska bolagen uppvisa 
trovärdiga siffror i de finansiella rapporterna. Genom att företag aktiverar sina utgifter anser de att 
utvecklingen av en produkt kommer ske och leda till framtida intäkter. Dock ändras omvärlden 
ständigt vilket medför att bolag kan uppvisa en hög andel aktiverade utgifter vid ett 
redovisningstillfälle, men redovisa betydligt lägre andelar i ett senare skede. Det kan bero på att 
bolaget inte längre tror att produkten kommer inbringa ekonomiska fördelar. Exempelvis kan en 
konkurrent ha lanserat en ny produkt vilket leder till en nedskrivning av projektet.  
 
Företag som granskats av respondenten har främst valt att utgå från försiktighetsprincipen framför 
matchningsprincipen och kostnadsfört FoU-utgifterna. På detta vis blir endast företagen som 
kostnadsför jämförbara då de utgår från samma redovisningsprincip. Valet av princip påverkar 
innehållet i redovisningen och kan möjligtvis ses som missvisande för intressenterna. Genom att 
exempelvis välja att kostnadsföra utgifter som egentligen borde aktiveras ges en vilseledande bild 
av bolagets finansiella ställning.  
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Respondenten belyser däremot att företag som väljer att i stor utsträckning kostnadsföra, handlar 
på ett konsekvent sätt. Dock blir en jämförelse mellan bolag inte helt rättvis då företag kan påverka 
resultatet på olika sätt genom hanteringen av FoU-utgifter.  
 

4.4.3. Problematiken kring aktivering 
Beräkningen av framtida ekonomiska fördelar ses som det största problemet, men även 
urskiljningen mellan forskning- och utvecklingsfas kan vara problematisk för bolag. För 
undvikandet av att handskas med problemen som kan uppstå vid en aktivering, favoriseras 
försiktighetsprincipen enligt respondenten. Det leder till att många företag väljer att kostnadsföra 
FoU-utgifter även om de har en färdig plan för resultatet. Det huvudsakliga problemet är, som 
beskrivits innan, att beräkna och fastställa framtida ekonomiska fördelar. Vid valet att beakta 
matchningsprincipen avseende FoU måste bolaget vara säkra på att projektet kommer bringa 
framtida intäkter. Respondenten misstänker att bolag i viss mån kan använda FoU posten som en 
justeringspost, vilket innebär att en justering av resultatet kan göras av diverse anledningar.  
 

4.4.4. Informationsunderlag  
Att företag utelämnar väsentlig information i årsredovisningen är något en intressent bör ta i 
beaktan enligt vår respondent. Däremot görs detta av olika anledningar där det exempelvis kan vara 
så att FoU inte utgör en väsentlig del av företagets verksamhet och därför anses det som slöseri att 
lägga ner mycket resurser på mer än de obligatoriska uppgifter som måste lämnas enligt 
regelverket. Även bolag som inte har något behov av att locka fler investerare kan göra samma val 
och välja att inte lämna ut alldeles för mycket information kring FoU då det kan hämma bolagets 
konkurrenskraft. Detta görs oftast genom att klumpa ihop informationen kring FoU i 
redovisningen. För att fortfarande tillgodose företagsledningen och bolagets anställda med 
information kring detta görs det interna rapporter.  
   
Företag, som har större behov av att locka potentiella investerare eller bibehålla befintliga 
investerare, tenderar att vara mer benägna att lämna ut utförlig information kring FoU i dess 
årsredovisning eller genom annan extern kommunikationskanal. Anses investeraren vara av 
väsentlig betydelse för bolaget är sannolikheten för ett detaljrikt informationsunderlag större. 
Informationsunderlaget kan möjligtvis utökas genom att investeraren etablerar kontakt med bolaget 
och efterfrågar information kring detta. Företag som har befintliga investerare som bidrar med 
tillräcklig finansiering har en lägre prioritering gällande informationsutgivningen men brukar 
lämna information för att tillgodose befintliga investerare och intressenter utan att främja 
konkurrenterna med att lämna konkurrenshämmande information. 
 
Företag, vars FoU utgör en viktig del av bolaget, tenderar att vara mer detaljrika kring dess FoU 
då en stor andel kostnadsföring sker och påverkar resultatet negativt. För att tillgodose 
intressenterna väljer de att skriva vad kostnaderna syftar till.  
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4.4.5. Jämförbarhet mellan företag  
Fullständigt jämförbart mellan företag kommer aldrig att uppnås enligt respondenten då det finns 
många faktorer som spelar in. Det uppvisas skillnader på företagsnivå avseende bedömningar om 
aktivering eller kostnadsföring då de utgår från olika förutsättningar och principer. Med fler 
bedömningar och ställningstaganden blir det svårare att få det enhetligt mellan företag. Trots den 
olikartade hanteringen av utgifterna ses jämförbarheten som generellt god om företag noggrant 
beskriver hur hanteringen av FoU-utgifter skett 
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5. Analys 
Nedan kommer analys av data som samlats in att göras med hjälp av analysmodellen som beskrevs 
i teorikapitlet. Strukturen är sådan att varje samband i modellen beskrivs och förklaras i respektive 
avsnitt. 
 

5.1 Redovisningsprinciper och redovisning av FoU-utgifter 
Företagen inom tillverkningsbranschen, som beskrivs i empirin, varierar i redovisningen av FoU-
utgifter. Inom företag A kostnadsförs i princip alla FoU-utgifter medan företag B mer varierar vid 
redovisningen beroende på vilken forskningsdivision som studeras. Vid två av divisionerna 
kostnadsförs majoriteten av FoU-utgifter medan det i den tredje divisionen varierar mer i 
tillämpningen och en större andel av utgifterna aktiveras i balansräkningen. Även företag C 
aktiverar stor del av sina FoU-utgifter. Förklaringen till företagens tillvägagångsätt vid 
redovisningen kan, utifrån ett teoretisk perspektiv, finnas i beaktandet av försiktighets- och 
matchningsprincipen.  
 
Kostnadsföringen kan förklaras med hjälp av försiktighetsprincipen där Asher (2006) nämner att 
principens utgångspunkt är att inte övervärdera tillgångar respektive undervärdera kostnader. 
Genom att kostnadsföra FoU-utgifter kan de intervjuade företagen försvara redovisningen genom 
att negligera problematiken med aktivering. Att aktivera utgifterna kan dock bidra till mer 
rättvisande bild av företagets finansiella ställning och resultat. Genom att matcha rätt kostnad med 
dess intäkt under rätt redovisningsperiod presenteras företagets finansiella ställning på ett mer 
korrekt sätt i resultaträkningen (Smith, Brännström & Jansson, 2015; Dinh & Schultze, 2011).  
 
Respondenten i revisionsbyrån menar att motiveringen till valet av aktivering eller kostnadsföring 
är betydelsefullt då det avgör om en granskning ska påbörjas eller inte. Anser revisorn att 
företagens motivering är vag och att hanteringen av FoU-utgifter skall göras på ett annat sätt, 
kommer bolaget till slut att följa revisorns rekommendation. Något som Öhman (2007) poängterar 
i sin studie är just att revisorns uppgift avser att kvalitetssäkra att informationen som ges ut är 
tillförlitlig Problematiken med att aktivera FoU-utgifter uppmärksammas dock i vårt empiriska 
material och analyseras mer djupgående i följande avsnitt. 
 
Framtida ekonomiska fördelar 
Till skillnad från företag A, har företag B och C inga problem med att beräkna framtida ekonomiska 
fördelar. Företag B och C har klara riktlinjer och rutiner för beräkningen liksom företag A, men 
FoU:s verksamhet i sistnämnda företag försvårar beräkningarna i högre utsträckning i jämförelse 
med de andra företagen.  
 
Svårigheten inom företag A beror på att projekten resulterar i flera produkter och att det inte finns 
någon tydlig koppling kring vilka utgifter som kan kopplas till vilket projekt. Det medför även ett 
annat problem då projektets utgifter med säkerhet inte kan matchas till den intäkt den inbringar. 
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Marton et al. (2013) påpekar att beräkningen och framställningen av framtida ekonomiska fördelar 
som kan relatera till FoU-utgifter är svår att fastställa. Det innebär att det är svårt att med säkerhet 
veta vilka framtida ekonomiska fördelar som kommer genereras från utgifterna, vilket även 
bekräftas av revisorn som intervjuats. Dock kan problematiken till viss del förhindras ifall företag 
har tydliga rutiner och standarder för projektutvecklingen och hur beräkningarna av ekonomiska 
fördelar ska ske. Företag A påvisar dock att komplexiteten kring FoU utgör ett hinder för 
beräkningen och kan inte de framtida ekonomiska fördelarna fastställas ska utgifterna 
kostnadsföras direkt och försiktighetsprincipen tillämpas. 
 
Dock kan det ses som att posten möjligtvis används för justeringar som i slutändan påverkar 
företagets resultat, vilket revisorn misstänker att bolag gör numera. Att hantera utgifterna på detta 
sätt är inte avsikten med försiktighetsprincipen, vilket Asher (2006) konstaterar då en avsiktlig 
försiktighet motverkar principens syfte med att generera rättvisande bild i företagets ställning och 
resultat. 
 
Forskning- och utvecklingsfas 
IFRS är ett principbaserad regelverk som utgår från principer och inte konkreta regler vilket innebär 
att företag måste göra professionella bedömningar vid olika beslut avseende redovisningen. 
Eftersom ingen konkret vägledning eller tydliga exempel ges avseende hur standarden ska 
tillämpas så fattas subjektiva beslut (Marton et al. 2013). Respondenterna ser olika på skiljelinjen 
mellan forskning- och utvecklingsfas och i detta avseende blir problematiken med principbaserad 
reglering uppenbar.  
 
Respondenten för företag A belyser problematiken med att de enskilda projekt som bedrivs i 
forskningsverksamheten och sedermera utvecklas i affärsdivisionerna inte har en klar skiljelinje 
mellan forskning- och utvecklingsfas. Skiljelinjen blir tydligare mellan de projekt som sker i hela 
företagets projektportfölj. Inom företag B finner man dock inget problem med att urskilja 
forskning- och utvecklingsfasen för sina respektive projekt. Detta beror till stor del på de tydliga 
kriterier som måste uppfyllas innan projektet får avancera vidare till utvecklingsfasen. Även 
företag C finner inga problem med att skilja faserna för respektive projekt då främst 
utvecklingsprojekt bedrivs. Det tolkas som att problematiken med att skilja faserna kvarstår, men 
att kriterierna i IAS 38 till viss del kan tillämpas för att skilja faserna om man har tydliga 
handlingsplaner för projekten. Det kräver att man har tydliga rutiner och till viss grad 
standardiserade mallar för när projekten ska anses övergå från forskning- till utvecklingsfas. Med 
att till viss grad tillämpa standardiserade mallar ges utrymme för hanteringen av FoU 
verksamhetens komplexitet. Problematiken bekräftas av respondenten från revisionsbyrån, men 
utifrån empirin kan inte problematiken generaliseras då två av tre bolag anser att skiljelinjen är 
oproblematisk. 
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5.2 Redovisning av FoU-utgifter och informationsasymmetri 
Företag B väljer att agera utifrån sina standardiserade handlingsplaner, där varje division har 
anpassat handlingsplanen utifrån sina förutsättningar. Det leder till att redovisningen av FoU-
utgifterna inte blir identiska, något man tydligt ser gällande andelen som kostnadsförs respektive 
aktiveras i de olika divisionerna. En division inom företag B och företag C aktiverar en stor mängd 
av FoU-utgifterna. För att få göra detta måste ett antal kriterier vara uppfyllda som återfinns i IAS 
38. Genom att aktivera utgifterna får intressenterna indirekt information, bland annat om att 
projektet har marknadspotential och att bolaget tror att utgifterna kommer bringa framtida 
ekonomiska fördelar (Marton et al. 2013; IAS 38).  
 
Aktivering av utgifter sker utifrån subjektiva bedömningar om projektets framtid vilket är tillåtet 
enligt IAS 38 då standarden är principbaserad. Omvärlden ändras ständigt och bedömningen av ett 
projekts framtida framgång kan samverka med detta. Det innebär att en bedömning om vad som 
varit optimalt för bolaget tidigare, inte nödvändigtvis måste överensstämma längre fram i tiden. I 
och med att intressenterna blivit informerade om vad som aktiverats, blir de vilseledda om en 
bedömning ses som felaktig i efterhand.   
 
Inom företag A och två av divisionerna inom företag B, kostnadsförs majoriteten av utgifterna som 
uppstår inom utvecklingsfasen. Att kostnadsföra utgifterna leder till att information kring företagets 
FoU blir obefintlig för intressenterna (Aboody & Baruch, 2000). Möjligtvis kan detta ses som ett 
tecken på att företag väljer att hemlighetshålla information då de inte blir obligerade till att upplysa 
intressenter om vad utgifterna syftat till (Öhman, 2007). 
 
Det kan i sin tur kopplas till relationen mellan agent och principal där företag avser agenten och 
intressenterna principalen. Det ses som att företag agerar utifrån eget intresse utan att beakta 
intressenternas behov av information och är något som Frostensson (2015) skriver om. I och med 
att det är FoU som driver företagen framåt inom tillverkningsbranschen, ses det som missgynnande 
om intressenterna inte får någon information kring vad som förekommit inom avdelningen.  
 
I relationen uppstår intressekonflikter vilket missgynnar båda parterna då investeringar i företaget 
präglas av osäkerhet i form ekonomisk avkastning tillföljd av utebliven information om företagets 
FoU:s verksamhet. Från företagets sida ses det också som en nackdel då potentiella investerare blir 
mer försiktiga och överväger att inte investera i företaget.  
 
Utöver informationen avseende FoU som redovisas i respektive företags årsredovisning används 
kompletterande kommunikationskanaler där ytterligare information presenteras. Dock skiljer sig 
mängden av informationsutgivning mellan företagen. Bolag som har större behov av investerare 
tenderar att ge ut mer information via externa kommunikationskanaler än bolag som inte är det. 
Det är något som bekräftas av vår respondent i revisionsbyrån. Problematiken med 
informationsasymmetri stärks och har företag möjlighet att presentera ofullständig information 
avseende dess FoU:s verksamhet uppstår ett problem för principalen, vilket även Öhman (2007) 
beskriver. 
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Bolagen värdesätter FoU högt och det ses som kärnan i att driva verksamheten framåt, vilket 
förklarar varför det råder strikt sekretess avseende detta. Beslutsunderlaget för principalen kan ses 
som riskabel på grund av utelämning av information från företagets sida, vilket kan leda till en 
utebliven investering. Företag måste hantera balansgången mellan att tillgodose intressenterna med 
tillräcklig information utan att för den saken ge ut alltför mycket information som kan gynna 
konkurrenters verksamheter. Det blir tydligt att företag prioriterar motverkandet av konkurrenters 
framgångar baserad på informationsutgivningen om FoU framför intressenternas 
informationsbehov i samtliga företag inom tillverkningsbranschen som intervjuats. Det bekräftas 
av Öhman (2007) då han påpekar att bolag utelämnar information på grund av rädslan för 
konkurrenters utnyttjande av den.  
 

5.3 Jämförbarhet 
IASB betonar jämförbarhet mellan företags finansiella rapporter som en viktig kvalitativ egenskap 
för den finansiella informationen. Informationsunderlaget förbättras för intressenter då en 
tillförlitlig och korrekt jämförelse mellan företags finansiella rapporter kan utföras (Marton, 2013). 
Det förutsätter dock att företag, om redovisning av FoU-utgifter analyseras, använder samma 
redovisningsprinciper. Dock uppmärksammas det att de intervjuade företagen till viss del tillämpar 
olika principer. 
 
Samtliga företag tillämpar försiktighetsprincipen mer än matchningsprincipen, men graden av 
försiktighet i redovisningen skiljer sig åt. I företag C betonas i princip matchningsprincipen lika 
mycket som försiktighetsprincipen medan i företag A och B tillämpas mer försiktighet i 
redovisningen. I detta avseende påverkas jämförbarheten mellan företags finansiella rapporter. För 
intressenter blir det problematiskt att använda den finansiella informationen som beslutsunderlag 
för exempelvis investeringar eftersom man till olika grad kan avläsa FoU-verksamhetens innebörd 
i informationen. Som tidigare nämnts utgör FoU en viktig del av de intervjuade företagens teknik- 
och produktutveckling. Utvecklingen avser en nyckelkomponent i respektive företags omsättning 
av produkter och att få utförlig och tillförlitlig information gällande FoU kan tillföra mycket i 
beslutsunderlaget och i investeringskalkyler för intressenter.  
 
Med tanke på att företagen tillämpar principerna i olika utsträckning betonar respondenten från 
revisionsbyrån betydelsen av att dokumentera och lämna kompletterande information för att stärka 
intressenternas kunskap om företagens FoU:s verksamhet. Principerna tillämpas i olika 
utsträckning då regelverket tillåter en anpassning av rekommendationerna efter företagens enskilda 
förutsättningar, så länge det görs inom det legala ramverket.  
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Att agera inom det legala ramverket är något som bolag gör enligt vår respondent från 
revisionsbyrån. Dock kan vissa företag utnyttja FoU-posten för diverse anledningar enligt revisorn. 
Det är något som Gamal & Massoud (2005) belyser, att bolagen i vissa fall kan använda FoU:s 
posten som en slags justeringspost. Det innebär att företag använder dessa utgifter för att reglera 
resultatet. En justering av resultatet på detta vis leder till en missvisande bild av företagets 
finansiella ställning och på sätt blir inte en jämförelse mellan företag rättvis.  
 
Till viss del ger företag ut information via andra kommunikationskanaler vilket ökar intressenternas 
informationsunderlag, men även här skiljer sig graden av informationsutgivning åt. Det påvisar att 
informationens utgivningen utöver det obligatoriska även skiljer sig åt i detta avseende.  
 
Respondenten i revisionsbyrån anser att det uppvisas skillnader gällande redovisningen av FoU på 
företagsnivå. Vidare menar respondenten att på grund av detta kommer jämförbarheten avseende 
företags redogörelse för dess FoU-verksamhet i den finansiella rapporteringen aldrig uppnås på 
grund av dess komplexitet.  
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6. Slutsats 
I detta kapitel kommer studiens syfte uppnås och frågeställningar att besvaras. Svaren grundar sig 
i studiens analys av det empiriska materialet som samlats in.  
 
Hur påverkar försiktighet- och matchningsprincipen företags redovisning av FoU utifrån IAS 38? 
 
Försiktighets- och matchningsprincipen utgör grunden för redovisningen av FoU utifrån IAS 38. 
Dess påverkan avgör huruvida FoU-utgifter bör aktiveras i balansräkningen och kostnadsföras i 
resultaträkningen över en viss period eller direkt kostnadsföras i resultaträkningen när utgiften 
uppkommer.  
 
Kopplingen mellan principerna och IAS 38 grundar sig i sin tur på de riktlinjer och handlingsplaner 
företagen upprättar för att exempelvis avgöra vilken fas respektive projekt tillhör. Genom att 
fastställa under vilket stadie respektive forskningsprojekt befinner sig i kan kriterierna i IAS 38 
avseende aktivering jämföras med projektets stadium. Ifall projekten uppfyller kriterierna ska 
företag aktivera utgifterna och således tillämpa matchningsprincipen. Om det råder osäkerhet kring 
något av kriterierna kommer företag att omgående kostnadsföra utgifterna och således tillämpa 
försiktighet i redovisningen. Slutsatsen som kan dras är att handlingsplanerna och de riktlinjer 
företag tillämpar bestämmer valet av redovisningsprincip som i sin tur avgör hur FoU-utgifter 
redovisas.  
 
Hur jämförbar är redovisningen av FoU mellan företag inom tillverkningsbranschen? 
 
I och med att företag till viss del tillämpar olika principer vid redovisningen av FoU-utgifter 
påverkas jämförbarheten i den finansiella rapporteringen. Redovisningen grundas väldigt mycket 
på subjektiva bedömningar varför en konsekvent tillämpning av principerna mellan företag inte 
kan identifieras. Det beror bland annat på att regelverket är utformat på ett generellt vis vilket 
möjliggör för bolagen att anpassa rekommendationerna efter sina förutsättningar, förutsatt att 
företagen håller sig inom det legala ramverket. Det leder i sin tur att anpassningen av regelverket 
inte blir likartad bland bolag vilket leder till att besluten som tas angående hanteringen av FoU-
utgifter inte blir jämbördig. 
 
Informationsunderlag är något som anses kunna öka jämförbarheten då tillämpningen av 
redovisningsprinciper leder till olikartad redovisning av FoU. Därmed ger företagen ut information 
kring FoU via andra kommunikationskanaler såsom tidskrifter eller vid förfrågan. Dock varierar 
även denna utgivning varför problematiken avseende jämförbarheten fortfarande kvarstår. 
Redovisningen av FoU inom tillverkningsbranschen anses inte vara jämförbar mellan företag inom 
tillverkningsbranschen och beror främst på grund av dess komplexitet.  
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7. Diskussion 
Studiens sista kapitel inleds med en diskussion avseende vad som kan ha påverkat studiens resultat. 
Sedan följer en redogörelse för intressanta observationer som inte kan kopplas till syftet eller 
frågeställningarna och kapitlet avslutas med förslag till vidare forskning. 
 
Det bör uppmärksammas att olika metoder har tillämpats för att samla in data. Både personlig- och 
mejlintervju har använts och under datainsamlingen har mejlintervju avslöjat sina begränsningar 
som kan ha påverkat resultatet. Feltolkning från vår sida av respondentens svar kan ha förekommit 
då det är svårare att avläsa respondenten och dennes svar. Med en personlig intervju är det betydligt 
lättare att tolka och få gehör för oklarheter som respondenten kan ha medgivit. Detta kan i sin tur 
påverka studiens resultat och läsaren bör ta detta i beaktande. 
 
Samtliga företag tillämpar handlingsplaner som är anpassade efter dess verksamhet. Dessa 
handlingsplaner agerar som vägledning för hur de ska agera avseende FoU och dess redovisning. 
Det som är anmärkningsvärt är att majoriteten av de intervjuade företagen, i jämförelse med vad 
teorin förespråkar, inte har svårigheter med att tillämpa IAS 38. Genom sina handlingsplaner 
underlättar det för personalen som jobbar med FoU att handla inom det legala ramverket. Däremot 
ses projektens komplexitet som ett hinder vilket gör att svårigheter uppstår när man exempelvis 
ska beräkna ekonomiska fördelar. Det kan vara svårkalkylerat då flera faktorer spelar roll medan 
det i IFRS endast står att bland annat framtida ekonomiska fördelar ska beräknas vid en aktivering.  
   
En intressant observation som respondenten från revisionsbyrån tog upp är att FoU-posten kan 
används för justeringar av den finansiella redovisningen. Att bolag sedan motiverar detta med att 
försiktighetsprincipen tillämpas och omvärlden är osäker gör att revisorn inte kan vidta åtgärder 
för att demaskera det uppenbara.  
 

7.1. Förslag på vidare forskning 
Studien som gjorts påpekar att företagen ibland hemlighetshåller information, vilket gör att 
informationen kring FoU blir bristfälligt.  Kostnadsföring av sådana utgifter förstärker 
informationsklyftan mellan företaget och intressenterna. Därför är det intressant att undersöka hur 
information kring FoU påverkar en intressents vilja att investera kapital i ett bolag. Därför skulle 
det vara intressant att göra en studie där man utgår från intressenternas perspektiv gällande dess 
informationsunderlag för FoU-utgifter.   
 
 
 



 
 
 
 

35 
 

 
Källförteckning 
 
Aboody, D. & Baruch, L. (2000). Information Asymmetry, R&D, and Insider Gains. The Journal 
of Finance, vol. 55 (6), ss. 2747-2766.  
 
Atallah, G. & Khazabi, M. (2005). A Model of R&D Capitalization. International Journal of 
Business and Economics, vol 4(2), ss. 107-121. 
 
Asher, A. (2006). Unfinished Accounting Issues: Incorporating Fair Value and Prudence in 
Accounting Theory. Annals of Actuarial Science, vol. 1 (2), ss. 271-290.  
 
Ball, R. (2006). International Financial Reporting Standards (IFRS): pros and cons for investors. 
Accounting and Business Research, vol. 36, ss. 5-27. 
 
Boulerne, S. & Sahut, J. (2010). Have IAS (International Accounting Standards)/IFRS improved 
the information content of intangible in France, Journal of Financial Management & Analysis, vol. 
23(2), ss. 52-62.  
 
Bryman, A. & Bell, E. (2013).  Företagsekonomiska forskningsmetoder. Upplaga 2:2. Stockholm: 
Liber AB.  
 
Buscemi, A. & Yallwe, A. (2014). An Era of Intangible Assets. Journal of Applied Finance and 
Banking, vol 4(5), ss. 17-26.  
 
Business Dictionary, Research and Development. 
http://www.businessdictionary.com/definition/research-and-development-R-D.html 
[Hämtad 2016-04-16] 
 
Callimaci, A. & Landry, S. (2003). The effect of management incentives and cross-listing status 
on the accounting treatment of R&D spending. Journal of International Accounting, Auditing and 
Taxation Vol. 12 (2), ss. 131-152.  

Cazavan-Jeny. A. & JeanJean, T. (2006). The negative impact of R&D capitalization: A value 
relevance approach, European accounting review, vol 15 (1), ss. 37-61.  
 
Cazavan-Jeny, A. & JeanJean, T. (2010). Accounting choice and future performance: The case of 
R&D accounting in France. Journal of Accounting and Public Policy, vol. 30 (2), ss. 145-165. 

Chan, H., Faff, R., Gharghori, P. & Ho, Y. (2007). The relation between R&D intensity and future 
market returns: does expensing versus capitalization matter. Review of Quantitative Finance and 
Accounting, vol 29(1), ss. 25-51.  

http://search.proquest.com.db.ub.oru.se/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/Journal+of+Financial+Management+$26+Analysis/$N/34285/DocView/861734629/fulltextwithgraphics/D4C32BDA1B5C4AB9PQ/1?accountid=8028
http://search.proquest.com.db.ub.oru.se/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/Journal+of+Financial+Management+$26+Analysis/$N/34285/DocView/861734629/fulltextwithgraphics/D4C32BDA1B5C4AB9PQ/1?accountid=8028
http://www.businessdictionary.com/definition/research-and-development-R-D.html


 
 
 
 

36 
 

 
Christensen B, H., Lee, E., Walker, M. &  Zeng, C. (2015). Incentitives or Standards: What 
determines accounting quality changes around IFRS adoptation. European Accounting Review, vol. 
24 (1), ss. 31-61.  
 
Dinh, T. & Schultze, W. (2011). Capitalizing research & development and other information: the 
increnatal information content of accruals versus cash flows”. Journal of Management Control, 
vol. 22 (3), ss. 241-278. 
  
Expowera (2016). Marknadsundersökning - insamlingsmetoder 
http://www.expowera.se/starta-eget-foretag/marknadsundersokning/marknadsundersokning-
insamlingsmetoder [Hämtad 2016-05-04] 
 
Frostensson, M. (2015). Redovisningsteori. Upplaga 1:1 Lund: Studentlitteratur AB 
 
Hoegh-Krohn, N. & Knivsflå, K. (2000). Accounting for Intangible Assets in Scandinavia, the UK, 
the US, and by the IASC: Challenges and a Solution. The International Journal of Accounting, ss. 
243-265.  
 
Hopwood, A. (2000). Understanding financial accounting practice. Accounting, Organizations and 
Society, vol. 25 (8), ss 763-766.  
   
Hunter, L., Webster, E. & Wyatt, A. (2012). Accounting for Expenditure on intangibles, A journal 
of Accounting, Finance and Business Studies, vol. 48 (1),  ss. 104-145. 
 
IAS Plus. (2014). IAS 38 - Intangible Assets.  
http://www.iasplus.com/en/standards/ias/ias38 [2016-03-28] 
 
Jeppsson, H. (2013). Essays on information asymmetry, disclosures and the financing of R&D. 
The case of the biotechnology industry. Diss. Göteborgs universitet.  
 
KPMG. (2014). En snabbguide i K3. Nytt regelverk för redovisning, ss.1-11.  
https://www.kpmg.com/SE/sv/kunskap-utbildning/nyheter-publikationer/Publikationer-
2014/Documents/Snabbguide-i-K3.pdf [Hämtad 2016-04-20] 
 
Lillien, S. & Pastena, V. (1981). Intramethod Comparability: The case of the oil and gas industry. 
The Accounting Review, vol 56 (3) ss. 690-703. 
 
Luhman, J. & Cunliffe, L. A. (2013). SAGE Key Concepts series: Key Concepts in Organization 
Theory. E-bok. 
http://site-ebrary-com.db.ub.oru.se/lib/universitetsbiblioteket/detail.action?docID=10870275 
[Hämtad 2016-04-20] 
 

http://www.expowera.se/starta-eget-foretag/marknadsundersokning/marknadsundersokning-insamlingsmetoder
http://www.expowera.se/starta-eget-foretag/marknadsundersokning/marknadsundersokning-insamlingsmetoder
http://www.iasplus.com/en/standards/ias/ias38
https://www.kpmg.com/SE/sv/kunskap-utbildning/nyheter-publikationer/Publikationer-2014/Documents/Snabbguide-i-K3.pdf
https://www.kpmg.com/SE/sv/kunskap-utbildning/nyheter-publikationer/Publikationer-2014/Documents/Snabbguide-i-K3.pdf
http://site-ebrary-com.db.ub.oru.se/lib/universitetsbiblioteket/detail.action?docID=10870275


 
 
 
 

37 
 

Lundgren, S. (2013). Forskning och utveckling i Sverige. Statistiska centralbyrån. E-bok. 
http://www.scb.se/Statistik/UF/UF0301/2013A01J/UF0301_2013A01J_SM_UF16SM1501.pdf  
[Hämtad 2016-04-18] 
 
Maaloul, A. & Zegal, D. (2011). The accounting treatment of intangibles – A critical review of the 
literature, Accounting forum, vol 35(4), ss. 262-274.  
 
Maltby, J. (2000). The origins of prudence in accounting. Critical perspectives in accounting, vol. 
11 (1), ss. 51-70.  
 
Marton, J. (2013). Redovisning - förståelse, teori och principer. Upplaga 1:2, Lund: 
Studentlitteratur AB.  
 
Marton J., Lumsden M., Lundqvist P., & Petterson, K. (2013). IFRS- i teori och praktik, Upplaga 
3:1, Samona Utbildning AB. 
Marton, J., Sandell, N. & Stockenstrand, A. (2015). Redovisning - Från bokföring till analys. 
Upplaga 1:1, Studentlitteratur AB. 
 
Nixon, B. (1997). The accounting treatment of research and development expenditure: views of 
UK company accountants, European Accounting Review, vol. 6(2), ss. 265-277.  
 
Oswald, D. (2007). The Determinants and Value Relevance of the Choice of Accounting for 
Research and Development Expenditures in the United Kingdom, Journal of Business Finance & 
Accounting, vol. 35 (1:2), ss. 1-24. 
 
Portz, K. & Strong, J. (2014). Will Worldwide Adoption Of IFRS Improve Comparability? An 
Instructional Case Between Two Companies In Two Countries. Journal of Business Case Studies  
10.4, Vol.10 (4), ss. 409-424. 
 
PwC. (2014). Skillnader mellan K3 och RFR2. 
http://www.pwc.se/sv/redovisning/skillnader-mellan-k3-och-rfr2.html [Hämtad 2016-04-21] 
 
Retriever Business. 
http://business.retriever.se/loesningar/analysera [Hämtad 2016-05-17] 
 
Rådet för finansiell rapportering. (2016). RFR 2, Redovisning för juridiska personer. 
Årsuppdatering,S.1-33. 
http://www.radetforfinansiellrapportering.se/UserFiles/Archive/29/2Rekomendationer/RFR_2_R
edovisning_for_juridiska_personer-januari_2016.pdf [Hämtad 2016-04-21] 
 
Skatteverket. (2005). Handledning för sambandet mellan redovisning och beskattning. E-bok  
http://www.skatteverket.se/download/18.deeebd105a602bfe38000101/kap19.pd [Hämtad 2016-
04-20]  

http://www.scb.se/Statistik/UF/UF0301/2013A01J/UF0301_2013A01J_SM_UF16SM1501.pdf
http://www.pwc.se/sv/redovisning/skillnader-mellan-k3-och-rfr2.html
http://business.retriever.se/loesningar/analysera
http://www.radetforfinansiellrapportering.se/UserFiles/Archive/29/2Rekomendationer/RFR_2_Redovisning_for_juridiska_personer-januari_2016.pdf
http://www.radetforfinansiellrapportering.se/UserFiles/Archive/29/2Rekomendationer/RFR_2_Redovisning_for_juridiska_personer-januari_2016.pdf
http://www.skatteverket.se/download/18.deeebd105a602bfe38000101/kap19.pd


 
 
 
 

38 
 

Smith, D., Brännström D. & Jansson Andreas. (2015). Redovisningens språk. Upplaga 4:1, Lund: 
Studentlitteratur AB.  
 
Öhman, P. 2007. Perspektiv på revision: tankemönster, förväntningsgap och dilemman. Diss. 
Mittuniversitetet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

Bilagor 
Bilaga 1 
Intervjufrågor till företag 
Inledande frågor 

1.     Vänligen beskriv kortfattat om företaget ni jobbar inom. 
2.     Vilken befattning har ni och vad består era huvudsakliga arbetsuppgifter av? 
3.     Vilken huvudsaklig forskning och utveckling bedrivs inom företaget? 
4.     Vilken inblick har ni gällande redovisningsprocessen kring FoU-aktiviteter inom företaget? 

 
Företagets FoU-aktiviteter 

 
5. Anser ni att FoU inom ert företag utgör en viktig del av er verksamhet? 
 
-      Ifall FoU är en viktig komponent i er verksamhet, varför anser ni detta? 
 
6. Hur stor andel, uppskattningsvis, av FoU-aktiviteter kostnadsför respektive aktiverar ni? 

 
Beslutsprocessen gällande FoU 
 

7. Hur går ni tillväga för att urskilja forsknings- från utvecklingsfasen? 
 
-       Hur tacklar ni eventuella problem kring urskiljningen? 

  
8.  Hur gör ni för att bevisa att förutsättningarna är uppfyllda för att utvecklingsutgifter skall 

redovisas som en tillgång? 
 
-       Hur gör ni för att förutsäga om ett utvecklingsprojekt kommer bringa företaget 

ekonomiska fördelar? (Vilket är en utav kriterierna som måste uppfyllas för att genomföra 
en aktivering av utgifter). 

 
IFRS – IAS 38 
 

9.  Om IFRS tillät er att välja fritt gällande kostnadsföring och aktivering av alla utgifter 
kopplade till FoU i koncernredovisningen, vilket hade ni valt i de flesta fall? 

 
-      Varför anser ni detta? 
 
10.   På vilket sätt anser ni att kriterierna för aktivering av FoU skulle kunna ändras? 
 
-      I sådana fall, varför? 
  

Information kring FoU 
 



 
 
 
 

 
 

11.  Hur gör ni för att inte lämna ut för mycket information kring FoU som kan gynna 
konkurrenterna samtidigt som ni försöker tillgodose intressenternas informationsbehov? 
  

12.  Hur gör ni för att tillgodose intressenterna med information kring FoU utöver det som 
skrivs i årsredovisningen? 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

Bilaga 2 
Intervjufrågor till revisor  
Inledande frågor: 

1.  Vad har ni för titel? 
2.  Hur länge har ni jobbat som revisor? 
3.  Vad har ni för erfarenhet av att granska FoU? 

  
4.  Hur går granskningen till gällande att kontrollera att företagen uppfyller de krav som IAS 38 ställer 

gällande FoU-utgifter som en tillgång. 
 

-       Vad för åtgärder vidtar ni om ni upptäcker att företagen inte uppfyller IAS 38 krav? 
  

5.  Vad skulle det få för effekter om företag kunde redovisa alla utgifter för FoU som tillgångar 
respektive kostnader? 

 
-        Negativa & positiva effekter samt på kort- & långsiktigt? 
-        Vilken påverkan skulle det kunna få för intressenter som är intresserade av företagens 

finansiella rapporter? 
  

6.  Vilka skillnader anser ni att det finns gällande hanteringen av FoU-utgifter mellan olika branscher? 
 

-        Hur företag urskiljer forskningsfasen & utvecklingsfasen 
-        Hur företagen bevisar att det kommer inbringa ekonomiska fördelar 
-        I vilken utsträckning påverkar dessa skillnader jämförbarheten mellan företags 

finansiella rapporter? 
  

7.  Anser ni att företag utelämnar väsentlig information i sina årsredovisningar gällande FoU? 
 

-        Vad kan det få för påverkan på intressenter? 
  

8.  Anser ni att IFRS ger en rättvisande bild av redovisningen av FoU och på så sätt gör att 
jämförbarheten mellan företag uppfylls? 
  

9.  Upplever ni att era kunder generellt sett är nöjda med IFRS? 
 

-        Vad har ni som revisionsbyrå för tankar om IFRS? 
o   Positiva och negativa 
o   Vad anser ni att IFRS har kvar att förbättra? 

     
10.  Vad för redovisningsproblem upplever ni att företag får tampas med gällande FoU? 

  
11.  Upplever ni att majoriteten av företagen tar matchnings- eller försiktighetsprincipen i beaktande i 

samband med FoU? 



 
 
 
 

 
 

 
-        Vad för effekter får de olika principerna på den finansiella redovisningen? 
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