
 

HÖGSKOLAN I HALMSTAD  
Sektionen för Ekonomi och Teknik 
Valfritt Ekonomiskt Program 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vad påverkar valet kring aktivering 
alternativt kostnadsföring av 

immateriella tillgångar? 
 
 

 
 
 

 

 

 

 
FEK 41-60p / Externredovisning 
Datum för slutseminarium: 070529 
 
Författare: 
Rezarta Sopa 840201 
Elisabeth Gustafsson 790902 
Marina Hansson Ohlsson 791018 
 
Handledare: Titti Eliasson



 

Författarnas tack  

 
Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Titti Eliasson på Högskolan i Halmstad, det 
är med din hjälp och ditt stöd vi lyckats genomföra denna uppsats. 
 
Vi vill även tacka våra fyra respondenter som ställt upp och gjorde det möjligt för oss att 
genomföra våra intervjuer. 
  
Tack till våra opponenter för era åsikter och kommentarer. 
 
Sist men inte minst vill vi tacka våra familjer och vänner för all uppmuntran Ni gett oss. 
 
 
Halmstad, den 29 maj 2007 
 
 
 
Rezarta Sopa 
__________________________________ 
Rezarta Sopa 
 
 
Elisabeth Gustafsson  
__________________________________ 
Elisabeth Gustafsson  
 
 
Marina Hansson Ohlsson 
__________________________________ 
Marina Hansson Ohlsson 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Sammanfattning 
 
Immateriella tillgångar är i de flesta företag till mängden fler än de materiella 
tillgångarna. Därför har intresset för de immateriella tillgångarna ökat i dagens samhälle. 
Företag kan antingen välja mellan att aktivera eller kostnadsföra de immateriella 
tillgångarna. Aktivering innebär att den immateriella tillgången bokförs som en tillgång i 
balansräkningen. En avskrivning görs årligen över nyttjandeperioden. Kostnadsföring 
innebär att den immateriella tillgången bokförs som en kostnad direkt i resultaträkningen. 
Skattekostnaden spelar en stor roll för företagen i Sverige. Denna bakgrund ledde oss 
fram till vår problemformulering, ”Vad påverkar valet kring aktivering alternativt 
kostnadsföring av immateriella tillgångar?” Syftet med vår uppsats var att beskriva 
skillnaderna mellan aktivering alternativt kostnadsföring samt att jämföra varför företag 
väljer att aktivera alternativt kostnadsföra de immateriella tillgångarna. Dessutom ville vi 
identifiera revisorernas och Skatteverkets syn på redovisningen av de immateriella 
tillgångarna. Den metod vi valde är en deskriptiv utformning i vår uppsats. Detta för att vi 
ville beskriva hur problemet såg ut i verkligheten. Vi använde oss av kvalitativa 
intervjuer för att samla in underlag till vår empiri. Tre intervjuer med revisorer och en 
intervju med skattehandläggare  gjordes. De källor vi använde oss av var böcker och 
artiklar som rörde redovisning och skatt. För att finna relevant och aktuell information 
kring redovisning av immateriella tillgångar sökte vi i olika databaser som Affärsdata, 
Artikelsök samt Google. De slutsatser vi kom fram till var att aktivering av immateriella 
tillgångar tidigare har setts som ett svaghetstecken för företag. Detta på grund av att 
företag med dålig lönsamhet oftast har valt att aktivera immateriella tillgångar för att på 
så sätt få ett bättre resultat. Detta synsätt har dock ändrats och idag är det mer accepterat 
att aktivera immateriella tillgångar. Vi såg dock att nyetablerade företag valde att aktivera 
immateriella tillgångar, detta beror främst på höga kostnader i uppstartsskedet och att de 
vill undvika ett negativt resultat. De företag som har flest immateriella tillgångar är IT-
företag. Små företag strävar efter en så låg skatt som möjligt. I Sverige finns det 
övervägande små företag, därför tror vi att skatten har en stor betydelse vid valet av 
aktivering alternativt kostnadsföring. 
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1. Inledning 
 
I första kapitlet introducerar vi er till vår C-uppsats. Vi börjar med en problembakgrund 

som leder oss fram till en problemdiskussion och vår valda problemformulering. Vi 
behandlar också syftet med uppsatsen samt de avgränsningar och de definitioner som 

gjorts. Kapitlet avslutas med en disposition över uppsatsen. 
 
 

1.1 Problembakgrund 
Förr i tiden startades ett företag inför varje uppdrag och avslutades när uppdraget var 
klart. Alla tillgångar såldes av och det kapital som fanns kvar fördelades ut till de 
inblandade i uppdraget. Vid nästa uppdrag startades ett nytt företag. Många insåg att detta 
var opraktiskt och började istället bilda företag. I och med att företag växte blev det mer 
aktuellt att värdera företagets tillgångar och skulder.1 Idag lever företag efter 
fortlevnadsprincipen. Denna princip innebär att företaget utvecklar och fortsätter att 
bedriva sin verksamhet under en överblickbar tid. Företag ska i och med detta upprätta en 
årsredovisning.2  
 
Årsredovisningen är ett sätt att sammanställa företagets ekonomiska situation i en 
finansiell rapport. Den finansiella rapporten hjälper företagsledningen och de externa 
intressenterna att fatta beslut om olika åtgärder i företaget.3 Idag omfattas 
årsredovisningen av: 

• Balansräkning 
• Resultaträkning 
• Notsystem 
• Förvaltningsberättelse4 

 
Informationen i den finansiella rapporten kan inte tillgodose alla intressenters krav men 
till viss del. Nuvarande och potentiella investerare vill ha ett så rättvist och tillförlitligt 
underlag som möjligt för att till exempel bedöma en eventuell investering i aktier. Även 
långivare och leverantörer har stort intresse av hur företagets ekonomiska situation ser ut. 
Detta främst för att till exempel kunna avgöra om de ska godkänna ett lån eller ett köp. 
Företaget bör ta hänsyn till vilken information som är relevant för intressenterna. Det kan 
till exempel finnas tillgångar som inte uppfyller kraven för att få bokföras i balans- eller 
resultaträkningen men ändå vara en relevant upplysning. Genom att komplettera dessa 
uppgifter i en not eller som en tilläggsupplysning får intressenterna en helhetssyn av 
företaget.5 
 
 

                                                 
1 Artsberg, K. (2005). Redovisningsteori – policy och – praxis 
2 Skatteverket. (2005). ”Handledning för sambandet mellan redovisning och beskattning” 
3 Edenhammar, H. och Thorell, P. (2005). Företagens redovisning, att förstå årsredovisningar 
4 FAR Förlag. (2006). FARs Samlingsvolym 2006 Del 1 
5 Skatteverket. (2005). ”Handledning för sambandet mellan redovisning och beskattning” 
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En tillgång måste uppfylla tre kriterier för att kunna redovisas i balansräkningen. Dessa 
kriterier är: 

• Att företaget har kontroll över tillgången 
• Tillgången ska vara ett resultat från en tidigare händelse 
• Tillgången ska ge företaget framtida ekonomiska fördelar 

 
Tillgångar kan klassificeras antingen som anläggnings- eller omsättningstillgångar. 
Tidpunkten spelar en stor roll vid denna klassificering. Har företaget haft en tillgång 
under mindre än ett år, kategoriseras den som en omsättningstillgång. Har tillgången 
funnits i företaget mer än ett år, kategoriseras den som en anläggningstillgång. Enligt 
Föreningen Auktoriserade Revisorer* (FAR) bör företaget utgå ifrån ettårsregeln, 
eftersom den anses som god redovisningssed. Denna synvinkel behöver inte stämma fullt 
ut, eftersom varor kan ligga i lager mer än ett år, men ändå vara en omsättningstillgång. 
Omsättningstillgångar delas in i fyra kategorier. Dessa är varulager, kortfristiga 
fordringar, kortfristiga placeringar och kassa/bank. Anläggningstillgångar delas in i tre 
kategorier, immateriella, materiella och finansiella tillgångar.6 
 

 
 

Varulager 

 
 

Kortfristiga fordringar 

 Omsättningstillgångar 
Kortfristiga placeringar 

  Kassa/bank 

Tillgångar 
  

 
 Immateriella (forskning och utveckling, 

                      reklam, varumärke, goodwill) 

 
Anläggningstillgångar 

Materiella (fastigheter, maskiner, inventarier) 

  Finansiella (aktier, kontanter, fordringar) 

Källa: Artsberg, K. (2005). Redovisningsteori – policy och – praxis  
 
För att allmänt definiera en immateriell tillgång används följande uttryck:  
”En immateriell tillgång är en identifierbar icke-monetär resurs som 

• ett företag kontrollerar till följd av inträffade händelser 
• förväntas ge företaget ekonomiska fördelar i framtiden”7. 

 
De immateriella tillgångarna som ska aktiveras eller kostnadsföras är beroende av vilka 
kriterier de uppfyller, samt vilka regelverk företaget är skyldig att följa.8 Att kostnadsföra 

                                                 
* Se ordlista, bilaga 1 
6 Artsberg, K. (2005). Redovisningsteori – policy och – praxis 
7 Johansson, C. Johansson, R. Marton, J. och Pautsch, G. (2004). Extern redovisning, s. 180 
8 Artsberg, K. (2005). Redovisningsteori – policy och – praxis 
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en immateriell tillgång innebär att utgiften bokförs som en kostnad i redovisningen.9 Det 
innebär att företaget tar upp kostnaden på en immateriell tillgång direkt i 
resultaträkningen, vilket leder till lägre vinst och lägre skatt. Att aktivera en immateriell 
tillgång innebär att utgiften redovisas som en anläggningstillgång i balansräkningen, detta 
leder till att värdet på tillgångarna ökar.10 Genom att aktivera en immateriell tillgång 
periodiseras utgifterna på ett antal år genom avskrivningar över nyttjandeperioden, det 
vill säga dem ekonomiska livslängden. Genom att skriva av den immateriella tillgången 
får företaget fram den årliga förbrukningen.11 
 
 
1.2 Problemdiskussion 
Frågor som när och hur immateriella tillgångar ska aktiveras eller kostnadsföras kan 
diskuteras. Vilken nytta gör det för företaget genom deras val på redovisningen av de 
immateriella tillgångarna? Är det mer acceptabelt för framgångsrika företag att aktivera 
immateriella tillgångar än för mindre välutvecklade företag? Vilka använder eller har 
nytta av att använda sig av aktivering? Vilka företag får och får inte aktivera? Spelar 
omsättning, balansomslutning eller anställda i företaget någon roll?   
 
Artsberg påpekar i sin bok ”Redovisningsteori – policy och – praxis”, att mängden 
immateriella tillgångar idag överstiger de materiella tillgångar i de flesta företag.12 Även 
Nexus som arbetar huvudsakligen internationellt med informationssäkerhet för företag 
skriver på sin hemsida att i dagens samhälle har de immateriella tillgångarna ökat för de 
flesta företagen. De tror att orsaken till detta främst beror på att tillgångar såsom 
information och kunskap blivit mer betydelsefulla.13 De immateriella tillgångarna har en 
stor betydelse för företagen och det är viktigt att företagen har kunskap och kontroll över 
de immateriella tillgångarna. Detta kommer sedan leda till ett framgångsrikt resultat, 
anser Petrusson och Schollin i sin artikel ”En nödvändig verktygslåda för framtida 
välfärd.14 
 
Hur ser det ut i verkligheten? Litteraturen ger oss inte tillräckligt med information om hur 
det ser ut i företag kring redovisningen av immateriella tillgångar. Litteraturen ger företag 
förklaringar på de regelverk och rekommendationer som finns att följa, men det saknas 
dock uttömmande information om dess effekter.  
 
 
1.3 Problemformulering 
Ovanstående diskussion leder oss fram till vår problemformulering: 
Vad påverkar valet kring aktivering alternativt kostnadsföring av immateriella 
tillgångar? 
 

                                                 
9 www.blinfo.se/boksidor/eob/sok.gml?id=1056&term=K&limit=500 
10 Artsberg, K. (2005). Redovisningsteori – policy och – praxis 
11 Johansson, C. Johansson, R. Marton, J. och Pautsch, G. (2004). Extern redovisning 
12 Artsberg, K. (2005). Redovisningsteori – policy och – praxis 
13 www.nexussafe.com/pages/SV/FAQ.aspx 
14 Petrusson, U. och Schollin, K. (2005). “En nödvändig verktygslåda för framtida välfärd”. Svenska Dagbladet 
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1.4 Syfte 
Syftet med vår uppsats är att: 

• Beskriva skillnaderna mellan aktivering alternativt kostnadsföring. 
• Jämföra varför företag väljer att aktivera eller kostnadsföra de immateriella 

tillgångarna. 
• Identifiera revisorernas och Skatteverkets syn på redovisningen av de 

immateriella tillgångarna. 
 
 

1.5 Avgränsningar 
Vi har valt att avgränsa vår uppsats genom att beskriva valet av aktivering respektive 
kostnadsföring av immateriella tillgångar, samt se revisorernas och Skatteverkets syn på 
redovisningen av immateriella tillgångar. 
 
 

1.6 Definition 
Små företag: 
Antalet anställda får högst uppgå till tio och tillgångarnas nettovärde får högst uppgå till 
24 miljoner kronor. 
 
Medelstora företag: 
Varken små eller stora företag. 
 
Stora företag:  
Antalet anställda överstiger 200 och tillgångarnas nettovärde överstiger ett belopp som 
motsvaras av 1000 gånger prisbasbeloppet.15 
 
 

                                                 
15 FAR Förlag. (2006). FARs Samlingsvolym 2006 Del 1 
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1.7 Disposition 
 
 

Kapitel 6 

Avslutning – avslutande diskussioner och slutsatser 

Kapitel 5 

Analys – här knyts den teoretiska referensramen och empirin samman 

Kapitel 4 

Empiri – visar en sammanställning från intervjuerna 

Kapitel 3 

Teoretisk referensram – behandlar aktuell teori i ämnet 

Kapitel 2 

Metod – behandlar det valda tillvägagångssättet 

Kapitel 1 

Inledning – ger  en bakgrund och diskussion kring problemet 

 
 

Vad påverkar valet kring aktivering alternativt  
kostnadsföring av immateriella tillgångar? 
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2. Metod 
 
I andra kapitlet behandlar vi de metoder vi har använt oss av för att kunna svara på vår 

problemformulering och varför dessa val har gjorts.  
 
 
2.1 Metodiskt tillvägagångssätt  
 

2.1.1 Kvalitativ eller kvantitativ metod 
Vid insamling av data finns det två olika metoder att utgå ifrån, en kvalitativ eller en 
kvantitativ metod. I vår uppsats har vi valt att utgå ifrån en kvalitativ metod. Den 
kvalitativa metoden ska hjälpa oss att få en djupare förståelse i vår problemformulering. 
Kvalitativ metod handlar ofta om öppna samtal som är knutna till ett tema, dessutom har 
den med insamling av ord att göra. Den kvantitativa metoden har mer med tal och siffror 
att göra. Fördelarna med den kvalitativa metoden är att den ger en djupare förståelse, 
dessutom leder den till en hög intern giltighet. Flexibiliteten är en stor fördel i den 
kvalitativa metoden, men kan också bli en nackdel då det ständigt tillkommer ny 
information. Detta kan i sin tur leda till en känsla av att undersökningen aldrig blir klar. 
En stor nackdel med den kvalitativa metoden är att det krävs mycket resurser främst i tid. 
Det är viktigt att få fram information som gör att vi kan begränsa oss och svara på vår 
problemformulering.16  
 

2.1.2 Intensiv eller extensiv inriktning 
Vi har valt att utgå ifrån en intensiv inriktning. Enligt Jacobsen innebär denna inriktning 
en djupare studie med färre enheter att studera. När vi går på djupet finns två möjliga 
svar, det ena är att få fram så många olika skiftningar och element som möjligt och det 
andra är att få en djupare förståelse mellan det vi undersöker och den fakta vi har. Hade 
vi valt att utgå ifrån en mer extensiv inriktning hade vi kunnat få en djupare bredd och 
dessutom kunnat generalisera mer. Vid en intensiv utformning finns det två studier att 
välja mellan, dessa är fallstudie eller små N-studier. Vi anser att en fallstudie passar oss 
bäst, eftersom vi vill ha en djupare förståelse. Fallstudier innebär en inriktning på ett eller 
ett fåtal företag som studeras djupare.17   
 

2.1.3 Deskriptiv eller kausal utformning 
Med vår uppsats vill vi beskriva hur problemet ser ut i verkligheten, det vill säga en 
deskriptiv utformning. Däremot en kausal utformning hade bidragit till en mer 
förklarande bild, dessutom hade samband funnits genom orsak och verkan. När 
problemställningen har en beskrivande utformning är den vanligaste typen av 
uppläggning en tvärsnittsstudie. Denna studie innebär att vi får fram material från 
verkligheten vid en viss tidpunkt.18 

                                                 
16 Jacobsen, D-I. (2002). Vad, hur och varför? 
17 Jacobsen, D-I. (2002). Vad, hur och varför? 
18 Jacobsen, D-I. (2002). Vad, hur och varför? 
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2.1.4 Induktiv eller deduktiv ansats 
Induktiv eller deduktiv ansats visar vilken planläggning som ger bäst upplysning om 
verkligheten. En deduktiv ansats utgår ifrån teori och leder oss till empirin, medan 
induktiv är tvärtom. För att kunna svara på vår problemformulering har vi valt att följa en 
blandning av induktiv och deduktiv ansats, det vill säga en öppen ansats. Genom en öppen 
ansats blir vi medvetna om hur vi ska gå tillväga när vi skriver intervjufrågor. 
Anledningen till att vi valt denna mellangång är att vi annars hade blivit låsta kring den 
teori som samlats in och missat eventuella nya aspekter.19 
 
 
2.2 Litteraturgenomgång 
Den teori vi har valt att arbeta med vid teoriinsamlingen är sekundärdata. Detta innebär 
att insamlingen utgår ifrån redan befintlig information som är insamlad av andra 
författare.20 Nackdel med skriven litteratur är relevansen, det vill säga om det skrivna är 
aktuellt idag eller har det förändrats. Dessutom kan författarna ha egna reflektioner och 
synpunkter som vi kan påverkas av. Vi har valt att utgå ifrån litteratur och artiklar som 
handlar om redovisning och behandlar immateriella tillgångar. Dessa har vi sedan 
kompletterat med information från Skatteverket men också artiklar ifrån databaser, och 
artiklar ifrån tidskrifter som ”Nytt från revisorn” och ”Balans” som båda behandlar detta 
område. 
 
Hulda och Libris är två olika sökmotorer som vi har använt oss av vid vår 
litteratursökning. Vi har även sökt artiklar genom databaser som Affärsdata, Artikelsök 
och Google. Ord som vi har sökt på är immateriella tillgångar, värdering, kostnadsföra, 
aktivering, redovisning och beskattning. 
 
 
2.3 Empirisk studie 
 

2.3.1 Val av respondenter 
Med hjälp av våra intervjuer har vi samlat in primärdata. Primärdata innebär att vi själva 
samlat in relevant data som inte finns skrivet tidigare.21 På grund av tidsbegränsning har 
vi valt att endast göra personliga intervjuer med tre revisorer från tre olika 
revisionsbyråer och en handläggare från Skatteverket. Eftersom revisorerna hanterar alla 
olika företag oavsett lönsamhet och storlek ansåg vi det vara lämpligt istället för att 
intervjua företag direkt. Vi valde de revisionsbyråer som var mest kända för oss och som 
är placerade inom Hallands län. Skatten har en viktig betydelse vid redovisningen av 
immateriella tillgångar, därför valde vi även att intervjua en handläggare på Skatteverket. 
Eftersom Skatteverket utgår ifrån samma regler ansåg vi att det räckte att endast intervjua 
en person därifrån. Vi kontaktade revisionsbyråerna och Skatteverket som i sin tur fick 
välja den person som var mest lämpad för intervjuerna. Det fanns ingen möjlighet för oss 
att påverka valet utan vi fick lita på att företagen valde rätt respondent för vår intervju. 

                                                 
19 Jacobsen, D-I. (2002). Vad, hur och varför? 
20 Jacobsen, D-I. (2002). Vad, hur och varför? 
21 Jacobsen, D-I. (2002). Vad, hur och varför? 
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Dessa intervjuer ska hjälpa oss att få en helhetsbild som täcker både myndigheter och 
företags synvinklar. Två av våra fyra respondenter valde att vara anonyma. Med full 
respekt för detta valde vi att behandla alla respondenter anonymt och istället namnge de 
med bokstäverna A, B, C och D i empirin, analysen och slutsatsen.  
 

2.3.2 Metod för datainsamling 
Vid datainsamling finns det tre olika metoder att utgå ifrån, dessa är den individuella 
öppna intervjun, gruppintervjun och dokumentundersökning. Den individuella öppna 
intervjun är den vanligaste metoden och även den vi har valt att utgå ifrån. Dessutom 
hänger den individuella öppna intervjun ihop med den kvalitativa metoden. Den 
individuella öppna intervjun innebär insamling av information genom dialog med 
intervjupersonerna. Fördelen med den individuella öppna intervjun är att den ger stora 
mängder av information vilket också kan vara en nackdel då det är svårt att göra 
informationen hanterbar. Det kan dessutom vara svårt att dra paralleller och hitta 
liknelser, vilket också kan vara en fördel då ny information kan erhållas ur en annan 
synvinkel. Vårt syfte med intervjuerna är att samla in de olika personernas åsikter och 
sedan bearbeta den information vi fått. Genom en öppen intervju kan vi ställa fler 
följdfrågor i de fall vi anser det behövas.  
 
Det finns olika sätt att utföra en intervju på. Det sätt vi har valt att intervjua på är ansikte 
mot ansikte. Detta innebär att vi åker ut på arbetsplasten och intervjuar personen i den 
rättes miljö. Innan intervjutillfället skickades ett intervjuunderlag ut via e-mail till 
respektive respondent, detta för att de skulle kunna förbereda sig och få en inblick över 
intervjuns innehåll. Intervjun har gjorts en gång per respondent. Nackdelen med att 
intervjua personerna ansikte mot ansikte kan vara den så kallade intervjuareffekten, som 
innebär att den intervjuade kan påverkas av oss som intervjuar och på så sätt uppträda 
onormalt för att vi ska känna oss nöjda. Fördelarna med en sådan här intervju är desto 
fler. Det är lättare att skapa en förtrolig konversation när vi träffas fysiskt, vilket leder till 
en mer naturlig stämning. Genom att få personlig kontakt kan vi få mer detaljerade svar, 
vilket leder till en mer givande intervju. Vid intervjubesöket medtogs en diktafon för att 
vi skulle kunna koncentrera oss på intervjun istället för att anteckna, stödord antecknades 
dock. Genom att använda en diktafon behölls koncentrationen på intervjun. Nackdelen 
med diktafon är att en del personer har svårt att hantera att bli inspelade på band. Vi 
frågade dock varje respondent innan intervjun om det var tillåtet att vi använde oss av en 
diktafon. Andra nackdelar med en diktafon är att elektroniska problemen kan uppstå. 
Batteriet eller kassetten kan ta slut under intervjuns gång.22 Det inspelade materialet 
sammanställdes omgående efter intervjun. 
 

2.3.3 Metod för dataanalys 
Vid bearbetningen av vår kvalitativa data började vi med att renskriva den information vi 
samlat in under intervjuerna. Vi sorterade bort ointressant information och sammanställde 
intervjuerna var för sig. Sammanställningen är indelad efter de rubriker som använts i 
vårt intervjuunderlag. Vid analysen försökte vi dra paralleller och hitta likheter och 
skillnader mellan respondenternas svar. Vi jämförde också respondenternas svar med den 

                                                 
22 Jacobsen, D-I. (2002). Vad, hur och varför? 
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teoretiska referensramen.23 
 

2.3.4 Trovärdighet 
Det är viktigt att undersöka information som både är intressant och relevant för vår 
problemformulering. Dessutom ska undersökningen vara tillförlitligt och trovärdig, vi 
förväntar oss att kunna lita på det resultat vi får fram från undersökningen.24 Validitet och 
reliabilitet är två olika sätt att använda för att mäta trovärdigheten i studien. Validitet 
innebär att vi verkligen mäter det vi avser att undersöka. Reliabilitet fastställer 
tillförlitligheten på vår uppsats.25 Vad gäller respondenternas trovärdighet spelar 
intervjuareffekten en stor roll. Detta innebär att vi som intervjuar kan påverka 
respondenterna att handla onaturligt, på grund av vår närvaro. Anonymiteten på våra 
respondenter kan påverka vår intervju positivt. Respondenter som är anonyma har lättare 
för att prata öppet under intervjun då de vet att allt kommer att behandlas med sekretess. 
Det negativa med anonyma respondenter är möjligen att förtroendet för vår uppsats 
minskar.26 
   

                                                 
23 Jacobsen, D-I. (2002). Vad, hur och varför? 
24 Jacobsen, D-I. (2002). Vad, hur och varför? 
25 Björklund, M. och Paulsson, U. (2003). Seminarieboken – att skriva, presentera och opponera 
26 Jacobsen, D-I. (2002). Vad, hur och varför? 
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3. Teoretisk referensram 
 

I detta kapitel redovisar vi den bakomliggande teori som är intressant för vår uppsats. 
Med hjälp av denna teori får vi en grundläggande kunskap som kan hjälpa oss att 

besvara och utreda den problemformulering vi har. 
 

 
3.1 Inledning 
Idag överstiger mängden immateriella tillgångar de materiella tillgångarna i de flesta 
företag.27 Immateriella tillgångar anses numera viktiga att räkna med då de också har ett 
värde. Företagen måste således ta hänsyn till dessa. De regler som finns kring 
immateriella tillgångar är diffusa och återhållsamma, det saknas dessutom säkra 
värderingsmetoder för dessa tillgångar. På sikt kommer nya metoder för att mäta 
immateriella tillgångar utvecklas samt att nya formuleringar på gällande begrepp kommer 
att tillhandahållas. 28 
 
En immateriell tillgång kan allmänt definieras som:  
”En immateriell tillgång är en identifierbar icke-monetär resurs som: 

• ett företag kontrollerar till följd av inträffade händelser 
• förväntas ge företaget ekonomiska fördelar i framtiden”29. 

 
För omkring tio år sedan började International Accounting Standard Boards* (IASB) ett 
projekt, där en rekommendation skulle sammanställas kring immateriella tillgångar. 
Utgångspunkten var att likställa immateriella tillgångar med materiella tillgångar. Det 
slutgiltiga blev inte som förutsett och kraven för att få aktivera immateriella tillgångar är 
höga, men jämfört med tidigare praxis är den mer töjbar.30 Praxis innebär att några 
skrivna regler inte finns utan det är ett allmänt accepterat sätt som uppstår vid 
redovisning.31 Kraven på aktivering skiljer sig åt något mellan de olika regelverken. Till 
exempel ställer inte Årsredovisningslagen* (ÅRL) lika höga krav som 
Redovisningsrådet* (RR) och International Accounting Standards* (IAS) gör när det 
gäller aktivering av immateriella tillgångar.32 
 
 
3.2 Exempel på immateriella tillgångar 
Poster såsom goodwill, forskning och utveckling, hyresrätt, patent, licens, varumärke, 
kundregister, hemsida samt programvara är alla exempel på immateriella tillgångar.33 Det 

                                                 
* Se ordlista, bilaga 1 
27 Artsberg, K. (2005). Redovisningsteori – policy och – praxis 
28 Edenhammar, H. och Thorell, P. (2005). Företagens redovisning, att förstå årsredovisningar 
29 Johansson, C. Johansson, R. Marton, J. och Pautsch, G. (2004). Extern redovisning, s. 180 
30 Artsberg, K. (2005). Redovisningsteori – policy och – praxis 
31 Johansson, C. Johansson, R. Marton, J. och Pautsch, G. (2004). Extern redovisning 
32 Artsberg, K. (2005). Redovisningsteori – policy och – praxis 
33 FAR Förlag. (2006). FARs Samlingsvolym 2006 Del 1 
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finns dock undantag för vad som gäller beroende på vilka regelverk som används för 
respektive företag. Nedan kommer vi allmänt att beskriva några av dessa immateriella 
tillgångar mer detaljerat. 
 

3.2.1 Goodwill 
Goodwill är en restpost som uppstår vid förvärv av ett annat företag. Om tillgångarna 
överstiger skulder vid en förvärvsanalys då uppstår en positiv goodwill. Men om 
skulderna överstiger tillgångarna uppstår negativ goodwill, även kallad badwill.34  
 
Förvärvsanalys:
Anskaffningsvärde 10 000
Förvärvade tillgångar 13 000
Övertagna skulder -8 000 -5 000
Positiv skillnad = Goodwill 5 000

Förvärvsanalys:
Anskaffningsvärde 2 000
Förvärvade tillgångar 4 200
Övertagna skulder -1 700 -2 500
Negativ skillnad = Badwill -500

 
 
Källa: Carlsson, J. Jonnergård, K. och Nilsson, S-A. (2003). Koncernredovisning. s. 78 & 83 
 

3.2.2 Forskning och utveckling 
Forskning och utveckling består av två olika faser. Utgifter som uppstår i forskningsfasen 
ska kostnadsföras löpande. Utgifter som uppstår i utvecklingsfasen kan aktiveras om 
vissa krav är uppfyllda. Några av dessa krav är: 

• Den immateriella tillgången ska kunna brukas och säljas. 
• Den immateriella tillgången ska bidra till framtida intäkter. 
• Utgifterna för den immateriella tillgången ska kunna beräknas tillförlitligt. 

Om det inte går att särskilja vad som är forskning respektive utveckling hanteras allt som 
forskning.35 
 

3.2.3 Datorprogram 
Redovisning av utgifter för datorprogram hos användare: 
Utgifter för datorprogram ska kostnadsföras löpande. Har datorprogrammet en 
ekonomisk livslängd som överstiger tre år kan datorprogrammet dock aktiveras. 
Programmet måste även vara av väsentligt värde för företaget i framtiden. 
 
Redovisning av utgifter för utveckling av datorprogram för försäljning: 
Utgifter för datorprogram ska kostnadsföras löpande. Om datorprogrammet är av 
väsentligt värde för företaget kan det aktiveras. Utgiften kan bara aktiveras till ett värde 
som motsvarar framtida försäljningsintäkter.36  

                                                 
34 Dahlin, L. Lundén, B och Smitterberg, A-B. (2004). Bokslut och årsredovisning 
35 FAR Förlag. (2005). Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS 
36 FAR Förlag. (2006). FARs Samlingsvolym 2006 Del 1 
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3.2.4 Redovisning av utgifter för hemsida 
För att kunna aktivera utgifterna för en hemsida måste företaget kunna visa att hemsidan 
kommer att leda till framtida ekonomiska fördelar. Det är ej tillåtet att aktivera utgifter 
för en hemsida om hemsidan endast innebär marknadsföring av företagets varor och 
tjänster.37 
 
Steg i utvecklandet av en hemsida Redovisning

Planering Utgifter kostnadsförs

Utveckling av infrastruktur och tillämpningar
Utveckling av grafisk design 
Utveckling av innehåll

Utgifter aktiveras om villkoren för att få ta upp
immateriell tillgång är uppfyllda

Underhåll av en hemsida Utgifter kostnadsförs löpande

Förbättringar av en hemsida

Aktivering om förbättringarna sannolikt medför
att hemsidan kommer att generera framtida
ekonomiska fördelar som överstiger den 
ursprungliga bedömningen.

 
Källa: FAR Förlag. (2002). ”Hur ska utgifter för en hemsida redovisas”. Nytt från revisorn, 6/7, s. 8 
 

3.2.5 Patent 
Om ett företag eller en individ uppfunnit något skyddas denna uppfinning via lagen 
genom ansökning av patent. Ett patent registreras hos Patent- och Registreringsverket, 
PRV. Ett registrerat patent skyddas i 20 år och skrivs årligen av med mellan 10 till 25 
%.38 
 

3.2.6 Fotbollsspelare 
Spelare i en fotbollsklubb som kommer ifrån ungdomssektionen får inte aktiveras utan 
ska kostnadsföras. Däremot spelare som har köpts in till en fotbollsklubb ska skrivas av 
årligen så länge kontraktet löper.39 
 
 
3.3 Regelverk vid redovisning av immateriella tillgångar 
Reglerna kring redovisning är enorm men Bokföringsnämnden* (BFN) har gett ut en 
tabell över redovisningsregler för olika företag. Detta för att få en tydligare syn på vilka 
normer som är gällande för respektive företag. BFN ansvarar för god redovisningssed och 
dess utveckling i företags bokföring. 
 
Företag vilka är noterade på koncernnivå ska använda sig av IAS 38, moderbolag ska 
använda sig av ÅRL och dotterbolag kan välja mellan ÅRL och RR 15. Icke noterade 

                                                 
* Se ordlista, bilaga 1  
37 FAR Förlag. (2002). ”Hur ska utgifter för en hemsida redovisas”. Nytt från revisorn, 6/7 
38 Dahlin, L. Lundén, B och Smitterberg, A-B. (2004). Bokslut och årsredovisning 
39 Kompendium Externredovisning II, HT 2006. ”Tre av AIKs anläggningstillgångar” 
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företag som väljer att följa IAS ska på koncernnivå följa IAS 38, moderbolag ska 
använda ÅRL och dotterbolag kan välja mellan att använda ÅRL eller RR 15. Icke 
noterade företag som väljer att inte följa IAS ska på koncernnivå samt i moderbolag och 
dotterbolag följa rekommendationerna i ÅRL eller RR 15. Små, medelstora och stora 
företag som inte ingår i koncern följer ÅRL eller RR 15.40 
 
En förkortning för regler kring immateriella tillgångar följer av tabellen nedan. Tabellen 
finns i sin helhet i bilaga 2. 
 

Koncernredovisning IAS 38 

  

Moderbolag ÅRL  

  

 
 
 
Noterat  

Dotterbolag ÅRL, RR 15 

 
   

Koncernredovisning IAS 38 

Moderbolag ÅRL  
Icke noterat  
som väljer  
att följa IAS Dotterbolag ÅRL, RR 15 

 
   

Koncernredovisning 

Moderbolag 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Ingår i koncern 

Icke noterat  
som väljer att 
inte  följa IAS 

Dotterbolag 

ÅRL, RR 15 

    

Ingår inte i koncern  
 

Små, medelstora, stora ÅRL, RR 15 

    

 Källa: FAR Förlag (2006). FARs Samlingsvolym 2006 Del 1, BFN 

 

3.3.1 ÅRL  
I ÅRL kapitel fyra står det att den immateriella tillgången måste vara av väsentligt värde, 
inte bara idag utan också i framtiden, för att aktiveras som en tillgång. I kapitel fyra 
nämns de immateriella tillgångar som får bokföras i balansräkningen och de som inte får 
bokföras i balansräkningen. Utgifter för forskning och utveckling, hyresrätter, patent, 
licenser, goodwill och varumärke är några av de tillgångar vilka är godkända enligt ÅRL 
som en immateriell tillgång. Ökning av ett aktiekapital och utgifter som tillkommer vid 
företagsbildning är inte acceptabla att aktivera som en immateriell tillgång enligt ÅRL. 
 
Avskrivningstiden på immateriella tillgångar är reglerad till högst fem år, undantag finns 
dock om övertygelse finns till att skriva av på flera år.41 

                                                 
40 FAR Förlag. (2006). FARs Samlingsvolym 2006 Del 1  
41 FAR Förlag. (2006). FARs Samlingsvolym 2006 Del 1 
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3.3.2 RR 15 
I RR 15 definieras en immateriell tillgång enligt nedan: 
”En immateriell tillgång är en identifierbar, icke-monetär tillgång utan fysisk substans 
som innehas för att användas i produktionen eller för att tillhandahålla varor eller 
tjänster, för uthyrning till andra eller i administrativt syfte.  En tillgång är en resurs  

- över vilken ett företag har kontroll till följd av inträffade händelser och 
- som förväntas ge företaget ekonomiska fördelar i framtiden”42.  

 
En immateriell tillgång måste uppfylla de krav som ställs på en tillgång. Dessa krav är 
identifierbarhet, kontroll över tillgången och ge ekonomiska fördelar för företaget i 
framtiden. Den immateriella tillgången ska inte enbart leda till framtida ekonomiska 
fördelar, utan det ska också kunna härledas att inkomsten är genererad från den aktuella 
tillgången. Dessutom krävs det att anskaffningsvärdet för en immateriell tillgång kan 
beräknas på ett tillförlitligt sätt, för att få aktiveras. Uppfylls inte kraven för aktivering 
blir valet istället kostnadsföring.43 
 
De tre krav som finns i RR 15 är bestämt uttryckta vad de innebär: 
 
 
 

 
 
 
 
 

• Identifierbarhet – Hur kan en identifiering ske när den inte går att ta på, den 
saknar substans? Kravet är endast att den immateriella tillgången är specifik och 
att utgifterna ska kunna särskiljas från andra kostnader. Utgifterna kan vara 
separerade på olika poster såsom löner, material och så vidare. Det viktiga är att 
utgifterna kan summeras. Det krävs att den immateriella tillgången ska kunna 
avskiljas från goodwill. Det är identifierbarhetens krav som försvårar aktivering 
av grundforskning och internt upparbetade tillgångar. 

• Kontroll – Kan uppnås om det finns legala rättigheter eller om det på ett annat 
säkert sätt går att visa att ingen annan än företaget kommer få fördelar genom 
denna tillgång. 

• Framtida ekonomiska fördelar – Kunna visa att tillgången sparar kostnader för 
företaget eller att den genererar intäkter i framtiden. 

 
Om företaget bygger upp immateriella tillgångar själv, kan anskaffningsvärdet beräknas 
om företaget har ett bra kostnadssystem som visar de utgifter företaget haft internt. Det 
som inte får räknas med i anskaffningsvärdet är försäljningsomkostnader och 
administrationskostnader. 44 Det finns dock undantag för vad som får aktiveras. När det 
gäller internt upparbetade värden på till exempel kundregister, goodwill och varumärke 

                                                 
42 FAR Förlag. (2006). FARs Samlingsvolym 2006 Del 1, RR 15, s. 1039 
43 FAR Förlag. (2006). FARs Samlingsvolym 2006 Del 1 
44 Artsberg, K. (2005). Redovisningsteori – policy och – praxis 

Identifierbarhet Kontroll Framtida ekonomiska fördelar 
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får de aldrig aktiveras. När det gäller goodwill som uppstår vid förvärv får den tas upp i 
balansräkningen, det vill säga aktiveras.45 Även förvärvade varumärken och 
försäljningsrättigheter är godkända för att aktiveras. Orsaken till att de interna värdena 
inte är godkända för aktivering är att det är svåra att skilja från de utgifterna av allmän 
karaktär i företaget.46 
 
Det finns också de kostnader som bokförs direkt i resultaträkningen som en kostnad på 
grund av de regler som gäller. Utgifter för utbildning, uppstartande av företag, forskning 
samt reklam och marknadsföring är några av dessa reglerade.47 Anledningen till att 
utbildning kostnadsförs direkt är för att kontrollerbarheten inte går att uppfylla. 
Utvecklingsutgifter kan aktiveras i särskilda fall. Aktivering av kostnader för utveckling 
sker väldigt sällan i Sverige. Däremot är det vanligare att aktivera varumärke och 
försäljningsrättigheter. I Sverige har olika programvaror inom databranschen aktiverats 
genom praxis.48  
 
Om företaget väljer att aktivera den immateriella tillgången ska den tas upp till 
anskaffningsvärdet minskat med avskrivningar över nyttjandeperioden. Antal år en 
immateriell tillgång högst kan skrivas av på är tjugo år enligt RR 15. Avskrivningstiden 
ska prägla värdet på tillgången.49 
 

3.3.3 IAS 38 
Definitionen på en immateriell tillgång är enligt IAS 38 att den är ”identifierbar icke-
monetär tillgång utan fysisk form”50. För att en immateriell tillgång ska kunna redovisas i 
balansräkningen ställs vissa krav. Dessa krav är ”identifierbarhet, kontroll över 
tillgången samt förekomst av framtida ekonomiska fördelar” 51. Innebörden av de krav 
som ställs är tämligen lika RR 15, då RR 15 och IAS 38 är uppbyggda på liknande sätt.52 
Det föresätts också att företaget kan beräkna tillgångens anskaffningsvärde pålitligt. 
Företaget ska göra rimliga antaganden och inte överskatta det tillgångar som finns. 
Sannolikheten ska vara hög att företaget får det resultat som förväntas.53  
 
IAS 38 har ingen maximal avskrivningstid, men det ska gå att visa livslängden på den 
immateriella tillgången. IAS har också en alternativ regel som de andra regelverken 
saknar. Denna alternativa regel innebär att företaget gör ett ”impairment-test”. Där mäter 
företaget om det finns ett nedskrivningsbehov på den immateriella tillgången.54 
 

                                                 
45 FAR Förlag. (2006). FARs Samlingsvolym 2006 Del 1 
46 Artsberg, K. (2005). Redovisningsteori – policy och – praxis 
47 FAR Förlag. (2006). FARs Samlingsvolym 2006 Del 1 
48 Artsberg, K. (2005). Redovisningsteori – policy och – praxis 
49 FAR Förlag. (2006). FARs Samlingsvolym 2006 Del 1 
50 FAR Förlag. (2005). Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS, s. 555 
51 FAR Förlag. (2005). Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS, s. 556 
52 Artsberg, K. (2005). Redovisningsteori – policy och – praxis 
53 FAR Förlag. (2005). Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS 
54 Artsberg, K. (2005). Redovisningsteori – policy och – praxis 



 16 

3.4 Den skattemässiga synen   
I Sverige finns det ett samband mellan redovisning och beskattning. De gällande reglerna 
kring detta samband finns i Inkomstskattelagen* (IL).55 I den står det uttryckt att ”det 
skattemässiga resultatet ska beräknas enligt bokföringsmässiga grunder”56. Med detta 
menas att inkomster och utgifter bör bokföras i rätt period.57  
 
IL styr reglerna kring hur skatten ska beräknas och dessa regler skiljer sig något åt från 
den resultatberäkning som görs i årsredovisningen. Det resultat ett företag redovisar 
används som underlag till skatteberäkningarna, men vissa justeringar görs.58 
 

3.4.1 IL  
I IL kapitel 18 behandlas reglerna kring immateriella tillgångar och dessa behandlas på 
samma sätt som inventarier.59 Exempel på immateriella tillgångar som likställs med 
inventarier är patent, varumärken, goodwill, hyresrätter och licenser.60 IL behandlar 
främst anskaffnings- och avskrivningsregler. Ur ett skattemässigt perspektiv kan företaget 
utgå ifrån två olika schablonmässiga avskrivningsmetoder vilket ger det lägsta 
skattemässiga värdet på en immateriell tillgång. Den ena metoden är räkenskapsenlig 
metod vilket innebär att avskrivningen görs med 30% varje år och den andra metoden är 
restvärdemetoden vilket innebär att tillgången skrivs av med 20% varje år. Den 
räkenskapsenliga avskrivningen kräver att ett företag har en organiserad bokföring, detta 
krav ställs dock inte på restvärdemetoden.61 Den räkenskapsenliga metoden innebär att 
det görs samma värdeminskning i redovisningen som i skatteunderlaget, detta krävs 
däremot inte i restvärdemetoden.62  
 
3.5 Slopad revisionsplikt   
Regeringen håller på att bearbeta fram ett lagförslag angående en slopad revisionsplikt 
för små företag. De ska diskutera vilka företag som revisionsplikten ska slopas för, men 
också se över om det krävs kompletterande regler för att förebygga brott mot skatte- och 
redovisningsreglerna. Regeringen ska också utreda hur skatten ska kontrolleras samt hur 
en eventuell brottslighet som kan dyka upp vid en slopad revisionsplikt skall motarbetas. 
FARs generalsekreterare Dan Brännström, oroar sig för att konsekvenserna av en slopad 
revisionsplikt kommer leda till att de små företagen får en sämre kvalitet i sin 
redovisning. Han tror också att det kommer ställas högre krav på Skatteverket då de får 
en utökad kontroll av företags årsredovisningar.63 
 

                                                 
* Se ordlista, bilaga 1 
55 Statens offentliga utredningar. (2005). Beskattning när tillgångar värderas till verkligt värde 
56 Statens offentliga utredningar. (2005). Beskattning när tillgångar värderas till verkligt värde, s. 21 
57 Statens offentliga utredningar. (2005). Beskattning när tillgångar värderas till verkligt värde 
58 Lodin, S-O. Lindencrona, G. Melz, P. och Silfverberg, C. (2005). Inkomstskatt – en läro- och handbok i skatterätt 
59 Lodin, S-O. Lindencrona, G. Melz, P. och Silfverberg, C. (2005). Inkomstskatt – en läro- och handbok i skatterätt 
60 Rabe, G. (2006). Skattelagstiftning 
61 Lodin, S-O. Lindencrona, G. Melz, P. och Silfverberg, C. (2005). Inkomstskatt – en läro- och handbok i skatterätt 
62 Statens offentliga utredningar. (2005). Beskattning när tillgångar värderas till verkligt värde 
63 FAR Förlag. (2007). ”Slopad revisionsplikt utreds”, Balans. Nr 1 
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3.6 Aktivering alternativt kostnadsföring   
Birgitta Olsson som är docent i företagsekonomi skriver i sin artikel ”Företagens 
årsrapporter saknar viktiga uppgifter” att dagens redovisningssystem av immateriella 
tillgångar inte är komplett. Anledningen till detta är att företagets framtida utveckling inte 
syns i de externa rapporterna och dessutom redovisas inte viktiga förändringar i de 
immateriella tillgångarna. De externa intressenterna har svårt att få en helhetsbild av 
företagets totala ställning när företagen slarvar med redovisningen. Företagen kan lätt 
manipulera med de finansiella rapporterna eftersom det inte finns några direkta krav på 
dessa. Dessutom gör företagen sina investeringar utifrån känsla istället för kunskap. 
Nyetablerade företag har oftast immateriella tillgångar i stor utsträckning och därför har 
de svårt att bli rättvist behandlade på kapitalmarknaden. Till sist avslutar Olsson med att 
företagen ska visa viktiga och relevanta siffror och nyckeltal på sina immateriella 
tillgångar precis som de gör för de materiella värdena.64  
 
Aktivering av immateriella tillgångar har diskuterats i hög grad och det finns de som är 
för och de som är emot. De som är för aktivering menar att det numera finns många 
modeller som är tillförlitliga. Modellerna visar att investeringarna kommer att ge framtida 
ekonomiska fördelar. De som är emot anser att valet av aktivering kan ses på olika sätt 
beroende på hur företagsledningen bedömer den immateriella tillgången. Det kan därför 
bli svårt att jämföra företag emellan, eftersom företagsledningar tycker olika. Dessutom 
menar de att immateriella tillgångar endast kan generera intäkter till företaget i samband 
med de materiella tillgångarna. Exempel på detta är att en mjukvara inte gör någon nytta 
utan en fungerade hårdvara, dator.65 Förespråkarna för aktivering menar att de materiella 
tillgångarna är knutna till de immateriella tillgångarna. Wallström påpekar i sin artikel 
”Det går att mäta även mjuka värden”, att immateriella tillgångar inte är lika enkla att 
sälja som materiella tillgångar då de inte har ett självklart egenvärde. Han menar att 
värdet på den immateriella tillgången uppstår i det företag den finns och sammanbinds 
med företagets strategi. Wallström nämner också ett sätt att mäta immateriella tillgångar. 
Värdet erhålls genom att mäta i vilken utsträckning de immateriella tillgångarna är 
länkade med den strategi företaget har.66 Att aktivera en immateriell tillgång medför att vi 
räknar med att skapa en vinst i framtiden med hjälp av denna tillgång. Vi periodiserar 
tillgångens anskaffningsvärde för att kunna göra en resultatberäkning med hjälp av en 
årlig avskrivning.  
 
Artsberg påpekar i sin bok ”Redovisningsteori – policy och – praxis” att aktivering har 
setts som ett svaghetstecken i företagets ekonomi. Detta på grund av att en del företag 
med dålig lönsamhet har aktiverat sina immateriella tillgångar. Konsekvenserna av detta 
har lett till att det är dålig klang att aktivera immateriella tillgångar. Artsberg nämner 
också att få företag aktiverar de immateriella tillgångarna, förmodligen av skatteskäl.67 
Svenskt näringsliv håller med Artsberg. De skriver i sin publikation att det är nog inte 
redovisningsreglerna som påverkar valet av aktivering utan snarare beskattningsreglerna. 
Genom att inte aktivera den immateriella tillgången, kostnadsförs den direkt i 

                                                 
64 Olsson, B. (2001). ”Företagens årsrapporter saknar viktiga uppgifter”. Göteborgs-Posten 
65 Artsberg, K. (2005). Redovisningsteori – policy och – praxis 
66 Wallström, M. (2004). ”Det går att mäta även mjuka värden”. Göteborgs-Posten 
67 Artsberg, K. (2005). Redovisningsteori – policy och – praxis 
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resultaträkningen, vilket leder till ett minskat resultat och därmed en lägre skatt det året.68 
Valet av aktivering vid redovisning av en immateriell tillgång bör användas sparsamt 
enligt god redovisningssed. 69 
 
Processen att ta fram en rekommendation för immateriella tillgångar har varit lång och 
arbetsam. Kritik har framförts från bland annat praxis. En tillåtande och mindre 
återhållsam rekommendation vill företagen ha, medan revisorerna vill ha en mer 
återhållsam rekommendation.70 
 
 
3.7 Sammanfattning av teoretisk referensram 
Intresset för immateriella tillgångar har ökat.71 Säkra värderingsmetoder saknas för 
immateriella tillgångar. Eftersom immateriella tillgångar är vanliga idag är det viktigt att 
ta hänsyn till deras värde.72 Idag överstiger det immateriella värdet det materiella värdet 
på tillgångarna. Poster såsom goodwill, forskning och utveckling, varumärken och 
hemsidor är alla exempel på immateriella tillgångar. RR, ÅRL, BFN och IAS är alla 
regelverk som behandlar immateriella tillgångar. De kriterier som en immateriell tillgång 
måste uppfylla är identifierbarhet, kontroll och ekonomiska fördelar.73 Mellan 
redovisning och beskattningen finns det en relation, vilket IL behandlar.74 Artsberg 
påpekar att företag med dålig lönsamhet har aktiverat immateriella tillgångar för att få ett 
bättre resultat vilket har lett till att aktivering har uppfattats som ett svaghetstecken. Få 
företag väljer dock aktivering vilket Artsberg tror har med skatten att göra.75 Även 
Svenskt näringsliv påpekar att beskattningsreglerna påverkar valet av aktivering 
negativt76. Att aktivera en immateriell tillgång innebär att företaget förväntar framtida 
vinster med hjälp av tillgången.77 Vid kostnadsföring av en immateriell tillgång innebär 
det att den bokförs direkt som en kostnad i resultaträkningen, vilket i sin tur leder till ett 
minskat resultat och därmed en lägre skatt.78 Dagens redovisningssystem av immateriella 
tillgångar är inte komplett, detta på grund av att företagets framtida utveckling inte syns i 
de externa rapporterna.79                                               .

                                                 
68 Knutsson, M. (2001). Gamla redovisningsprinciper i ny ekonomi. Svenskt Näringsliv 
69 Johansson, C., Johansson, R., Marton, J. och Pautsch, G. (2004). Extern redovisning 
70 Artsberg, K. (2005). Redovisningsteori – policy och – praxis 
71 Westermark, C. (2005). Bokföringslagen, revisionslagen, revisorslagen 
72 Edenhammar, H. och Thorell, P. (2005). Företagens redovisning, att förstå årsredovisningar 
73 FAR Förlag. (2006). FARs Samlingsvolym 2006 Del 1 
74 Statens offentliga utredningar (2005) Beskattning när tillgångar värderas till verkligt värde 
75 Artsberg, K. (2005). Redovisningsteori – policy och – praxis 
76 Knutsson, M. (2001). Gamla redovisningsprinciper i ny ekonomi. Svenskt Näringsliv 
77 Artsberg, K. (2005). Redovisningsteori – policy och – praxis 
78 Knutsson, M. (2001). Gamla redovisningsprinciper i ny ekonomi. Svenskt Näringsliv 
79 Olsson, B. (2001). ”Företagens årsrapporter saknar viktiga uppgifter”. Göteborgs-Posten 
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4. Empiri 

 
I detta kapitel behandlas det material som har samlats in och sammanställts från de 

intervjuer som gjorts. Intervjuunderlag medföljer som bilaga, se bilaga nummer tre och 
fyra. Empirin ligger till grund för vår analys som behandlas i nästkommande kapitel. 

 

 

4.1 Intervju med revisor; A 
 

4.1.1 Presentation av respondenten 
A har arbetat som auktoriserad revisor sedan 15 år tillbaka, varav de senaste fem åren på 
en revisionsbyrå i Hallands län. Revisionsbyrån är främst inriktad på redovisning, 
revision, riskhantering och skatterådgivning. A är inte inriktad på någon särskild kategori 
av företag, utan arbetar med företag från hela registret, men försöker att undvika de större 
företagen.   
 

4.1.2 Allmänt om immateriella tillgångar 
Enligt A behövs ingen definition på pengar, då det är något vi känner igen när vi ser det. 
Anläggningstillgångar är lätta att definiera. De finansiella är också lätta att definiera, de 
är fordringar och papper. Däremot är de immateriella tillgångarna, de mjuka tillgångarna 
som byggts upp själv eller förvärvats svåra att definiera enligt A. De förvärvade 
tillgångar är lättare att bedöma än de egna upparbetade enligt A.  
 
De regelverk som A nämner att företagen ska utgå ifrån är ÅRL, RR och BFN. A belyser 
att det är en stor skillnad på vilka regelverk som används om det gäller en legal enhet 
eller om det är på koncernnivå. RR är det regelverk som företagen får luta sig mest mot 
enligt A, eftersom den gäller framförallt i svensk redovisning. För de internationella eller 
noterade företagen är det bara IAS som gäller. De noterade företagen ska följa 
regelverket och de onoterade företagen har en valmöjlighet när det gäller att aktivera 
immateriella tillgångar eller inte.  
 
Immateriella tillgångar är inget A påträffar i sitt dagliga arbete, men oftare nu än förr. 
Kanske främst för att många företag idag har utvecklingsprojekt som är delfinansierade 
med EU-medel. A förklarar att företag vill ha in även den del som inte är finansiell i 
redovisningen, vilket kan bli en immateriell tillgång.  
 
De fall då A påträffar immateriella tillgångar är till exempel när företag har förvärvat 
verksamheter. A anser att företag som går riktigt bra aldrig aktiverar egna upparbetade 
immateriella tillgångar om de inte är tvungna att följa IAS. Små företag kan mycket väl 
ha immateriella tillgångar anser A, till exempel om de är i ett uppstartsskede, då kan de 
ha förvärvat en annan verksamhet eller utvecklat något eget.  
 
De vanligaste immateriella tillgångarna som A berör är på legal enhet balanserade 
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utvecklingskostnader, patent och hyresrätter. På koncernnivå är det goodwill och inköp 
av inkråm som är vanligast. Inom dotterbolag nämner A immateriella tillgångar som 
kundstock, forskning och utveckling samt olika former av rättigheter. 
 

4.1.3 Företagsperspektiv 
Enligt A ska stora företag på koncernnivå följa IAS vid redovisning av immateriella 
tillgångar. De har ingen valfrihet, utan antingen aktiverar eller så aktiverar de inte 
immateriella tillgångar. När det gäller de små företagen då finns det en betydligt större 
valfrihet.  
 
De vanligaste funderingarna som A får från företag är frågor kring nedskrivningsbehov 
av goodwill. En del företag har också svårt att definiera utvecklingskostnader, till 
exempel vilket arbete som har lagts ned på vad. 
 
A upplever att på de större företagen är de redovisningsansvariga väl insatta i 
redovisningen av immateriella tillgångar. Medan de små företagen gör som revisorerna 
säger, eftersom de inte har tillräckligt med kompetens för att färdigtställa ett bokslut.  
 

”Rättvisande resultat är A och O.” 
 
Hanteras immateriella tillgångar olika av de företag som själva gör sin löpande bokföring 
jämfört med de företag som låter en revisionsbyrå sköta bokföringen? Enligt A beror 
skillnaden främst på om redovisningskonsulterna har några funderingar eller upplever 
något konstigt. Uppstår detta går de direkt till revisorerna för råd. De företag som gör sin 
löpande bokföring själva har inte samma möjlighet att fråga. A tror också att det har att 
göra med om företagsledningen är intresserad av redovisning eller inte. Enligt A har 
ledningen sällan kunskap och intresse om immateriella tillgångar utan är mer intresserade 
av hur de gör affärer samt sina kalkyler.  
 

4.1.4 Revisorns perspektiv 
A säger att de företag som det går riktigt bra för sällan redovisar immateriella tillgångar 
som en tillgång. Däremot har det blivit mer och mer accepterat att aktivera immateriella 
tillgångar. A tror att det beror på att företag idag är mer utvecklingsintensiva. Det är 
kostsamt att ta fram produkter, vilket leder till att företag inte har möjlighet att redovisa 
alla kostnader på en gång. 
 
De vanligaste problemen företag har vad gäller redovisningen av immateriella tillgångar, 
är enligt A att visa egen nedlagd tid och värdet på den immateriella tillgången som de vill 
aktivera. Det är viktigt att företag gör produktkalkyler för att kunna se hur mycket 
nedlagda kostnader de har, men även kunna se vilket pris de kan ta ut för att få 
täckningsbidrag. Sedan handlar det om olika sätt att komma ut på marknaden,  till 
exempel via återförsäljare eller direktförsäljning. 
 
Konkreta exempel som kan uppstå kring redovisning av immateriella tillgångar är enligt 
A till exempel hur fotbollsspelare ska värderas samt om ett företag har förvärvat eller 
utvecklat ett program till sin egen verksamhet. A påpekar dock att det finns regelverk 
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som kan användas vid svårigheter.  
 

”Fotbollsspelare, hur tusan kan man ha med det i BR,  
slaveriet upphörde ju på 1300-talet.” 

 
De råd A ger till de olika företagen skiljer sig inte åt när det gäller storlek och 
omsättning. Däremot om företaget sitter i en vinstsituation och betalar skatt samt har 
valmöjlighet att ta kostnaden direkt vilket leder till ett skattesparande, är det positivt. A 
brukar inte rekommendera aktivering av immateriella tillgångar men företaget brukar 
vilja aktivera kostnader, eller frågan om aktivering från företagets sida dyker ofta upp. 
Nyetablerade företag däremot har ofta tunga kostnader i början som de kan skörda 
framöver genom att aktivera tillgången. 
 
A tror att det kommer bli konsekvenser om revisionsplikten slopas i små företag. Det 
kommer enligt A leda till mer fel i redovisningen av immateriella tillgångar. Sedan 
handlar det om hur avgörande felen är. Om företagen har duktiga redovisningskonsulter 
då blir inte felen lika avgörande. Dessutom tror A att företagen kommer att aktivera fel 
saker. Det är lätt för företagen att bokföra upp tillgångar men det är lätt att missa och se 
om dessa tillgångar är värda något. De glömmer att testa värdet om inte någon utifrån 
ifrågasätter.  
 

4.1.5 Skattens påverkan  
A tror att skatten har en stor påverkan vid värdering av immateriella tillgångar. Står 
företagen med valmöjligheten att skriva av eller inte, väljer företagen självklart att ta upp 
kostnaden i resultatet direkt och på så sätt minska skatten.  
 
Valet av aktivering eller kostnadsföring av immateriella tillgångar har enligt A en stor 
betydelse vid förvärvade eller egna upparbetade tillgångar. Förvärvade tillgångar måste 
aktiveras medan egna upparbetade tillgångar ger företagen valmöjlighet att antingen 
aktivera eller kostnadsföra. Vid kostnadsföring får företaget kostnaden det året men om 
de aktiverar sprids kostnaden ut under en längre period. Valet kring aktivering respektive 
kostnadsföring tror A har med positionen som företagen befinner sig i. Sitter företagen i 
en skatteposition då väljer de att kostnadsföra. 
 

4.1.6 Avslutning 
Internredovisning är enligt A något många företag glömmer, dessutom missar de 
information som behöver vara i en kalkyl. Ofta använder företaget den externa 
redovisningen i sina kalkyler. Är det ett välmående företag med god finansiering då är det 
inte lika dyrt att betala skatten med en gång. Historiskt sett har det alltid varit en dålig 
klang att aktivera. Idag är det inte lika stora skillnader skattemässigt på att aktivera eller 
inte, på grund av att skatten har sjunkit rejält. Sedan är det revisorns problem att det är 
hopplöst svårt att bedöma värdet på en tillgång. Vid värdering av immateriella tillgångar 
pantsätts framtiden, eftersom ingen kan förutspå framtiden.  
 

”Lagar och rekommendationer, de ger ett golv och ett tak men huset är högt.” 
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4.2 Intervju med revisor; B 
 

4.2.1 Presentation av respondenten  
B är godkänd revisor och arbetar på en revisionsbyrå i Hallands län sedan 1985. Denna 
revisionsbyrå är inriktad på revision, skatt och rådgivning, där B främst är inriktad på 
ägarledda företag. Revisionsbyrån samarbetar med andra kontor i Sverige vilket leder till 
att B emellanåt får rycka ut på uppdrag i diverse orter. 
 

4.2.2 Allmänt om immateriella tillgångar  
B arbetar mestadels med små och medelstora företag därför är inte immateriella tillgångar 
något som påträffas i det dagliga arbetet. B antyder att immateriella tillgångar oftast 
förekommer i nystartade eller i större företag. För tillfället arbetar B med större företag 
som följer IAS regelverk. B använder sig därför av IAS för att definiera immateriella 
tillgångar. Även RR nämns som ett regelverk vid redovisningen av immateriella 
tillgångar. 
 
De vanligaste immateriella tillgångarna som B påträffar i sitt arbete är kundregister, 
personalkunnande, utarbetande av egna programvaror, teknik, kunskap och IT. 
Immateriella tillgångar påträffar B oftast i nystartade företag och hos företag som 
expanderar snabbt då de inte kan ta utvecklingskostnaden direkt vilket leder till att de 
aktiverar kostnaden istället. Även goodwill förkommer emellanåt när företag förvärvar ett 
företag. B förklarar goodwill som en restpost som inte kan kostnadsföra direkt, istället 
aktiveras den och skrivs av årligen.   
 
När B ska kategorisera de företag som har immateriella tillgångar nämns åter nystartade 
företag och företag som är under utveckling.  B menar att dessa behöver mycket kapital 
och väljer därför att aktivera den immateriella tillgången för att minska kostnaderna och 
öka tillgångarna. B säger att storlek och anställda inte har något med de immateriella 
tillgångarnas värdering att göra. Däremot är det tämligen branschrelaterat. IT företag är 
exempel på företag som behöver investera mycket och ofta har immateriella tillgångar. 

 

4.2.3 Företagsperspektiv 
B arbetar just nu med större företag och därför använder sig B av IAS 38 vid redovisning 
av immateriella tillgångar.  
 
De vanligaste funderingar som företagen behöver råd kring är enligt B vilken typ av 
immateriella tillgångar som kan tas upp som en immateriell tillgång. Det är framförallt 
detta som är svårt att bedöma. Identifierbarheten, kontrollen och de ekonomiska 
fördelarna i framtiden måste kunna uppfyllas. Det här med kontrollen är enligt B svårt att 
förutsäga. För att kunna förutsäga den ekonomiska fördelen kan företaget göra ett 
impairment-test, detta för att kunna se om företaget kommer att tjäna pengar på tillgången 
i framtiden. Testet måste uppföljas något år senare för att se om företaget verkligen har 
tjänat pengar och då kan kostnaderna bli aktiverbara. 
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”En immateriell tillgång måste uppfylla dessa tre kriterier: 
 identifierbarhet, kontroll och ge framtida ekonomiska fördelar.” 

 
Enligt B är de redovisningsansvariga i företagen inte insatta kring redovisningen av 
immateriella tillgångar eftersom det inte är så vanligt att företagen har immateriella 
tillgångar. Är det ett nystartat företag eller ett företag som nyligen köpt upp ett annat 
företag, då är det så nytt att de inte har hunnit sätta sig in i hur det ska behandlas. 
 
Som revisor får B inte göra den löpande redovisningen i företagen eftersom det då 
uppstår en jävsituation. Detta innebär att ”revisorn får ej sätta sig i situationer som kan 
ge upphov till lojalitetskonflikter som kan rubba förtroendet för revisorn”80. 
 
Den skillnad som B kan se vad gäller ledningens kunskap och intresse av immateriella 
tillgångar är främst att ledningen i de teknikintensiva företagen som expanderar snabbt 
har ett stort intresse och kunskap, vilket till exempel en klädbutik saknar. 
 

4.2.4 Revisorns perspektiv 
B kan se en viss skillnad på de företag som använder immateriella tillgångar och de som 
inte gör det. Det är främst företag under uppbyggnad eller företag som håller på med 
forskning och utveckling som har immateriella tillgångar. Detta baserar B på egen 
erfarenhet. 
 
De vanligaste problemen för företagen när det gäller redovisningen av immateriella 
tillgångar som B kan se, är främst att de har svårt att bedöma om de har kontroll över 
tillgången. Nästa svårighet är det här med nedskrivningsbehovet som måste prövas 
årligen på den immateriella tillgången. I samband med detta gör företaget ett impairment-
test på varje kassagenererande enhet. Identifierbarhet, kontroll och framtida ekonomiska 
fördelar är alla svåra att förutsäga. Kontrollen är framförallt svårast enligt B. 
 
Konkreta exempel som kan uppstå i verkligheten vid redovisningen av immateriella 
tillgångar är enligt B, att företagen inte gör impairment-test och inte heller prövar det 
årliga nedskrivningsbehovet.  
 
De råd B ger till företag skiljer sig inte åt när det gäller företagets storlek, omsättning 
eller vinst och förlust. Däremot när det gäller framtida utveckling måste företaget kunna 
bevisa att de har en utveckling för att få aktivera en immateriell tillgång. Likaså måste 
nystartade företag som är i behov av kapital och inte kan ta kostnaden direkt aktivera 
kostnaden för den immateriella tillgången.  
 

”Måste förstå verkligheten, inte bara titta på siffror, utan förstå vad man gör.” 
 
Om revisionsplikten slopas i små företag kommer detta enlig B att påverka redovisningen 
av immateriella tillgångar. Ett exempel som B nämner är om företaget har lån. Då finns 
det ingen bank som skulle godkänna ett lån utan att en revisor skriver på. Sedan om det 

                                                 
80 Moberg, K. (2003). Bolagsrevisorn 
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kommer att kallas för revisionsberättelse eller revisionsintyg är nog bara en 
definitionsfråga. Revisionsplikten kanske försvinner i de företagen som inte har något 
kapitalbehov. Om företaget har immateriella tillgångar hoppas B verkligen att banken 
förstår att här behövs någon som reviderar och granskar. Banken är hård idag, de kommer 
inte släppa igenom något alls och kommer alltid att begära in någon oberoende, tror B.  
 

4.2.5 Skattens påverkan  
B anser att skatten påverkar redovisningen av immateriella tillgångar. Väljer företaget att 
aktivera den immateriella tillgången som en tillgång i balansräkningen får företaget ett 
bättre resultat och skatten ökar eftersom vinsten blir högre. Om företaget däremot 
kostnadsför den immateriella tillgången direkt blir resultatet mindre och företaget får en 
lägre skatt. Detta har en absolut effekt på skatten. Företag som saknar resultat eller har ett 
underskott av resultatet får dras med underskottet tills det kan utnyttjas genom att kvittas 
mot ett positivt resultat. När vinsterna börjar rinna in som härleder till de immateriella 
tillgångarna kan dessa kvittas mot underskottet och staten får in mindre pengar i skatt. 
 

4.2.6 Avslutning 
B anser att redovisningen av immateriella tillgångar är en komplicerad del inom 
redovisning. Eftersom de tre kriterierna identifierbarhet, kontroll och ekonomiska 
fördelar är svårbedömda, är det många faktorer spelar in. Enligt B är immateriella 
tillgångar som vilka tillgångar som helst, men det krävs mycket mer revisionsbevis samt 
att bevisa och uppfylla de tre viktiga kriterierna. I IAS 38 står det mycket som är 
användbart.  
 
 

4.3 Intervju med revisor; C 
 

4.3.1 Presentation av respondenten  
C har i grunden en civilekonomexamen och arbetar idag som auktoriserad revisor. C har 
arbetat inom revision sedan 1989 och arbetar idag på en revisionsbyrå i Hallands län, där 
C också är kontorschef. Revisionsbyrån är framför allt inriktad på redovisning, 
affärsrådgivning, revision, skatte- och transaktionsrådgivning. C är inte direkt inriktad på 
en viss kategori av företag, men arbetar dock med lite större företag i den mån det går, 
när det är ett litet lokalt kontor.  
 

4.3.2 Allmänt om immateriella tillgångar  
När C ska definiera immateriella tillgångar används det som skrivs i regelverk som BFN 
och RR. Immateriella tillgångar är icke monetära och de är inte materiella tillgångar, det 
är något mjukt som inte går att ta på.  
 
De fall C påträffar immateriella tillgångar är oftast vid koncernföretag. C säger att i 
koncernföretag är koncerngoodwill den vanligaste immateriella tillgången. 
Koncerngoodwill uppstår vid förvärv av företag på grund av att köpeskillingen inte 
stämmer exakt med det som köps. C beskriver koncerngoodwill som ett övervärde, som 
företag försöker fördela ut på materiella tillgångar. Den restpost som blir kvar är goodwill 
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eller negativ goodwill. C nämner också att goodwill enligt gamla regler ska skrivas av. 
Numera finns IAS och utgår företag ifrån den, behöver goodwill inte skrivas av utan en 
årlig bedömning görs för att se om nedskrivningsbehov finns. 
 
I en juridisk person nämner C immateriella tillgångar som till exempel förvärv av företag, 
licenser och rättigheter. C framhåller också att företag som går med förlust letar ofta efter 
någon post som kan användas för att kunna balansera upp balansräkningen och detta leder 
oftast till att intressenterna får en negativ bild av företag som aktiverar. C framhåller att 
aktivering av immateriella tillgångar inte alltid är något negativt.  Ett exempel på detta är 
nyetablerade företag. Dessa väljer ofta att aktivera höga startkostnader som till exempel 
genom uppbyggnad av hemsida som ofta har höga kostnader i form av licenser. Genom 
att aktivera kostnaderna balanserar företaget upp kostnaden genom en årlig avskrivning 
på fem år.  
 
Vid kategorisering av de företag som använder immateriella tillgångar mest nämner C 
icke-tillverkande företag, som IT-företag och konsultverksamheter. Förklaringen till detta 
är att dessa företag saknar materiella tillgångar som de kan hänföra sina startkostnader 
till. Tillverkande företag har tillgångar i form av maskiner och dess omkostnader som 
installation med mera.  
 

4.3.3 Företagsperspektiv  
C nämner att de rekommendationer som finns för redovisningen av immateriella 
tillgångar är både nationella och internationella. För de onoterade företagen gäller RR och 
vill de inte följa RR kan de använda sig av BFN. När det gäller små företag är det oftast 
BFN och för större företag RR. Noterade företag följer IAS.  
 
C upplever inte att företagen har stora funderingar kring redovisningen av immateriella 
tillgångar. Nyetablerade företag med ett negativt resultat vill gärna leta efter värden och 
justera upp en del tillgångar, då är det vanligt att revisorn och kunden sitter ner och 
diskuterar möjliga alternativ eftersom kunden inte är så insatt i regelverket.  
 
C tycker inte att de redovisningsansvariga i företagen är insatta kring redovisningen av 
immateriella tillgångar, de bokför oftast utgifterna som kostnader. C menar att revisorn 
blir ett bollplank med företaget vid bokslut. Revisorn och kunden sitter då ner och 
resonerar kring redovisningen, eftersom företagen inte är så insatta i regelverket. 
 

”Kunderna har oftast själva väldigt lite idéer, de kan inte regelverket.” 
 
När det gäller den löpande redovisningen i företagen, ser revisionsbyråns 
redovisningskonsulter saker lite annorlunda till skillnad från om företagen själva sköter 
den löpande redovisningen. Ofta blir det en diskussion mellan redovisningskonsulterna 
och revisorn.  
 
C kan se en viss skillnad när det gäller ledningens kunskap och intresse av immateriella 
tillgångar. Vid stora företag är inte ägaren så involverad utan det är snarare den anställde 
VD:n eller den externa styrelsen som vill visa sig duktiga och visa ett bra resultat. C 
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menar att de är tämligen pålästa och vill gärna snygga till siffrorna genom att bokföra så 
mycket som möjligt, för det är deras uppgift att få ett så bra resultat som möjligt. 
Egenföretagare som själva är involverade i det dagliga tänker mer på skatten och vill 
snarare hitta så många kostnader som möjligt. Går ett företag bra och det är endast en 
ägare som själv arbetar i företaget, är den personen inte speciellt intresserad av att betala 
skatt. Personen  vill då kostnadsföra så mycket som möjligt. Går ett företag sådär, då vill 
den externa VD:n och styrelsen gärna aktivera för att få så bra resultat som möjligt. Så C 
menar att visst finns det skillnader. 
 

4.3.4 Revisorns perspektiv 
C kan se skillnad på företag som använder immateriella tillgångar och de som inte gör 
det. Mycket är beroende på hur resultat går och hur ägandet ser ut. Sitter du i ett 
börsbolag är du definitivt intresserad av att få ett så bra resultat som möjligt. Dock är 
börsbolag inte något som är aktuellt för det är inte C:s område. Finns det incitament hos 
VD och andra ledande befattningar att få upp resultatet på grund av en ökad  bonus, ja då 
får revisorn vara mer observant. C menar att det inte behöver finnas en koppling, 
företaget kanske bara vill att det ska vara så lågt resultat som möjligt. I dessa fall kan 
skattefrågor bli aktuella, men C upplever inga större diskussioner kring immateriella 
tillgångar. C menar att oftast kan revisorn hitta stöd om företaget vill aktivera den 
immateriella tillgången. Det är sällan revisorn beordrar företaget att aktivera en 
immateriell tillgång.  
 
De problem C kan hitta vid redovisningen av immateriella tillgångar är att företagen 
måste kunna visa att det finns ett kassaflöde. Företaget måste även visa att det finns en 
förmåga att fullfölja ett projekt samt att företaget måste ha pengar och resurser. Företaget 
måste kunna visa att de kan tjäna pengar på projektet och det ska finnas en klar prognos 
för framtiden. C säger att det är oftast här det faller. Företaget kan ändå välja att aktivera 
den immateriella tillgången, men då får revisorn helt enkelt skriva upp det i 
revisionsberättelsen att revisorn inte kan bedöma den väsentliga posten, om det nu är 
väsentligt. 
 
Ett konkret exempel C nämner som kan uppstå i verkligheten vid redovisningen av 
immateriella tillgångar är identifierbarheten. Kunder som verkligen vill aktivera försöker 
att gräva fram en massa kostnader och hur vet revisorn att dessa kostnader hör till just det 
projektet. Underlag från till exempel leverantörer måste då lyftas fram. Det är verkligen 
viktigt att kostanden tillhör det gällande projektet och inte något annat. 
 
De råd C ger till företagen skiljer sig inte direkt beroende på företagets storlek, 
omsättning, vinst/förlust, framtida utveckling eller om företaget är nystartat eller 
etablerat. Är det ett stort företag som det går bra för, då ser helst C att företaget tar 
kostnaderna löpande. Går företaget däremot dåligt blir det en diskussion där det gäller att 
hitta något som revisorn kan motivera. C tror att den framtida utvecklingen beror främst 
på vad det är för bransch företaget är i. Är det en bransch som är på nedgång är det 
svårare att försvara de värden som finns. Däremot om det är en bransch som är på väg 
upp, till exempel som är i starten av en verksamhet, då är det oftast i början som 
kostnaderna kommer. C menar att det inte är revisorn som råder till det ena eller det andra 
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utan det blir en diskussion och då kommer revisorn och kunden fram till olika lösningar. 
C påpekar att regelverket alltid ska kunna styrkas. Sedan får revisorn ge samma råd 
oavsett om det är ett stort eller litet företag. Revisorn måste hela tiden kunna styrka det 
den gör, men om det är ett stort företag som tjänar bra med pengar, varför då hålla på och 
krångla utan ta kostnaden direkt.  
 
När C ska råda sina kunder är det helt olika beroende på den information som C har för 
respektive företag. Är det ett välmående företag som tjänar bra med pengar, då finns det 
oftast ingen anledning att bokföra kostnader som tillgångar om det inte är motiverat enligt 
regelverket att göra det, för i vissa fall ska företaget göra det. Annars kan det bli 
missvisande åt andra hållet att företaget går för dåligt och betalar för lite skatt. Är det ett 
företag som visar ett sämre resultat får en diskussion tas om det finns tillräckligt underlag 
för att kunna aktivera tillgången som en immateriell tillgång. Att se hur branschen ligger 
till i tiden är ett sätt att värdera om det finns ett värde på den immateriella tillgången. C 
påpekar att det viktiga är att det finns underlag som styrker den handling som gjorts.  
 
C tycker att revisionsplikten i små företag ska avskaffas om det inte är befogat. Företag 
ska endast köpa de tjänster som är befogade för respektive företag. Däremot tror C att 
revisionsplikten kommer att vara befogad ändå, eftersom kunderna snabbt kommer att 
upptäcka att den behövs i vissa fall. Till exempel då företaget ska låna pengar eller skicka 
en årsredovisning till en större leverantör, då kommer de kräva något slags underlag. C 
menar att har företaget tänkt klara sig utan en revisor och sedan går till banken för att låna 
pengar med luddiga tillgångar, då kan det bli problem. Banken kommer att sakna klara 
underlag vilket kommer leda till att de nekar lånet då det underlag som finns är för 
diffust. Företaget får förmodligen gå till en revisor för att få ett intyg på att allt stämmer. 
C tror att banken kommer kräva revisorns underlag, endast årsredovisningen kommer inte 
att vara belåningsbar. C säger att det inte går med en icke reviderad balansräkning och en 
massa halvluddiga siffror, det blir för svårbedömt. När det handlar om pengar i större 
belopp så kommer det fortfarande att krävas en revision, tror C. 
 

4.3.5 Skattens påverkan  
Enligt C påverkar skatten redovisningen av immateriella tillgångar. Inte minst i 
ägarstyrda företag som inte bryr sig så mycket om resultatet utan tänker mer på skatt, där 
påverkar det definitivt. C säger att företag bryr sig inte direkt om vad resultatet är längst 
ner bara de kan det slippa betala hög skatt eller åtminstone skjuta på den några år, då tar 
företaget hellre kostnaden. Det påverkar naturligtvis i juridisk enhet men som sagt när det 
gäller IAS spelar det ingen roll för då är det på koncernnivå, säger C. 
 

4.3.6 Avslutning 
C tycker inte det här med immateriella tillgångar är enkelt. C menar att mycket handlar 
om att hitta revisionsbevis och intyg för att kunna styrka att allting är rätt och riktigt. Det 
är betydligt enklare att se om kassa/bank stämmer. Stora interna projekt, pågående 
arbeten inom byggbranschen är ej fysiskt, det går inte direkt att ta på. I dessa fall får 
revisorn titta på de rutiner företaget har och hur de själva fångar upp de här kostnaderna. 
C säger att det är viktigt att alla poster hamnar på rätt konton från början. Ju mer 
ändringar som görs desto större risk finns det för fel. Företagen behöver ha bra rutiner 
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men de behöver också vara duktiga på att kontera sina projekt för att det ska bli rätt från 
början.  
 
 

4.4 Intervju med skattehandläggare; D 
 

4.4.1 Presentation av respondenten  
D arbetar på Skatteverket i Hallands län och har varit där sedan början av 80-talet. D har 
en utbildning som gymnasieekonom i grunden men har gått diverse internutbildningar 
under åren. D är mest inriktad på aktiebolag och fåmansbolag men arbetar även med 
taxering.  
 

4.4.2 Allmänt om immateriella tillgångar  
Då D arbetar på Skatteverket är det IL kapitel 18 som används för att definiera en 
immateriell tillgång. Exempel på immateriella tillgångar som D nämner är patent, 
licenser, goodwill och rättigheter av olika slag, men de allra vanligaste är goodwill och 
patent. 
 
Det är inte ofta D påträffar immateriella tillgångar, skulle det dyka upp är det när ett 
aktiebolag granskas. De företag som granskas beror på vad som är på gång i samhället, 
samt vilka företeelser och trender som kommer upp. D förklarar att de företagsrapporter 
som granskas är helt beroende på vilken träffpaket Skatteverket har de gällande året. 
Avskrivningar däremot granskas oftast i sin helhet. Respondent D förklarar att ett 
träffpaket är de punkter som ska uppmärksammas ur skattesynpunkt under ett visst år. 
 
Vid ett försök att kategorisera de företag som har immateriella tillgångar kan D inte 
påvisa några särskilda. Detta på grund av att D inte tittar vidare på vilken bransch 
företaget är i vid påträffandet av en immateriell tillgång. 
 

4.4.3 Företagsperspektiv 
De rekommendationer som företagen har att välja emellan när det gäller redovisning av 
immateriella tillgångar är först och främst Inkomstskattelagen enligt D. Sedan finns även 
styrsignaler från huvudkontoret och dessutom tillämpas BFN. D förklarar att en styrsignal 
är ett dokument där Skatteverket har meddelat sitt ställningstagande kring ett rättsligt 
problem. 

 
”Rekommendationer är först och främst Inkomstskattelagen som styr våran bit på det, så 

efterhand tas det ju fram som styrsignaler från huvudkontoret.” 
 

4.4.4 Skatteverkets perspektiv 
De skillnader som D kan se på företag när det gäller aktivering eller kostnadsföring av 
immateriella tillgångar är att företag hellre vill dra av kostnaden direkt än att aktivera den 
som en tillgång som leder till årliga avskrivningar. D tror att detta är något som 
diskuteras med företagets revisorer. Skatteverkets problem blir sedan att se om de har 
gjort rätt. D säger att det händer även att revisorer kontaktar de för att diskutera frågar 
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som de är osäkra på. D tror inte att företagen själva är insatta i detta, de vänder sig därför 
till sina revisorer. 

 
”Vårt problem är, har de gjort rätt här.” 

 
De tydliga problem som företagen har när det gäller redovisningen av immateriella 
tillgångar är enligt D om kostnaden ska aktiveras eller dras av direkt. Förvärvade 
immateriella tillgångar får aktiveras, men när det gäller egna upparbetade immateriella 
tillgångar ska de kostnadsföra. 
 
Ett konkret exempel ifrån verkligheten när det gäller redovisningen av immateriella 
tillgångar som D kan komma på, är fallet där ett företag som hade köpt rättigheten att 
utnyttja en transponder. Företaget fick dock inte lov att skriva av transpondern under 
inköpsåret på grund av att satelliten inte var uppskickad, företaget kunde därför inte 
nyttja satelliten. Först när satelliten var uppskickad kunde företaget få rätt till 
avskrivning. 
 
D tycker att det är svårt att förutsäga hur redovisningen av immateriella tillgångar 
kommer påverkas om revisionsplikten slopas i små företag.  
 

4.4.5 Skattens påverkan 
D tycker att skatten har en påverkan vid redovisningen av immateriella tillgångar, 
eftersom ju högre resultat företaget har desto mer avskrivning kan företaget få vilket leder 
till ett lägre resultat och lägre skatt. 
 
När det gäller val mellan aktivering och kostnadsföring blir det skattemässiga 
konsekvenser. D menar att tar företaget kostnaderna direkt får företaget ner sitt resultat 
vilket i sin tur leder till en lägre skattekostnad det året.  
 

4.4.6 Avslutning 
D tycker att företagen ska ha samma avskrivningsmetod för alla tillgångar, de ska även 
kunna värdera tillgångar till verkligt värde och ha rätten till räkenskapsenlig avskrivning. 
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5. Analys 

 
Detta kapitel knyter ihop kapitel tre och fyra, det vill säga den teoretiska referensramen 
och empirin. Här kommer en jämförelse göras mellan teorin och den information som 

har samlats in under intervjuerna. 
 
 

5.1 Allmänt om immateriella tillgångar  
De lagrum som är gällande kring immateriella tillgångar är BFN, ÅRL, RR 15 och IAS 
3881. IL hanterar den skattemässiga delen82. Respondenterna använder sig alla av de olika 
regelverken som grund. A och C belyser också att regelverken är beroende av företagets 
struktur och de regler som gäller för olika företag. Respondent D använder sig av IL, 
vilket är en självklarhet då D arbetar med skattefrågor i företag.  De andra tre, A, B och 
C, nämner regelverk som RR och IAS. De olika regelverken ställer olika krav. ÅRL är till 
exempel inte lika uttömmande som RR och ställer därför mindre krav när det gäller 
redovisningen av immateriella tillgångar.83 A och C påpekar att ÅRL men också BFN är 
mer lättreglerade regelverk. 
 
Att definiera en immateriell tillgång upplevs ofta som något svårt enligt A. A menar att 
de materiella anläggningstillgångarna är fysiska och mer lätta att känna igen. De 
finansiella tillgångarna är till exempel pengar, vilket vi lätt kan identifiera. Däremot säger 
A att de immateriella tillgångarna, de mjuka tillgångarna som byggts upp själv eller 
förvärvats är svåra att definiera. Immateriella tillgångar är icke monetära och de är inte 
materiella tillgångar, de är något mjukt som inte går att ta på, säger C. Mjuka tillgångar är 
den gemensamma nämnaren mellan dessa definitioner. A och C använder sig endast av 
regelverk för att definiera immateriella tillgångar. I ÅRL är definitionen på en 
immateriell tillgång att den ska vara av väsentligt värde. Dessutom nämns de 
immateriella tillgångar som får aktiveras enligt lagen.84 I RR 15 är definitionen att den 
immateriella tillgången ska vara identifierbar, icke-monetär och utan fysisk form. Det 
ställs också krav på kontroll och framtida ekonomiska fördelar.85 Definitionen i IAS 38 är 
densamma som RR 15 och ställer samma krav.86 
 
Idag är värdet på de immateriella tillgångarna större än värdet på de materiella 
tillgångarna87. Då immateriella tillgångar också har ett värde anses de viktiga idag88. Det 
är dock ingen av respondenterna som stöter på immateriella tillgångar i sitt dagliga 
arbete. D stöter på immateriella tillgångar ytterst sällan. D har olika träffpaket respektive 

                                                 
81 FAR Förlag. (2006). FARSs samlingsvolym 2006 Del 1 
82 Lodin, S-O. Lindencrona, G. Melz, P. och Silfverberg, C. (2005). Inkomstskatt – en läro- och handbok i skatterätt 
83 Artsberg, K. (2005). Redovisningsteori – policy och – praxis 
84 FAR Förlag. (2006). FARs Samlingsvolym 2006 Del 1 
85 FAR Förlag. (2006). FARs Samlingsvolym 2006 Del 1 
86 FAR Förlag. (2005). Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS 
87 Artsberg, K. (2005). Redovisningsteori – policy och – praxis 
88 Edenhammar, H. och Thorell, P. (2005). Företagens redovisning, att förstå årsredovisningar 
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år att inspektera. Är inte immateriella tillgångar med i dessa träffpaket går D inte djupare 
in och granskar om det inte är något särskilt utmärkande. A stöter på immateriella 
tillgångar oftare nu än förr. De fall då A stöter på immateriella tillgångar är ofta vid 
företagsförvärv. A tror att företag som är lönsamma aktiverar immateriella tillgångar 
endast om de är tvungna att följa IAS regelverk. A säger också att även små företag kan 
ha immateriella tillgångar till exempel vid ett uppstartsskede, om företaget har utvecklat 
något eget eller förvärvat annan verksamhet. B tror att nystartade och större företag har 
immateriella tillgångar i högre grad än små företag. Då B i vanliga fall arbetar mest med 
små och medelstora företag tror B att detta är anledningen till att det inte dyker upp 
speciellt ofta. Immateriella tillgångar påträffar B oftast i nystartade företag och hos 
företag som expanderar snabbt då de inte kan ta utvecklingskostnaden direkt, vilket leder 
till att de aktiverar kostnaden istället. Goodwill är också en post som förekommer 
emellanåt, men mest vid företagsförvärv. B förklarar goodwill som en restpost som inte 
kan kostnadsföras direkt, istället aktiveras den och skrivs av årligen. De fall C påträffar 
immateriella tillgångar är vanligtvis vid revision av koncernföretag. 
 
Goodwill, forskning och utveckling, varumärken, patent och programvaror är exempel på 
immateriella tillgångar89. De immateriella tillgångar som respondenterna påträffar i sitt 
arbete skiljer sig inte nämnvärt åt. Goodwill och olika rättigheter stöter både A, C och D 
på i sitt arbete. B stöter till exempel på utarbetande av egna programvaror, teknik, 
kunskap och IT. 
 
Att kategorisera de företag som har immateriella tillgångar och de som inte har det var 
inte en lätt uppgift för respondenterna.  Respondent A hade ingen åsikt och respondent D 
kan inte påvisa detta då ingen djupare granskning görs i rapporterna. B menar att 
nystartade företag eller utvecklingsföretag är de företag som i första hand har 
immateriella tillgångar. C däremot nämner icke-tillverkande företag som har mest 
immateriella tillgångar. IT-företag tar både B och C upp som en bransch som ofta har 
immateriella tillgångar. 
 

5.2 Företagsperspektiv 
Enligt FAR ska företag som är noterade på koncernnivå använda sig av IAS 38. 
Moderbolaget ska utgå ifrån rekommendationerna i ÅRL och dotterbolaget kan välja 
mellan ÅRL och RR 15. Icke noterade företag som väljer att utgå ifrån IAS ska på 
koncernnivå följa IAS 38. Moderbolaget ska följa ÅRL och dotterbolaget kan välja 
mellan ÅRL och RR 15. Icke noterade företag som inte väljer att följa IAS ska på 
koncernnivå använda sig av ÅRL eller RR 15. Även moderbolaget och dotterbolaget ska 
följa ÅRL eller RR 15. De företag som inte ingår i en koncern kan välja mellan ÅRL och 
RR 15.90 Både A, B och C menar att  företag som är noterade på koncernnivå ska följa 
IAS 38 vid redovisning av immateriella tillgångar. B är just nu inriktad på större företag, 
därför använder sig B endast av IAS 38. A påpekar att små och onoterade företag har en 
större valfrihet på regelverk vid redovisning av immateriella tillgångar. C nämner 
exempel på regelverk för de små onoterade företagen, dessa är RR och BFN. 
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Respondenten D tillämpar också BFN, men använder sig huvudsakligen av IL. 
 
De vanligaste funderingar företag har kring redovisningen av immateriella tillgångar är 
enligt B vilka tillgångar som kan aktiveras i balansräkningen som en immateriell tillgång. 
B påpekar hur viktigt det är att de tre kraven identifierbarhet, kontroll och framtida 
ekonomiska fördelar är uppfyllda. Dessa är även de tre kraven som RR ställer för att en 
immateriell tillgång ska kunna aktiveras91. Speciellt kontroll upplevs som svår att 
förutsäga, men med hjälp av ett impairment-test kan företaget få en tydligare bild av 
framtiden, enligt B. A däremot påpekar att företag har mer funderingar kring 
nedskrivningsbehov av goodwill och att företag har svårt att specificera posten 
utvecklingskostnader. C menar att företag inte har några större funderingar kring 
redovisningen av immateriella tillgångar. Skulle företagen ha några funderingar är det 
företag med negativt resultat som påpekar detta. D får inga frågor från företag om 
redovisningen av immateriella tillgångar.  
 
Hanteras immateriella tillgångar olika av de företag som själva gör sin löpande bokföring 
jämfört med de företag som låter en revisionsbyrå sköta bokföringen? A och C anser att 
om företaget själva gör den löpande bokföringen har de inte samma möjlighet att 
diskutera tänkbara problem kring immateriella tillgångar. Om företagen istället anlitar en 
redovisningskonsult går de direkt till revisorn och diskuterar problemen. Både B och D 
har inget att jämföra med, eftersom B som revisor inte får göra den löpande 
redovisningen och D inte arbetar med redovisning.  
 
B och C anser att de redovisningsansvariga i företag inte är så insatta vad gäller 
redovisningen av immateriella tillgångar. B tror att anledningen är att immateriella 
tillgångar saknas i de flesta företag. C däremot påpekar att alla utgifter bokförs som en 
kostnad under året och skulle det vara några funderingar tar företaget upp frågan med 
revisorn inför bokslutet. A har en helt annan syn kring hur insatta de 
redovisningsansvariga är i företagen. Respondenten framhåller att de större företagen är 
bra på att hantera redovisningen av immateriella tillgångar, medan de små företagen 
följer revisorns råd. D har ingen uppfattningen om hur väl insatta de 
redovisningsansvariga är i företagen.  
 
Genom att företagen skaffar kunskap och kontroll kring de immateriella tillgångarna kan 
de få ett framgångsrikt resultat92. C tycker att en viss skillnad kan ses när det gäller 
ledningens kunskap och intresse om immateriella tillgångar. Enligt C är små företag mer 
inriktade på att få så liten skatt som möjligt, medan stora företag har som mål att visa ett 
så bra resultat som möjligt. Det är dock VD och den externa styrelsen i stora företag som 
har intresse och kunskap om immateriella tillgångars betydelse. A påpekar att företag är 
mer intresserade av att göra bra affärer och visa sina kalkyler och ledningen har sällan 
kunskap och intresse kring immateriella tillgångar. B menar att det är främst ledningen i 
teknikintensiva företag som har intresse och kunskap av immateriella tillgångar. D har 

                                                 
91 Artsberg, K. (2005). Redovisningsteori – policy och – praxis 
92 Petrusson, U. och Schollin, K. (2005). “En nödvändig verktygslåda för framtida välfärd”. Svenska Dagbladet 
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ingen åsikt. 
 

5.3 Revisorns respektive Skatteverkets perspektiv  
Utgifterna för forskning ska kostnadsföras löpande medan utgifterna för utveckling ska 
aktiveras i den mån de uppfyller kraven93. Företag som använder sig av forskning och 
utveckling använder sig ofta av aktivering enligt A och B. B nämner även att nystartade 
företag aktiverar immateriella tillgångar. A och D menar att företag sällan aktiverar 
immateriella tillgångar. Att aktivera immateriella tillgångar har ansetts som ett 
svaghetstecken. Detta menar Artsberg främst beror på att företag med dålig lönsamhet har 
aktiverat sina immateriella tillgångar.94 A påpekar dock att det är mer godtaget att 
använda sig av aktivering idag. Resultat och ägande är de avgörande orsakerna enligt C. 
Hur stort resultatet förväntas vara är troligen enligt C den avgörande orsaken om företag 
väljer att aktivera immateriella tillgångar eller inte. Finns det intresse från företaget att 
aktivera en immateriell tillgång brukar revisorn hitta stöd för detta. Svenskt näringsliv 
tror att beskattningsreglerna påverkar valet av aktivering. Genom att välja kostnadsföring 
istället för aktivering av den immateriella tillgången får företaget ett minskat resultat och 
därmed en lägre skatt.95 Artsberg påpekar även hon att skatten är avgörande vid valet 
kring aktivering alternativt kostnadsföring av immateriella tillgångar96. 
 
De vanligaste problemen som uppstår vid redovisningen av immateriella tillgångar är 
enligt A att visa egen nedlagd tid och värdet på den immateriella tillgången. B däremot 
menar att kontrollen över den immateriella tillgången är det svåra att bevisa. Kontroll 
över den immateriella tillgången kan företag få om det finns legala rättigheter eller på 
något annat sätt går att visa att ingen annan än företaget kommer att få fördelar genom 
denna tillgång97. C påpekar att kassaflödet och förmågan att kunna avluta ett projektet är 
svårt att förutsäga. Företaget måste även kunna bevisa att det finns pengar och resurser 
till projektet. D menar att svårigheten ligger i om utgiften ska aktiveras eller 
kostnadsföras. 
 
Konkreta exempel som kan uppstå i verkligheten vad gäller redovisningen av 
immateriella tillgångar är enligt B att företag glömmer att göra impairment-test. Genom 
att göra ett impairment-test kan företaget pröva om nedskrivningsbehov är nödvändigt för 
den immateriella tillgången98. C däremot anser att företag glömmer bort vikten av att 
identifiera den immateriella tillgången samt att specificera de kostnader som tillhör 
projektet. A och D nämner typiska fall som är svåra att redovisa, dessa är redovisningen 
av fotbollsspelare, företagsförvärv, utveckling av program samt köpta rättigheter. En 
fotbollsspelare från ungdomssektionen ska kostnadsföras och får inte aktiveras. Köper 
däremot föreningen in en fotbollsspelare ska den aktiveras och skrivas av under 
kontraktstiden.99 När det gäller redovisning av datorprogram hos användare kan 

                                                 
93 FAR Förlag. (2006). FARs Samlingsvolym 2006 Del 1 
94 Artsberg, K. (2005). Redovisningsteori – policy och – praxis 
95 Knutsson, M. (2001). Gamla redovisningsprinciper i ny ekonomi. Svenskt Näringsliv 
96 Artsberg, K. (2005). Redovisningsteori – policy och – praxis 
97 Artsberg, K. (2005). Redovisningsteori – policy och – praxis 
98 Artsberg, K. (2005). Redovisningsteori – policy och – praxis 
99 Kompendium Externredovisning II, HT 2006. ”Tre av AIKs anläggningstillgångar” 
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programmet aktiveras om livslängden är längre än tre år, annars kostnadsförs programmet 
löpande100. Däremot kan utgifter för utveckling av datorprogram för försäljning aktiveras 
om programmet ger ett väsentligt värde för företaget101. 
 
De råd A, B och C ger till sina kunder vad gäller redovisningen av immateriella tillgångar 
har inte att göra med storlek på företaget eller omsättning. B och C anser inte heller att 
vinst och förlust ligger till grund för de råd som ges. C gör inte heller någon skillnad om 
företaget är nystartat/etablerat eller hur den framtida utvecklingen ser ut för företaget. A 
råder företag att kostnadsföra den immateriella tillgången direkt för att minska skatten. 
Men till nystartade företag ger både A och B rådet att aktivera den immateriella 
tillgången. C brukar råda företag som går bra att ta kostnaden direkt. Går det sämre för 
företaget brukar C föra en diskussion med företaget. D har ingen åsikt. Artsberg är på 
samma spår som respondenterna, då även hon påpekar att skatten är en av orsakerna till 
valet kring aktivering av immateriella tillgångar102. Svenskt näringsliv tror också att 
skatten har betydelse för hur företaget redovisar immateriella tillgångar103. 
 
Regeringen diskuterar att slopa revisionsplikten för små företag. Utredningen ska 
innehålla förslag för att motverka brottslighet vid ett eventuellt slopande, men också 
förslag på hur skatten ska kunna beräknas tillförlitligt.104 A och B anser att det kommer 
bli konsekvenser av ett eventuellt slopande av revisionsplikten. Det kommer leda till mer 
fel i redovisningen då fler poster kommer att redovisas fel. B och C tror däremot att 
banken kommer kräva aktuella dokument även ifrån de företag som inte har en reviderad 
årsredovisning, till exempel för att godkänna ett lån. C anser att revisionsplikten bör 
slopas i de företag som inte har någon nytta av den, eftersom företag endast bör köpa de 
tjänster de har nytta av. D däremot tycker det är svårt att förutsäga konsekvenser av ett 
eventuellt slopande av revisionsplikten. Dan Brännström som är generalsekreterare på 
FAR tror att konsekvenserna bli att kvaliteten på redovisningen kommer att försämras i 
små företag som förmodligen leder till att det ställs högre krav på Skatteverkets 
granskning av redovisningen105.  
 
 

5.4 Skattens påverkan 
Det finns ett samband mellan redovisning och beskattning. I IL finns utgångspunkterna 
för skatteberäkningen. Årsredovisningen används men med justeringar enligt IL.106 
Skatten påverkas beroende på valet av aktivering eller kostnadsföring. Vid kostnadsföring 
får företaget ett lägre resultat och därmed en mindre skatt.107 Alla respondenterna tror att 
skatten påverkar hur företagen väljer att redovisa de immateriella tillgångarna. De 
påpekar även att företagen kan minska skatten genom att bokföra de immateriella 
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tillgångarna som en kostnad i resultaträkningen. C påpekar även att i större företag är inte 
alltid en låg skatt det avgörande. Ibland är ett bra resultat lika viktigt på grund av att 
ledningen vill visa att företaget går bra.  
 

5.5 Avslutning  
Enligt Olsson redovisar företagen inte viktiga förändringar, detta leder till att 
redovisningen av immateriella tillgångar inte blir komplett. Dessutom menar Olsson att 
företagen bör redovisa viktiga och relevanta siffror och nyckeltal på sina immateriella 
tillgångar som de gör på sina materiella tillgångar.108 A, B och C är överens om att 
redovisningen av immateriella tillgångar inte är enkel. Det är många faktorer som spelar 
in vid redovisningen av immateriella tillgångar. D påpekar däremot vikten av att använda 
samma avskrivningsmetoder för redovisning av immateriella tillgångar. Revisorerna vill 
ha en mer återhållsam rekommendation, men att sammanställa en rekommendation som 
behandlar immateriella tillgångar har varit en arbetsam process, enligt Artsberg.109 
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6. Avslutning  
 
Uppsatsens sista kapitel är till för att knyta ihop uppsatsen. Vi kommer att presentera de 
slutsatser vi kommit fram till under arbetets gång och som är direkt hänförligt till den 
valda problemformuleringen. Även författarnas tankar och funderingar kommer få sin 
plats i detta kapitel. Kapitlet avslutas med förslag till fortsatt forskning inom ämnet. 

 
 
6.1 Slutsats 
Vad är det då som påverkar valet kring aktivering alternativt kostnadsföring av 
immateriella tillgångar? Vi kan inte generalisera vilka företag som använder sig av 
immateriella tillgångar eller vilka sorts immateriella tillgångar som aktiveras eller 
kostnadsförs. Vi kan däremot se i vår uppsats att skatten har en stor betydelse på hur 
företag hanterar immateriella tillgångar. Den teoretiska referensramen och empirin 
nämner att de företag vilka strävar efter att få en så låg skatt som möjligt väljer oftast att 
kostnadsföra den immateriella tillgången direkt i resultaträkningen110. Vi tror att skatten 
har en stor påverkan i Sverige eftersom små företag är dominerande och de vill 
naturligtvis få en så låg skatt som möjligt. I och med detta väljer små företag att 
kostnadsföra de immateriella tillgångarna. Däremot kan vi utifrån den teoretiska 
referensramen och empirin utläsa att företag som väljer att aktivera den immateriella 
tillgången, är oftast nyetablerade företag111. Vi tror liksom respondenterna att detta främst 
beror på att ett nyetablerat företag har stora kostnader i början och genom att aktivera 
tillgången balanserar företaget upp sitt resultat och slipper då ta alla kostnader på en 
gång. Dessutom har utvecklingsföretag och IT-företag mer immateriella tillgångar, vilket 
vi och respondenterna tror beror på att de saknar materiella tillgångar då dessa företag 
oftast är kunskapsbaserade. Det finns dock de företag som måste följa vissa regelverk 
som styr de till aktivering alternativt kostnadsföring.   
 
Vi hade en förväntan om att större företag använde sig mest av immateriella tillgångar. 
Dock har vi inte kunnat hitta material som stöder detta. Vi kan inte heller hitta någon 
teori som stöder vår hypotes att omsättning, balansomslutning eller antalet anställda i 
företaget spelar någon roll. Vi kan se att immateriella tillgångar har blivit allt vanligare då 
vi har litteratur som nämner att värdet på de immateriella tillgångarna är betydligt större 
än värdet på de materiella tillgångarna112. Regelverken är fortfarande ganska diffusa men 
vissa regelverk är mer uttömmande än andra. Den information vi har hittat i BFN och 
ÅRL är väldigt enkla, medan RR och IAS är betydligt mer uttömmande och ger oss 
därför en tydligare bild av de regler som gäller. RR och IAS har mycket likheter. Vad vi 
kan se är att regelverken är ganska flexibla för mindre företag medan de större företagen 
är mer bundna till de regelverk de är tvingade att följa.113  
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Våra tidigare kunskaper kring aktivering av immateriella tillgångar är att det ger företaget 
en dålig klang. Detta på grund av att företag med dålig lönsamhet har valt att aktivera den 
immateriella tillgången för att förbättra resultatet. Aktivering har då använts i fel syfte. 
Den teoretiska referensramen och empirin nämner att den dåliga klangen börjar försvinna 
och det är mer accepterat idag att aktivera immateriella tillgångar114. Efter våra intervjuer 
med respondenterna ser vi dock inga tecken på att det idag är negativt att aktivera 
immateriella tillgångar. Valet av aktivering är individuellt för varje företag anser vi. 
Resultatet spelar en stor roll men företag verkar idag använda aktivering av immateriella 
tillgångar i rätt syfte. Vi tror att de företag som aktiverar immateriella tillgångar är 
företag som vill visa sina intressenter ett rättvist resultat.  
 
Ett eventuellt slopande av revisionsplikten i små företag tror vi liksom våra respondenter 
kan leda till att immateriella tillgångar kommer att redovisas fel. Detta leder till att många 
företag får svårt att ta lån eftersom banken inte litar på företagets årsredovisning utan 
kräver något slags intyg från en revisor. 
 
Ett av syftena i vår uppsats var att beskriva de skillnader som finns mellan aktivering och 
kostnadsföring. Detta har vi försökt att beskriva utan att gå för djupt in på de 
värderingsmetoder som finns, det vill säga verkligt värde, anskaffningsvärde samt 
avskrivningar och nedskrivningar. Vi har kort och gott beskrivit vad som händer med 
företagets resultat och skatt vid aktivering respektive kostnadsföring av immateriella 
tillgångar.  
 
Ett annat syfte var att se om vi kunde hitta någon jämförelse mellan de företag som 
aktiverar respektive kostnadsför immateriella tillgångar. Det har varit svårt att 
kategorisera de företag som använder sig av aktivering alternativt kostnadsföring. Att 
skatten påverkar kan vi tydligt se i vår teoretiska referensram och empiri.   
 
Det sista syftet var att identifiera revisorernas och Skatteverkets syn på redovisningen av 
immateriella tillgångar. Detta har vi gjort genom att intervjua tre revisorer och en 
skattehandläggare. De svar respondenterna har gett har ibland blivit inriktade på de 
företag respektive regelverk respondenterna arbetar med för stunden. Vi har försökt hitta 
likheter mellan respondenternas svar men det har inte alltid funnits tillräckligt underlag 
för att kunna likställa svaren. Eftersom vi har intervjuat endast fyra respondenter går det 
inte att generalisera inom något område.  
 
 
6.2 Egna reflektioner 
Att skriva och samla in material om immateriella tillgångar har varit en arbetsam process. 
Det material som finns har handlat mycket om värdering av immateriella tillgångar, hur 
avskrivningar ska göras och vilka företag som ska följa respektive regler. Det står främst 
om kraven för att få aktivera en immateriell tillgång. Det har varit svårt att hitta material 
om vad som händer med redovisningen av immateriella tillgångar vid aktivering 
alternativt kostnadsföring. Den litteratur som finns om ämnet immateriella tillgångar 
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handlar till stor del om värdering enligt anskaffningsvärde eller verkligt värde. Men vi 
tycker ändå att vi har hittat relevant information som vi har kunnat använda i vår uppsats. 
Vi hade hoppats att kunna göra någon slags kategorisering och jämförelse av de företag 
som använder sig av immateriella tillgångar. Vi har tyvärr inte kunnat få fram denna 
information i litteraturen men dock mer under intervjuerna. Våra intervjuer har gett oss 
mycket material och intressant information. Att skriva denna uppsats har varit en väldigt 
givande och rolig process och vi har lärt oss otroligt mycket på vägen. Ämnet har varit 
svårt att skriva om men vi tycker ändå att resultatet har gett oss mycket ny kunskap.   
 
 
6.3 Förslag till fortsatt forskning  
Under uppsatsens gång har det dykt upp mycket tankar och funderingar. Då vi varit 
ganska tidsbegränsade har vi fått sätta en gräns på vad uppsatsen ska innehålla. Vi vill 
därför avsluta med att ge lite förslag till fortsatt forskning kring ämnet immateriella 
tillgångar.  
 

• Utforma en kvantitativ studie ur företagets synvinkel kring användningen av 
aktivering alternativt kostnadsföring av immateriella tillgångar. 

• Intervjua banker och övriga intressenter för att se vilka krav de ställer på de 
finansiella rapporterna och hur de kommer värdera de immateriella tillgångar om 
revisionsplikten kommer att slopas i mindre företag. 

• Undersöka samband och skillnader mellan små, medelstora och stora företag 
kring redovisningen av immateriella tillgångar. 

• Gå mer in på djupet kring värderingen av immateriella tillgångar, det vill säga se 
mer på verkligt värde, anskaffningsvärde, avskrivningar och nedskrivningar. 

• Hur hanteras redovisningen av immateriella tillgångar i andra EU-länder i 
jämförelse med Sverige. 
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Bilaga 1 
 
 
Ordlista 
 
BFN  Bokföringsnämnden 

En myndighet som är utvald av staten där deras huvudsakliga uppgift 
är att ha ett övergripande ansvar för god redovisningssed.115 

 
FAR Föreningen Auktoriserade Revisorer 

Är en intresseorganisation för alla dem som jobbar på en revisionsbyrå. 
Idag bedriver FAR en stor förlagsverksamhet där normsamlingar 
publiceras och även tidskriften Balans.116 
 

IASB  International Accounting Standard Boards 
En internationell privat organisation som verkar för förbättring och 
harmonisering av redovisning. IASB ger ut internationella 
rekommendationer, dessa kan vi hitta i IFRS/IAS.117 
 

IFRS/IAS International Financial Reporting Standards / International 
 Accounting Standards 

Från och med den 1 januari 2005, är börsnoterade företag som 
upprättar koncernredovisning skyldiga att redovisa enligt 
internationella redovisningsprinciper, det vill säga enligt IFRS/IAS. 
Dessa rekommendationer ges ut av IASB.118 Vi har valt att benämna 
IFRS/IAS med endast IAS i uppsatsen. 

 
IL   Inkomstskattelagen 

Denna lag omfattar ”kommunalskattelagen, lagen om statlig 
inkomstskatt och ett stort antal andra skattelagar”119 . 

 
RR Redovisningsrådet  

Redovisningsrådet ger ut rekommendationer men skall också upplysa 
om olika redovisningsfrågor. Utgångsläget för dessa 
rekommendationer har sin grund i IASBs regelverk.  
 
Redovisningsrådet rekommendationer följer de internationella 
regelverken men det finns dock undantag då de avviker från svensk 
lagstiftning.  
 
RR 1–29 är regelverk som används av onoterade företag med aktier 
som handlas och säljs öppet eller som är av stort intresse för 
allmänheten.  
 

                                                 
115 Artsberg, K. (2005). Redovisningsteori – policy och –praxis 
116 Artsberg, K. (2005). Redovisningsteori – policy och –praxis 
117 Artsberg, K. (2005). Redovisningsteori – policy och –praxis 
118 www.redovisningsradet.se/redo-verksam.shtml 
119 www.skatteverket.se/skatter/inkomstskattelag.4.18e1b10334ebe8bc80003551.html 



 

 
 
 
 
RR 30–32 är riktade till företag som är noterade på den svenska 
börsen.120 

 
ÅRL  Årsredovisningslagen  

Redovisningens nuvarande lagstiftning för svenska juridiska och 
fysiska personer presenteras i ÅRL. Dessa är förpliktade enligt 
bokföringslagen att slutföra sin löpande redovisning med ett bokslut.121 

 

                                                 
120 www.redovisningsradet.se/redo-verksam.shtml 
121 Artsberg, K. (2005). Redovisningsteori – policy och –praxis 



 

Bilaga 2 
 

 
Bokföringsnämndens tabell över redovisningsregler för olika företag 

 
 
 
 
 



 

 
 
 

 

Källa: FAR Förlag. (2006). FARs Samlingsvolym 2006 Del1 , BFN 



 

         Bilaga 3 
 
 
Intervjuunderlag revisorer: Immateriella tillgångar  
 
Allmänt om respondenten 

1. Namn? 

2. Arbetsplats? 

3. Titel? 

4. Bakgrund?  

5. Hur länge har Ni jobbat här? 

6. Är Ni inriktad inom en viss kategori av företag i ert arbete (små/stora, 

bransch)?  

 

Allmänt om immateriella tillgångar 

1. Hur definierar Ni immateriella tillgångar och vilket lagrum styrker Ni detta 

på? 

2. Vilka är de vanligaste immateriella tillgångarna? 

3. Hur ofta påträffar Ni immateriella tillgångar i ert dagliga arbete? 

4. I vilka fall påträffar ni immateriella tillgångar? 

5. Om Ni jämför företag, kan Ni kategorisera de företag som har immateriella 

tillgångar eller ej och i så fall vilka är dessa kategorier?  

 

Företagsperspektiv 

1. Vilka rekommendationer gäller för de olika företagen när det gäller 

redovisning av immateriella tillgångar och finns det någon valfrihet för dem? 

2. Vilka är de vanligaste funderingar som företagen behöver råd om och vilka 

svar brukar Ni rekommendera? 

3. Hur insatta är de redovisningsansvariga i företagen kring redovisningen av 

immateriella tillgångar? 

4. Vilka skillnader uppstår om företagen själva gör den löpande redovisningen? 

5. När det gäller ledningens kunskap och intresse av immateriella tillgångar kan 

Ni se någon skillnad i de olika företag? Vad baserar Ni detta på? 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
Revisorns perspektiv 

1. Kan Ni se någon skillnad på de företag som använder immateriella tillgångar 

och de som inte gör det? Vad baserar Ni detta på? 

2. När det gäller redovisningen av immateriella tillgångar ser Ni som revisor 

några tydliga problem företagen har och i så fall vilka är de vanligaste 

problemen? 

3. Kan Ni ge några konkreta exempel som kan uppstå i verkligheten vad gäller 

redovisningen av immateriella tillgångar? 

4. De råd Ni ger till företagen, skiljer de sig beroende på företagets 

• storlek? 

• omsättning? 

• vinst/förlust? 

• framtida utveckling? 

• nystartat/etablerat? 

5. Ett omtalat ämne i Sverige är slopningen av revisionsplikten i mindre företag. 

Är detta något som kommer att påverka redovisningen av immateriella 

tillgångar och i så fall hur?  

 

Skattens påverkan  

1. I Sverige är företagets redovisning styrd av skattens påverkan. Påverkar detta 

värderingen av immateriella tillgångar?  

2. Har valet av aktivering eller kostnadsföring någon betydelse ut ett 

skattemässigt perspektiv och vad blir konsekvenserna? 

 

Avslutning 

1. Har Ni något övrigt att tillägga? 

  

 

 



 

Bilaga 4 
 
 
Intervjuunderlag Skatteverket: Immateriella tillgån gar 
 
Allmänt om respondenten 

1. Namn? 

2. Arbetsplats? 

3. Titel? 

4. Bakgrund?  

5. Hur länge har Ni jobbat här? 

6. Är Ni inriktad inom en viss kategori av företag i ert arbete (små/stora, 

bransch)?  

 

Allmänt om immateriella tillgångar 

1. Hur definierar Ni immateriella tillgångar och vilket lagrum styrker Ni detta 

på? 

2. Vilka är de vanligaste immateriella tillgångarna? 

3. Hur ofta påträffar Ni immateriella tillgångar i ert dagliga arbete? 

4. I vilka fall påträffar ni immateriella tillgångar? 

5. Om Ni jämför företag, kan Ni kategorisera de företag som har immateriella 

tillgångar eller ej och i så fall vilka är dessa kategorier?  

6. När Ni granskar rapporter kollar ni på immateriella tillgångar då? 

 

Företagsperspektiv 

1. Vilka rekommendationer gäller för de olika företagen när det gäller 

redovisning av immateriella tillgångar och finns det någon valfrihet för dem? 

 

Skatteverkets perspektiv 

1. Kan Ni se någon skillnad på de företag som aktiverar/kostnadsför immateriella 

tillgångar?  

2. När det gäller redovisningen av immateriella tillgångar ser Ni som jobbar 

inom Skatteverket några tydliga problem företagen har och i så fall vilka är de 

vanligaste problemen? 

3. Kan Ni ge några konkreta exempel som kan uppstå i verkligheten vad gäller 

redovisningen av immateriella tillgångar? 

4. Ett omtalat ämne i Sverige är slopningen av revisionsplikten i mindre företag. 

Är detta något som kommer att påverka redovisningen av immateriella 

tillgångar och i så fall hur?  



 

 
 
 
Skattens påverkan  

1. I Sverige är företagets redovisning styrd av skattens påverkan. Påverkar detta 

värderingen av immateriella tillgångar?  

2. Har valet av aktivering eller kostnadsföring någon betydelse ut ett 

skattemässigt perspektiv och vad blir konsekvenserna? 

 

Avslutning 

1. Har Ni något övrigt att tillägga? 
 


