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Abstract 
 
 
Swedish accounting rules are based on the idea that all businesses shall be 
able to use the same accounting principles. The financial statements are used 
differently depending on size of the company. Therefore shall the accounting 
rules be adjusted to meet different need of information. Financial reports is 
more complex in larger limited companies than in smaller limited 
companies, where financial report is used for internal decisions. The 
Swedish accounting Standards Board and the tax authority have together 
with other organisations been given the assignment to formulate simplified 
accounting rules for small limited companies. Influenced by the simplified 
rules the Swedish accounting Standards Board designed a draft with 
accounting rules. The purpose of the rules is to reduce the administrative 
burden and the time-consumption. The draft of rules is based on the annual 
accounts act, but allows and forbids certain disregards of the rules. 
According to the draft limited companies can no longer activate their self 
produced intangible assets in the balance sheet. The cost of development 
shall be activated as a cost. This change has great effect on research and 
development companies.   
 
The object of this paper is to investigate how research and development 
companies are affected by the Swedish accounting Standards Board 
guidance of self produced intangible assets.  
 
The investigation is conducted based on of our scientific choices. The 
approach of this paper is hermeneutic and we use a qualitative method to 
achieve an understanding for the field of subject. The paper will start in 
legislation and other literature therefore is our choice a deductive conclusion.



 
According to the interviewees there is no need for simplification of the 
accounting rules. Furthermore is their opinion that the information in the 
financial statement shall be adjusted to the stakeholders’ needs, since they 
base their investment decision on this information. The interviewees points 
out the need to overhaul the notes so that they fill their purpose for the 
stakeholders.   
 
According to the interviewees is liquidation a fact for research and 
development companies unless they are aloud to activate their costs of 
development in the balance sheet. These companies have the option to apply 
K3 rules, which are more extensive and allow activating the costs of 
development.  
 
The conclusion is that the Swedish accounting Standards Board guidance for 
small limited companies is not in favor of research and development 
companies. The draft does not aloud to activate the development cost in the 
balance sheet, which leads to that research and development companies 
might end up on the verge of liquidation. The companies are rather forced to 
apply more extensive rules if they wish to activate their costs of 
development in the balance sheet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: Simplification of rules, small limited companies, intangible 
assets 
 



Sammanfattning  
                                                                                                                                                                          
 
Svensk redovisningslagstiftning bygger på grundtanken att alla bolag skall 
kunna använda samma principer. Eftersom olika bolagsformer inte använder 
den finansiella informationen på likartat sätt, måste reglerna anpassas för att 
möta de olika behoven. Redovisningen i större bolag är oftast mer komplex 
än i mindre bolag, där informationen oftast används för interna beslut. 
Bokföringsnämnden och Skatteverket har tillsammans med andra 
organisationer fått i uppdrag att utforma förslag till förenklade regler i 
mindre aktiebolag. Med utgångspunkt från förslaget har Bokföringsnämnden 
utarbetat ett utkast till allmänna råd avseende mindre aktiebolag. De 
förenklade reglerna har som syfte att minska tidsåtgången och den 
administrativa bördan vid upprättandet av årsredovisningen. 
Bokföringsnämndens allmänna råd bygger på Årsredovisningslagen, men 
tillåter samt ibland förbjuder vissa avvikelser. En förändring i det allmänna 
rådet är att Bokföringsnämnden inte längre tillåter att bolag skall aktivera 
sina egenupparbetade immateriella tillgångar. Utvecklingskostnaderna skall 
enligt det allmänna rådet istället kostnadsföras då de uppkommer. 
Förändringarna har stor effekt på forsknings- och utvecklingsbolagen 
eftersom deras verksamhet bygger på utvecklingsarbetet där 
egenupparbetade immateriella tillgångar utgör den största posten. 
 
Uppsatsen skall bidra till förståelse för läsaren hur regeln gällande 
egenupparbetade immateriella tillgångar i BFN:s utkast påverkar mindre 
forsknings- och utvecklingsaktiebolag.  
 
Undersökningen genomförs utifrån de vetenskapliga val vi gör. I 
undersökningen utgår vi ifrån en kvalitativ metod och ett hermeneutiskt 
synsätt eftersom vi vill bidra till allmän förståelse inom problemområdet. 
Vidare är en deduktiv ansats av vikt i vår undersökning då vi prövar 
fenomenet utifrån befintlig lagstiftning, det vill säga utifrån teorin och inte 
empirin. 
 
Den empiriska undersökningen visar att respondenterna inte ser gällande 
lagstiftning som betungande vid upprättandet av årsredovisningen.  Vidare 
anser de att innehållet i informationen som bolagets intressenter erhåller 
måste vara av hög nivå, eftersom det är utifrån årsredovisningen som 
intressenterna skapar sig bilden om bolagets resultat och ställning. I 
undersökningen framkommer det att respondenterna inte ser något behov av 
att förenkla reglerna. Gällande lagstiftning, Årsredovisningslagen, är lätt att 
förstå och ger tydliga instruktioner vid upprättandet av årsredovisningen. Ett 
område som kan ses över är dock noterna eftersom de inte fyller någon



viktig funktion för intressenterna. Gällande egenupparbetade immateriella 
tillgångar framkommer det att man inte riktigt har tänkt till med reglerna. 
För att forsknings- och utvecklingsbolagen inte skall hamna på gränsen till 
likvidation måste de få aktivera sina utvecklingskostnader. Ett möjligt 
alternativ för bolagen är att tillämpa K3 regler som gäller större bolag och 
som tillåter aktivering av kostnaderna. Reglerna är dock mer omfattande än 
K2 reglerna, det vill säga reglerna för mindre aktiebolag.  
 
Slutsatsen som kan dras utifrån undersökningen är att Bokföringsnämndens 
vägledning för mindre aktiebolag inte gynnar forsknings- och 
utvecklingsbolagen. Då möjligheten att aktivera utvecklingskostnaderna i 
balansräkningen inte längre ges blir effekten av BFN:s utkast att bolagen kan 
hamna på gränsen till likvidation.  Bolagen tvingas snarare till mer komplexa 
regler om de vill fortsätta aktivera utvecklingskostnaderna.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Regelförenkling, mindre aktiebolag, immateriella tillgångar 
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1 Inledning 
 
För att redovisningsnormer skall accepteras i samhället måste de bygga dels 
på principiella resonemang dels på ekonomiska konsekvenser för bolaget. 
Finansiell information i mindre aktiebolag är mindre komplex och används 
för interna beslut. Årsredovisningen skall tillgodose intressenternas 
informationsbehov. Både internationellt och nationellt arbetar man med att 
reducera administrativa kostnader för mindre aktiebolagen för att gynna 
deras konkurrenskraft och innovation.  
 
1.1 Bakgrund 
 
Artberg (2005) framhåller att all redovisning idag är reglerad i hela världen. 
Inom redovisningsområdet diskuterar man vilket sätt som är bäst att reglera 
redovisningen, samt hur normerna skall utformas för att de skall följas. 
Enligt författaren kan inte normgivning enbart bygga på grundläggande 
resonemang, utan måste även beakta ekonomiska konsekvenser. Tar man 
inte hänsyn till ekonomiska konsekvenser finns det en risk att normerna inte 
accepteras av bolagen samt att de kan missgynnas internationellt. 
Redovisningens utveckling drivs i en principiell riktning för att säkerställa 
tillförlitlig och relevant redovisning.    
 
Redovisningen i större bolag innehåller mer komplex finansiell information 
än i mindre bolags redovisning. I mindre aktiebolag används finansiell 
information för interna beslut (Evans et al., 2005). Edenhammar & Thorell 
(2005) anser att utan intressenter finns det ingen anledning till att upprätta en 
årsredovisning. Kretsen av intressenter är liten i mindre aktiebolag. Enligt 
IASB kan regelverket IFRS tillämpas i alla bolagsformer, men att mindre 
aktiebolag har ett annat informationsbehov. IASB beslutar 2003 att utveckla 
separata bestämmelser för mindre aktiebolag. Regelverkets syfte är att 
reducera oproportionerliga administrativa kostnader och ha fokus på 
användarens informationsbehov. Syftet med finansiell rapportering bör ses 
över innan regler utvecklas. Reglerna bör anpassas till de mindre 
aktiebolagens situation. Man bör ta ställning till om alla kan innefattas i ett 
regelverk eller om olika krävs för att möta allas (Evans et al., 2005).  
 
EU-kommissionens handlingsplan går ut på att effektivisera och reducera 
den administrativa bördan. Det finns en irritation bland företagare gällande 
bördan, som medför distraktion från den dagliga verksamheten. Minskas 
onödig rapportering kan bolaget istället arbeta med rena affärsaktiviteter. 
Det medför lägre produktionskostnader samt tillåter ytterligare investeringar 
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och innovationer, som i sin tur leder till att ökad produktivitet och 
konkurrenskraft (Commission of the European Communities, 2007). Ett 
exempel är Danmark, som arbetar med landets lagstiftning för bolag, som 
motsvarar Sveriges ÅRL och BFL, för att reducera den administrativa 
bördan. Under perioden 2001 till 2005 reduceras bördan inom ÅRL med 
16,4 procent respektive inom BFL 3,6 procent. För att uppnå reduceringen 
inom ÅRL är reglerna ändrade så att verksamheter kan redovisa utifrån lägre 
informationskrav än tidigare (Økonomi og Erhvervministeritet, 2007).  
 
Enligt Prop. 2005/06:116, Förenklade redovisningsregler med mera, är 
grundtanken i svensk redovisningslagstiftning att alla bolag skall kunna 
använda sig av samma redovisningsprinciper. Det finns de som anser att 
redovisningsregler skall anpassas utifrån de olika bolagens situation. Mindre 
krav kan ställas på verksamheter med få intressenter eller där ägaren 
ansvarar för tillgångar och skulder. Det till skillnad från större aktiebolag där 
verksamheten är mer riskfylld och ställer högre krav på insyn och kontroll. 
Idag kan mindre aktiebolag välja på att följa Bokföringsnämndens, BFN, 
nuvarande normgivning eller Redovisningsrådets rekommendationer, RR 1-
29 (BFN, 2007a).  
 
Finansdepartementet gav 2004 BFN i uppdrag att se över de allmänna råd, 
som nämnden utfärdat, för att identifiera betungande regler samt redovisa 
åtgärder för att minska den administrativa bördan. En av BFN:s åtgärder är 
ett samlat regelverk för mindre aktiebolag. Regelverket utarbetas 
tillsammans med bland annat SKV och andra organisationer som 
tillsammans bildar Aktiebolagsgruppen. Arbetet syftar till att förenkla, samt 
skapa harmonisering mellan redovisning och skatt för aktiebolag. 
Regelverket bygger på befintlig lagstiftning, både nationella lagar och EU-
direktiv.  Regler som gäller för noterade bolag är omfattande och man har 
därmed behov av ett regelverk med enkla regler utifrån intressenternas 
perspektiv (BFN, 2004). BFN delar in bolag i fyra storlekskategorier (K1-
K4), där kategori 2 innefattar mindre aktiebolag utifrån de gränsvärden som 
anges i ÅRL och BFL. BFN:s ståndpunkt är att ett samlat regelverk medför 
minskad tidsåtgång vid upprättandet av årsredovisningen och lägre 
administrativa kostnader för mindre aktiebolag. Orsaken är att regelverket 
innehåller tydligare, smalare och färre regler för att underlätta arbetet med 
årsredovisningen (BFN, 2007a).  
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1.2 Problemdiskussion och problemformulering 
 
BFN anser att ett samlat regelverk är lösningen för att minska tidsåtgången 
vid upprättandet av årsredovisningen, samt minska administrativa kostnader. 
Regelverket skall med andra ord inte innebära ytterligare praktiska, 
administrativa eller andra åtgärder för bolaget (BFN, 2007a).  
 
BFN:s första utkast till vägledning 2006 kritiseras av remissinstanserna. 
Kritiken gäller bland annat att bolag inte får aktivera egenupparbetade 
immateriella tillgångar enligt utkastet. Dessutom skall regeln tillämpas 
retroaktivt, det vill säga att egenupparbetade immateriella tillgångar som 
redan finns i balansräkningen skall kostnadsföras. Enligt ett yttrande från 
FAR (2006), gällande K2 förslaget, är det här inte något att eftersträva då det 
leder till den oönskade effekten att upprätta kontrollbalansräkning. Gunvor 
Pautsch, ordförande i BFN, menar på att mindre aktiebolag inte skall få ta 
upp de immateriella tillgångarna trots kritiken om inskränkning av lagen 
(Precht, 2006). 
   
Enligt Svenskt Näringsliv (2006) kan förslaget att förbjuda att aktivera 
egenupparbetade immateriella tillgångar bero på risken för övervärdering. 
Organisationen ställer sig frågande till om det är en lämplig förenkling, då 
den inskränker på ÅRL 4 kap 2 §, som inte berör andra bolag. Förslaget får 
en negativ effekt för bolag som arbetar med utveckling. Bolag är beroende 
av entreprenörskap med långsiktig utveckling av produkter och affärsidéer. 
Svenskt Näringsliv (2006) anser att redovisningsregler inte skall hindra 
tillämpning av ÅRL. Förbud mot aktivering medför att utvecklingsinsatserna 
måste omstruktureras, vilket ger ökade kostnader. Svenskt Näringsliv ställer 
sig frågande till om reglerna skall vara sådana att bolag diskvalificerar sig 
från vägledningen genom att avvika från förbudet att aktivera.  
  
Enligt Thorell (2006) har Redovisningsrådet genom RR 15 inskränkt på 
ÅRL definition av immateriell tillgång, som ställer krav på när och vad som 
skall aktiveras. RR 15 tvingar bolag att aktivera utgifter i vissa situationer. 
Vidare argumenterar han att det inte strider med ÅRL att tillämpa RR 15, 
men genom att välja rådets rekommendationer är det ett brott att inte följa 
RR 15. Bolaget väljer vilket regelverk som det vill följa och skall göra så i 
sin helhet. Det är regelverket som möjliggör avvikelser. Enligt Thorell 
(2006) är BFN:s uppgift att komplettera normgivningen, vilket innebär att 
fastställa och utveckla praxis. Reglerna i utkastet skiljer sig inte från dagens 
normgivning. Bolaget har ett kontrakt med sina intressenter och om bolaget 
uppfyller god redovisningssed skall bedömas utifrån lagstiftningen och val 
av kompletterande normgivning.  
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BFN:s förslag till förenklade regler som presenterades i det allmänna rådet 
syftar till att reglerna om löpande bokföring och bokslut bör förenklas där 
det är möjligt. BFN:s nya utkast skall precis som tidigare utkast tillämpas i 
sin helhet. Utkastet tillåter inte aktivering av egenupparbetade immateriella 
tillgångar och regeln gäller retroaktivt för de befintliga egenupparbetade 
immateriella tillgångar. Det går dock att argumentera om förslaget kommer 
att gynna eller missgynna bolag med egenupparbetade immateriella 
tillgångar. Utifrån de åsikter som framförts, gällande egenupparbetade 
immateriella tillgångar, i problemdiskussionen ställer vi oss följande fråga: 
 
Vilken effekt får regeln i BFN:s utkast gällande egenupparbetade 
immateriella tillgångar för forsknings- och utvecklingsaktiebolag? 
 
1.3 Syfte 
 
Uppsatsen skall bidra till förståelse för läsaren hur regeln gällande 
egenupparbetade immateriella tillgångar i BFN:s utkast påverkar mindre 
forsknings- och utvecklingsaktiebolag.  
 
1.4 Avgränsning 
 
Vi väljer att inrikta oss på mindre aktiebolag, vilka maximalt får uppfylla ett 
av ÅRL 1 kap 3§ och BFL 6 kap 1§ gränsvärden; max 50 anställda, max 
25 000 tkr i balansomslutning och max 50 000 tkr i nettoomsättning vart och 
ett av de två senaste räkenskapsåren. Uppsatsen behandlar egenupparbetade 
immateriella tillgångar, vilket gör att vi vänder oss till forsknings- och 
utvecklingsbolag. Chalmers Innovation i Göteborg arbetar med att stödja 
forsknings- och utvecklingsbolag. Det gör att vi avgränsar uppsatsen till att 
endast genomföra vår undersökning i Göteborg samt i de här bolagen. 
Uppsatsen avgränsas vidare till de bolag där egenupparbetade immateriella 
tillgångar är den största posten i balansräkningen.  
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1.5 Disposition 
 
Kapitel 1 Inledning: I bakgrunden presenteras kort om utveckling inom 
normgivning, användning av regelverk samt arbetet med reducering av den 
administrativa bördan både inom EU och i Sverige. Därefter följer 
problemdiskussionen som leder fram till problemformuleringen. I 
problemdiskussionen tas problematik med BFN:s utkast till vägledning upp. 
Kapitlet avslutas med uppsatsens syfte och avgränsning.  
 
Kapitel 2 Teoretisk referensram: Här presenteras internationella och 
nationella normgivare, nationella normer samt BFN:s utkast till vägledning 
för årsredovisning i mindre aktiebolag. Kapitlet behandlar även 
egenupparbetade immateriella tillgångar. 
 
Kapitel 3 Metoddiskussion: De metodval vi gör för uppsatsarbetet beskrivs, 
såsom vetenskapligt förhållningssätt, angreppssätt och ansats. Kapitlet tar 
även upp hur vi samlar in vår data.  
 
Kapitel 4 Empiri: Resultatet av vår undersökning presenteras i kapitlet. 
Undersökningen görs genom intervjuer av externa och interna redovisare 
som gör årsredovisningen eller redovisningen i forsknings- och 
utvecklingsbolag.  
 
Kapitel 5 Analys: I kapitlet belyses likheter och olikheter i de svar vi får 
fram och väger dem mot vår teoretiska referensram. 
 
Kapitel 6 Slutdiskussion och slutsatser: Vi delger våra slutsatser utifrån 
analysen av teori och empiri. Kapitlet avslutas med förslag till fortsatt 
forskning inom området.  
  
Kapitel 7 Källförteckning: Här finner läsaren de källor vi använder oss av. 
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2 Metoddiskussion 
 
Uppsatsens frågeställningar ligger som grund för de metodval vi gör i vår 
undersökning. För att besvara våra frågor måste vi först definiera våra 
metodologiska ställningstaganden. Vi tillämpar en kvalitativ metod i 
undersökningen i uppsatsen och följer ett hermeneutiskt synsätt. Då vi 
utifrån befintlig teori drar slutsatser om företeelser anser vi att en deduktiv 
ansats är lämplig.  
 
2.1 Vetenskapligt synsätt 
 
Det finns två vetenskapliga huvudinriktningar som vi kan använda beroende 
på utgångspunkten för hur forskningen bedrivs: positivism och hermeneutik. 
Den övergripande skillnaden mellan inriktningarna är att positivismen söker 
sig till en generell teori som kan fungera som en ram för arbetet och leda till 
hypoteser, medan hermeneutikens huvudsyfte är att tolka och förstå ett visst 
fenomen (Patel & Davidsson, 1994). Enligt positivismen har vi endast två 
källor till kunskap; den vi kan registrera med våra fem sinnen och den vi kan 
resonera oss fram till med mänsklig logik, vårt förnuft. Man har ett objektivt 
förhållningssätt till verkligheten (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2006).  
 
För att förstå ett fenomen enligt ett positiviskt synsätt innebär det att man 
genom att beskriva och förklara utifrån en modell skapar en förklaring. 
Positivismen strävar alltså efter absolut kunskap till motsats från 
hermeneutiken (ibid.). Hermeneutiken betyder tolkningslära där man 
studerar, tolkar och försöker förstå grunderna av ett fenomen (Patel & 
Davidsson, 1994). Verkligheten enligt hermeneutiken är subjektiv, den 
skapas när människor samspelar med varandra (Eriksson & Wiedersheim-
Paul, 2006). Synsättet skiljer sig alltså från positivismen genom att tycka att 
förståelse är viktigare än förklaring (Patel & Davidsson, 1994).  
 
I undersökningen behöver vi orientera oss bland respondenternas och andra 
forskares tankegångar, inställningar och åsikter inom området. Vi anser att 
det tolkande synsätt passar bäst för undersökningen och uppsatsen. Vi väljer 
därför att följa ett hermeneutiskt synsätt. Undersökningen utgår inte ifrån 
generella teorier utan målsättningen är att bidra till allmän förståelse inom 
problemområdet. Det positivistiska synsättet anser vi därmed som irrelevant 
i vår undersökning.  
 



7 

2.2 Vetenskaplig ansats 
 
Beroende på hur vi relaterar teorin och verkligheten till varandra finns det 
två alternativa arbetssätt som teoriproduktionen kan bedrivas på, deduktivt 
och induktivt arbetssätt (Patel & Davidsson, 1994). 
 
Eriksson & Wiedersheim-Paul (2006) beskriver begreppet deduktion som 
bevisföringens väg, samt induktion som upptäcktens väg.  De här metoderna 
hjälper oss att dra vetenskapliga slutsatser beroende på vilka principer vi 
utgår ifrån (Andersen, 1998). Det deduktiva arbetssättet utmärks av att man 
utgår ifrån allmänna principer och teorier för att sedan dra slutsatser om 
enskilda företeelser. Fenomenet prövas alltså fram utifrån befintliga teorier 
för att sedan dra slutsatser (Patel & Davidsson, 1994).  
 
Ett induktivt arbetssätt baseras på att vi utifrån en viss händelse sluter oss till 
generell kunskap om teorin. Tillvägagångssättet ger oss möjligheten att 
studera hur vissa företeelser, utifrån den insamlade informationen, fungerar 
för att sedan dra generella slutsatser (ibid.).  
 
Syftet med uppsatsen är att bidra till förståelse för BFN:s utkast och vilken 
effekt det har på mindre forsknings- och utvecklingsaktiebolag. Vår 
utgångspunkt är svensk lagstiftning och BFN:s utkast, som vi sedan ställer i 
relation till respondenternas åsikter gällande effekten som BFN:s utkast 
medför för forsknings- och utvecklingsbolagen. Vi anser därmed att vi 
arbetar utifrån en deduktiv ansats, eftersom vi ställer teorier och principer 
mot respondenternas åsikter, vilket gör att slutsatser kan dras kring 
undersökningen.  
 
2.3 Vetenskaplig metod 
 
Beroende på vilka frågor man söker svar på och vad uppsatsens syfte är 
väljer man den mest lämpliga metoden för att genomföra undersökningen. 
Man kan skilja mellan den kvalitativa och den kvantitativa metoden 
(Andersen, 1998).  
 
Den kvalitativa metoden används för att skaffa en djupare förståelse om 
ämnet. Motsatsen till den kvalitativa metoden är den kvantitativa, där 
deskriptiv statistik används för att i siffror ge en beskrivning av det 
insamlade materialet och på så vis belysa problemområdet (Patel & 
Davidsson, 1994). Den insamlade informationen, vid en kvalitativ 
undersökning, används endast i liten utsträckning av statistik, matematik och 
aritmetiska formler, istället söker forskaren svar på frågor som vad, vem, 
var, när, hur och varför (Andersen, 1998).  
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Inom kvalitativ metod är flexibilitet ett honnörsord och kännetecknas av 
närheten till respondenterna. Processen bygger på värderingsmässiga och 
kunskapsmässiga förutsättningar som den enskilde forskaren har. Resultatet 
växer fram genom att pendla mellan teori och empiri samt mellan forskare 
och respondenter (Holme & Solvang, 1997).  
 
Det primära syftet med den kvantitativa metoden är att förklara orsakerna till 
fenomenen som är föremål för undersökningen. Syftet är att ge förklaring till 
problemområdet. Forskaren söker svar till sina frågeställningar genom att 
undersöka exempelvis hur mycket och hur många. Betoningen ligger på 
kvantiteten, som sedan används som grund för att dra slutsatser (Andersen, 
1998).  
 
Uppsatsen skall, genom respondenternas upplevelser, bidra till förståelse för 
vilken effekt BFN:s utkast får för de mindre forsknings- och 
utvecklingsaktiebolagen. Vi ämnar inte förklara orsakerna till BFN:s utkast 
eller svensk lagstiftning. Förståelsen uppnår vi genom att tolka 
respondenternas upplevelser, vilket kräver en nära kontakt med 
respondenterna. Vi kan inte förutse vilken information som intervjuerna 
utmynnar i, utan vi är tvungna att vara flexibla och lyhörda för att snabbt 
kunna revidera vår ursprungliga plan för undersökningen. Vi väljer därför att 
använda oss av en kvalitativ metod då respondenternas uppfattningar inte 
kan mätas eller verifieras kvantitativ. Vidare används den kvalitativa 
metoden för att bidra till förståelse, vilket stämmer med det hermeneutiska 
synsätt vi väljer att använda. 
 
2.4 Urvalskriterier 
 
Vi undersöker vilken effekt BFN:s utkast får för mindre aktiebolag inom 
forsknings- och utvecklingsområdet gällande egenupparbetade immateriella 
tillgångar. För att undersöka det väljer vi att ta reda på vad som anses som 
betungande i dagens reglering för att jämföra den med BFN:s utkast. För att 
få reda på vad som är betungande vänder vi oss till de personer som arbetar 
med aktiebolagets redovisning, det vill säga bolagets redovisare. I de fall där 
redovisningen inte sköts inom bolaget tar vi, med tillåtelse från bolaget, 
kontakt med personen som sköter den externt. Vi påpekar, då redovisaren är 
extern, att frågorna besvaras utifrån bolagets situation och inte utifrån egen 
uppfattning. Vi väljer att vända oss till mindre aktiebolag i 
Göteborgsområdet, som arbetar med forskning och utveckling, samt där 
egenupparbetade immateriella tillgångar är den största posten. För att finna 
bolag, som matchar vår avgränsning, använder vi Chalmers innovations 
hemsida, vilka vi sedan kontaktar. Vår fokus ligger på aktiebolag som 
uppfyller ÅRL:s krav för mindre aktiebolag.  
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2.5 Datainsamling 
 
Uppsatsens primärdata består av de intervjuer som vi gör ute hos 
forsknings- och utvecklingsbolagen eller hos deras externa redovisare. Syftet 
med uppsatsen är att bidra till förståelse för vilken effekt BFN:s utkast får 
för forsknings- och utvecklingsbolag. Vi baserar våra tolkningar på 
respondenternas erfarenheter. Respondenterna väljer vi utifrån kriterierna i 
avgränsnings- och urvalsavsnitten. Vi kontaktar utvalda respondenter först 
via telefon, där vi redogör för uppsatsens syfte och problemformulering. 
Därefter kontaktar vi dem via e-post, för att sända över ett fast frågeformulär 
för att ge respondenten möjlighet att återigen skapa sig en bild om vad vi 
undersöker. Intervjuerna genomförs utifrån det fasta frågeformuläret, men vi 
ställer även följfrågor vid behov.  
 
Vi intervjuar fyra personer (se bilaga 1) som består av externa och interna 
redovisare, varav en intervju genomförs via e-post och tre genom personligt 
möte. Fördelen med personligt möte med respondenterna är att vi kan genom 
kroppsspråk och verbal nyansering tolka deras svar. Personliga möten anser 
vi tenderar till mer spontana svar och personliga åsikter. För att inte 
missuppfatta eller misstolka respondentens svar använder vi oss av 
bandspelare. Återkopplingen till respondenten sker genom att sända 
sammanfattad intervju till denne för överseende via e-post. Syftet med 
återkopplingen är att vi skall försäkra oss om att inga misstolkningar eller 
missförstånd sker.  
 
Vi nämner tidigare att en av intervjuerna genomförs via e-post. Nackdelen är 
att vi missar signalerna respondenter sänder vid ett personligt möte. Genom 
att skicka tillbaks vår tolkning via e-post kan respondenten bekräfta eller 
dementera, vilket gör att vi kan åstadkomma en så korrekt tolkning som 
möjligt. En ytterligare nackdel med intervju via e-post är att respondenten 
kan överväga vad ett så kallat korrekt svar är istället för att delge sin åsikt.  
 
Vi använder oss av en kvalitativ metod, vilket innebär att pendla mellan vår 
egna och respondenternas förståelse. Metoden använder vi oss av för att 
tolka intervjusvaren. För att kunna tydliggöra likheter och olikheterna i de 
svar vi får från våra respondenter redogör vi för dem i en tematisk 
sammanställning. Först går vi genom varje intervju för att sedan 
sammanställa respondenternas svar genom en gruppering efter våra 
intervjufrågor. Genom att gruppera svaren kan likheter och olikheter 
tydliggöras för att åstadkomma en tematisk sammanställning. 
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Sekundärdata som främst används i uppsatsen är det utkast, som BFN givit 
ut, gällande förenklade redovisningsregler för årsredovisning i mindre 
aktiebolag. Vi använder relevant litteratur, direktiv, propositioner, 
vetenskaplig forskning, samt artiklar från dags- och facktidningar inom 
området som stöd i uppsatsen.  Artiklar, propositioner och direktiv söker vi 
efter via Internet. För att få fram relevant information använder vi 
exempelvis BFN, regeringens och ekonomistyrningsverkets, Näringslivets 
regelnämnds, IASB:s och FASB:s hemsida. Dessutom använder vi relevant 
information i vetenskapliga tidskrifter såsom Accounting in Europe, för att 
få del av debatter som förs i samhället. För att få tag i våra respondenter 
använder vi oss av Chalmers Innovations hemsida. Därefter söker vi 
bolagens årsredovisning genom databasen Affärsdata för att bedöma om 
respondenterna uppfyller våra avgränsnings- och urvalskriterier. 
Utgångspunkten gällande sekundärdata är att få en djupgående förståelse för 
författarens avsikter med texten, det vill säga en mer tillförlitlig tolkning. 
 
2.6 Giltighetsanspråk 
 
Vid forskning vill man uppnå en så hög grad av överensstämmelse som det 
är möjligt mellan teori och empiri. Ett annat begrepp för överensstämmelse 
är definitionsvaliditet, som kan delas upp i relevans och giltighet. Relevans 
visar på hur väsentliga de empiriska begreppen och urvalen är för 
problemställningen och giltigheten visar på hur väl teoretiska och empiriska 
begrepp stämmer överens (Andersen, 1998). Validitet definieras, enligt 
Eriksson & Wiedersheim-Paul (2006), som ett mätinstruments förmåga att 
mäta det som man avser att mäta. 
 
Reliabilitet handlar om att veta att man undersöker det som skall undersökas 
på ett tillförlitligt sätt. Används intervjuer i undersökningen är 
tillförlitligheten beroende av intervjuarens förmåga. Det kan förekomma 
misstolkningar eller felbedömningar i intervjuarens tolkning av 
respondentens svar, vilket kan undvikas genom standardmallar, träning, att 
vara två vid intervjutillfället och så vidare. Enligt Patel & Davidsson (1994) 
måste intervjuaren vara medveten om intervjuareffekten, det vill säga att 
intervjuaren uppträder på ett sådant sätt att respondenten förstår vilka svar 
som förväntas av dem. 
 
Uppsatsen består av intervjuer, vilket medför att vi måste stå respondenterna 
nära för att få fram relevant och giltig information, något som kännetecknar 
för kvalitativ metod. Genom de svar vi erhåller från intervjuerna, höjer vi 
validiteten för undersökningen. Intervjufrågorna formuleras med 
utgångspunkt för vår problemformulering, syfte och teoretiska referensram 
och för att hålla undersökningen inom problemområdet. För att säkerställa 
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informationen i intervjuerna använder vi, i största möjliga mån, bandspelare. 
Det ger oss möjlighet att återge informationen från intervjuerna. Vi har 
under arbetets gång i åtanke hur vi själva tar till oss informationen och hur vi 
tolkar den. Tolkar vi situationen felaktigt kan det resultera i att vi missförstår 
respondenternas signaler och motiv. Felaktig tolkning medför att 
undersökningen ger en skev bild av respondenternas verklighet. Vi arbetar 
med intervjuerna i växelverkan mellan oss och respondenterna för att 
försäkra oss om att vi inte missar målet med intervjuerna. 
 
För att stärka reliabiliteten väljer vi att använda oss av bandspelare, som vi 
ovan nämner, för att undvika misstolkningar och felbedömningar. Vidare 
sänder vi sammanfattningen av intervjuerna till respondenterna för en 
översyn så att allt är korrekt uppfattat. Vi väljer även att närvara båda två vid 
intervjutillfället för att sedan försäkra oss om att vi har uppfattat 
respondentens svar på korrekt sätt. Något som ytterligare stärker 
reliabiliteten är att vi väljer att använda ett urval av standardfrågor, som vi 
vid behov följer upp med följdfrågor då svaret behöver förtydligas för att 
inte missförstås. Med tanke på intervjuareffekten, anser vi att vi måste inta 
ett neutralt förhållningssätt för att respondenternas svar inte skall påverkas 
av vår uppfattning utan vara ärliga svar utifrån frågorna.  
 
2.7 Metod- och källkritik 
 
Källkritik används för att bedöma om de källor man använder i sin 
undersökning och som teoretisk bakgrund mäter det som den avser sig att 
mäta (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2006). I samband med utvärdering av 
källorna kan vi ställa oss följande frågor: Vem är upphovsmannen och hur 
kan han relateras till källan? Var och när har dokumenten tillkommit? Kan 
de olika källorna ha någon påverkan på varandra? (Patel & Davidsson, 
1994). 
 
Den kvalitativa metodens flexibilitet och ringa styrning skapar en öppenhet 
för ny kunskap och ny förståelse. Nackdelen med flexibiliteten är att 
jämförelsen mellan informationen från undersökningsobjekten är svår. För 
att få så pålitlig information som möjligt ändras upplägget ständigt, vilket 
medför att risken ökar för att få olika information från dem. Kunskapsnivån 
vid första intervjun kan leda till en information, medan den sista intervjun 
kan ge en annan, på grund av ökad kunskap. Det i sin tur gör tolkningen 
mindre entydig (Holme & Solvang, 1997).   
 
Enligt Eriksson och Wiederheim-Paul (2006) skall forskaren ta ställning till 
om tillräckligt stort stickprov tas. Stickprovets storlek har betydelse för att 
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kunna bedöma undersökningens resultat. Det är av vikt att stickprovet kan 
representera verkligheten.  
 
Som underlag för vår empiriska undersökning använder vi oss av olika 
lagtexter och utredningar som genomförs av trovärdiga författare. Källorna, 
som ses som objektiva, kan innehålla subjektiva tolkningar, vilket vi måste 
vara medvetna om. Informationen från respondenterna är av subjektiv 
karaktär. Det medför att vi måste vara medvetna om att svaren kan bli olika 
och svåra att ställas mot varandra. Undersökningens syfte är dock att få svar 
på våra frågeställningar vilket kräver en subjektiv ståndpunkt.  
Undersökningen består av fyra intervjuer. Det är ett litet stickprov, vilket 
skall tas hänsyn till vid bedömningen om det representativt för skall tas 
hänsyn till vid bedömning om det är representativt för forsknings- och 
utvecklingsbolag. Vidare bygger respondenternas svar på subjektiva åsikter, 
det vill säga på den situationen deras bolag befinner sig i. Situationen kan se 
olika ut för olika bolag. Det här medför att undersökningens resultat inte kan 
generaliseras, men ger en indikation på vilken effekt utkasten får för 
bolagen.  
 
Vissa källorna är skrivna på ett annat språk än svenska, exempelvis engelska 
och danska, vilket medför att källorna behandlas utifrån vår språkkunskap. 
Det innebär att det finns en viss risk för att misstolkningar sker, men för att 
undvika det så långt som möjligt använder vi oss av lexikon och liknande för 
att få en så korrekt översättning som möjligt.  
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3 Teoretisk referensram 
 
Sveriges redovisning präglas av ett antal internationella normer och 
normgivare som presenteras nedan. Med utgångspunkt av vilket syfte 
redovisningen fyller för bolagen har  förslag för förenklade regler diskuteras 
internationellt som nationellt. BFN utarbetar ett utkast gällande mindre 
aktiebolags årsredovisning för att minska tidsåtgången och de 
administrativa kostnaderna som uppkommer vid upprättandet av den.   
 
3.1 Normgivare 
 
Nedan presenteras de internationella och nationella aktörerna som enligt oss 
har störst påverkan på redovisningsområdet. 
 
3.1.1 Internationella normgivare 
 
Enligt Nilsson (2005) finns det en mängd aktörer internationellt, som haft 
och har stort inflytande på redovisningens normer. Till de här aktörerna 
räknas exempelvis International Accounting Standards Board (IASB) och 
Financial Accounting Standards Board (FASB).  
 
3.1.1.1 International Accounting Standards Board 
 
International Accounting Standards Board (IASB) är en internationell 
privaträttslig normgivare som bildas 1973. Organisationen dominerar på den 
internationella arenan genom att förbättra och harmonisera den finansiella 
informationen. IASB utarbetar och publicerar internationella 
redovisningsprinciper som sammanställs i International Financial Reporting 
Standards (IFRS) (IASB, 2007). IASB utarbetar sina standards inom ramen 
för den anglosaxiska traditionen och påverkas i stor utsträckning av FASB:s 
standards dock inte i samma detaljerade utsträckning.  I Sverige förbinder 
sig Redovisningsrådet att verka för att IASB:s standards kommer till uttryck 
i svensk rekommendationer för upprättande av redovisningen (Smith, 2000). 
 
3.1.1.2 Financial Accounting Standards Board 
 
Financial Accounting Standards Board (FASB) är en amerikansk 
organisation som sedan 1972 arbetar med att etablera standards. FASB:s  
standards behandlar riktlinjer för den finansiella rapporteringen och fungerar 
idag som en normsättare. Organisationens ramverk, Conceptual Framework, 
har stor påverkan på redovisningsområdet (FASB, 2007). Ramverket är 
mycket detaljerad och är modell för de flesta länders ramverk (Nilsson, 
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2005). Förutom att upprätta och förbättra redovisningsnormerna arbetar 
FASB även med internationell harmonisering på redovisningsområdet 
(FASB, 2007). 
 
3.1.2 Nationella normgivare 
 
Svensk redovisning präglas, förutom av internationella normgivare, även av 
nationella aktörer. Bland normsättarna finns Bokföringsnämnden (BFN), 
Föreningen Auktoriserade Revisorer (FAR), numera kallad FAR SFS och 
Redovisningsrådet (Artsberg, 2005). 
 
3.1.2.1 Bokföringsnämnden 
 
Bokföringsnämnden (BFN) är en statlig myndighet under regeringen, vars 
arbete regleras sedan 1988 av förordning med instruktion för BFN 
(1988:1118). Myndighetens huvudsakliga uppgift är att utveckla god 
redovisningssed i bolagens bokföring och offentliga redovisning genom 
allmänna råd och informationsmaterial (BFN, 2007b). BFN inriktar sig 
traditionellt främst på problemområden i mindre och medelstora bolag. De 
uttalanden som BFN gör är inte bindande utan har karaktären av allmänna 
råd. Myndighetens inflytande har dock stärkts på senare år och dess 
publikationer åberopas av domstolar och skattemyndigheter på liknande sätt 
som lagtext (Nilsson, 2005).   
 
3.1.2.2 FAR SRS 
 
Föreningen Auktoriserade Revisorer (FAR) är en av Sveriges äldsta 
normgivare som arbetar med normbildning kring revision och redovisning 
sedan 1923 (FAR, 2007a). FAR:s rekommendationer har stor betydelse för 
svensk redovisning innan Redovisningsrådet tillkomst. I samband med 
Redovisningsrådets uppkomst upphör FAR med att ge ut nya 
rekommendationer. FAR bidrar till aktiva debatter bland revisorerna i 
redovisningsfrågor genom sin tidsskrift Balans. Även internationellt har 
FAR stor betydelse då organisationen är Sveriges representant i de flesta 
internationella organen (Nilsson, 2005). I september 2006 slår FAR och 
Svenska Revisorsamfundet sig samman och arbetar numera tillsammans med 
att utveckla revisionsbranschen genom rekommendationer, utbildning, 
remissverksamhet samt genom sitt deltagande i det internationella 
samarbetet. Organisationen kallas numera för FAR SRS (FAR, 2007a).  
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3.1.2.3 Redovisningsrådet  
 
Redovisningsrådet bildas 1989 genom stiftelsen för utvecklandet av god 
redovisningssed. I stiftelsen ingår staten genom BFN, FAR och Sveriges 
Industriförbund. Genom ombildning av stiftelsen bildas 1998 föreningen för 
utvecklandet av god redovisningssed. Föreningens uppgift är att främja 
utvecklingen av god redovisningssed utifrån ett aktiemarknadsperspektiv. 
Redovisningsrådet har uppgiften att utfärda redovisningsrekommendationer 
och sprida information inom redovisningsfrågor. Redovisningsrådets 
rekommendationer (RR) skall bidra till: 
 

• Enhetliga redovisningsprinciper för likartade händelser och 
transaktioner 

 
• Att väsentliga upplysningar lämnas i finansiella rapporter och kan 

ligga till grund för beslut 
 

• Att kvaliteten i rapporterna är hög och tillgodoser internationella 
krav 

 
RR 1-29 är ursprungligen skapad för bolag vars aktier används för offentlig 
handel eller vars verksamhet är av allmänt intresse. Från och med 2005 
gäller RR 30-32 som riktar sig till bolag vars värdepapper finns noterade på 
svensk börs eller auktoriserad marknadsplats. Vid värdering av tillgångar 
och skulder, samt när händelser skall redovisas är utgångspunkten att bolag 
tillämpar samma principer. Det medför att rekommendationer och uttalanden 
är vägledande även för bolag som inte rekommendationerna i första hand 
riktar sig till (FAR, 2007b).  
 
Normbildaren spelar stor roll för anpassning av internationell harmonisering 
och utformar därav även sina rekommendationer med utgångspunkt från 
IASB:s ramverk. Avvikelser från rekommendationerna får endast 
förekomma om det finns starka skäl eller att svenska lag hindrar 
tillämpningen (ibid.). 
 
Redovisningsrådet är sedan 31 mars, 2007 avvecklat och ersatt av Rådet för 
finansiell rapportering, vars uppgift är att utveckla och anpassa god 
redovisningssed för företag som är noterade på börsen. Vidare arbeta rådet 
med att tillvarata svenska intressen internationellt, samt frågeställningar 
rörande tolkning av finansiell rapportering (Redovisningsrådet, 2007).  
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3.2   Lagstiftningen 
 
Nutek (2004b) redogör i sin rapport att ÅRL och BFL påverkar omfattningen 
av bolagens bokföring och årsredovisning, vilket påverkar storleken av den 
administrativa bördan. Vi redogör nedan i korta drag för kraven som lagarna 
ställer på bolagen.  
 
3.2.1 Bokföringslagen (1999:1078) 
 
Bokföringslagen, BFL, är en ramlag, vilket innebär att lagen inte detaljerat 
beskriver hur bokföringen skall utföras (Nilsson, 2005). Enligt BFL är en 
juridisk person bokföringsskyldig. Bokföringsskyldigheten innebär enligt 
BFL att bolaget löpande skall bokföra alla affärshändelser, att 
bokföringsposterna, systemdokumentation och behandlingshistorik kan 
verifieras, samt att räkenskapsinformationen bevaras i 10 år. Aktiebolag är 
skyldiga att upprätta en balansräkning och avsluta bokföringen med 
årsredovisning. Enligt BFL skall årsredovisningen upprättas utifrån 
Årsredovisningslagens, ÅRL:s, krav. 
 
3.2.2 Årsredovisningslagen (1995:1554) 
 
Årsredovisningslagen, ÅRL, innehåller bestämmelser gällande upprättande 
och offentliggörande av årsredovisning, koncernredovisning och 
delårsrapport. Enligt ÅRL skall en årsredovisning innehålla balansräkning, 
resultaträkning, noter och förvaltningsberättelse. Då bolaget är noterat vid 
börs eller auktoriserad markandsplats, samt uppfyller mer än ett av kraven 
max 50 anställda, max 25 000 tkr i balansomslutning och max 50 000 tkr i 
nettoomsättning, skall även en finansieringsanalys upprättas. 
Balansräkningen, resultaträkningen och noterna skall ge en rättvisande bild 
av bolagets ställning och resultat. Tilläggsupplysningar skall lämnas om 
behovet finns för att kunna återge en rättvisande bild av bolaget. Kraven 
gällande tilläggsupplysningar finns i ÅRL 5 kap. Avviker man från allmänna 
råd eller rekommendationer skall bolaget upplysa om det i not. ÅRL reglerar 
även hur tillgångar och skulder skall värderas i balansräkningen i 4 kap. 
 
Förvaltningsberättelsen skall enligt ÅRL ge en rättvisande översikt över 
utvecklingen av bolagets verksamhet, ställning och resultat. I 
förvaltningsberättelsen skall händelser och förhållanden som är av vikt för 
bedömningen av bolaget beskrivas, som inte finns med i balans- och 
resultaträkningen. I aktiebolag skall även förslag till disposition av bolagets 
vinst eller förlust finnas med. 
 



17 

3.3 Redovisningens syfte 
 
Enligt Edenhammar & Thorell (2005) skiljer man på intern och extern 
redovisning. Intern redovisning används inom bolaget, som underlag för 
styrning och kontroll. Extern redovisning är den offentliga redovisningen, 
som riktar sig till intressenterna. Det finns inget behov av en årsredovisning 
om inga intressenter finns.  Kretsen av intressenter i mindre aktiebolag är 
liten. Förhållandena är oftast okomplicerade och informationsfrågor spelar 
en liten roll. De främsta intressenterna anses vara Skattverket, SKV, och 
kreditgivare i mindre bolag, där ägare och ledning är samma personer. 
Tillgodoser extern redovisning huvudintressenternas krav är syftet uppfyllt. I 
stora bolag är det ägarna som främst använder årsredovisningen. Innehållet i 
extern redovisning påverkas av vem informationen riktar sig till. Det innebär 
att kraven varierar mellan olika bolag, vilket gör att lägre och förenklade 
krav ställs på mindre bolags redovisning.   
 
Det kan vara svårt och krävande för exempelvis en leverantör att få fram 
information löpande under året, vilket innebär en risk vid affärer utan aktuell 
information. Andra intressenter, såsom banker, kan lättare få löpande 
information om bolagets förhållande, då banken kan begära preliminärt 
bokslut i samband med lån. Informationens användbarhet i årsredovisningen 
beror på vilken information som lämnas och till vem den är riktad (ibid.).  
 
3.4 Intressenternas informationsbehov 
 
Intressenterna i mindre bolag består främst av kreditgivare, skatteverket samt 
företagsledningen (Evans et al., 2005). I privata bolag kan det vara svårt att 
identifiera informationsanvändarna i jämförelse med publika bolag. Det 
resulterar i att användarnas behov av information varierar (de Meza 
Graziano, 2006). För ägarna i mindre bolag är inte marknadsvärdet på 
bolaget lika relevant, som kassaflöde och lönsamhet i jämförelse med i 
multinationella bolag (Evans et al., 2005). Ägarna är intresserade av att veta 
hur bolaget går och behöver information för att fatta beslut om 
verksamheten. I privata bolag är ägarna mer involverade i verksamheten och 
välmedvetna med hur verksamheten och finanserna ser ut (de Meza 
Graziano, 2006). Användarna av mindre bolags räkenskaper vill ha 
tillförlitlig information om lönsamhet, solvens, föregående års händelser, 
framtidsutsikter och företagsförvaltningen. Riskkapitalister som investerar i 
mindre bolag kräver en bredare information än vad externredovisningen ger, 
vilket medför att bolag får tillföra ytterligare information (Evans et al., 
2005).  
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Investerare vill veta om bolaget uppnår sin målsättning och ser till trender 
samt utvecklingen mellan åren. Kreditgivare, såsom banker, bedömer om 
bolaget kan återbetala lånen. Viktig information för dem är kassaflödet och 
resultaträkning, men även balansräkningen för att bedöma vilka tidigare 
åtaganden bolaget har (de Meza Graziano, 2006). Årsredovisningens 
användbarhet för intressenterna är olika. I ledningssyfte är årsredovisningen 
användbar i väldigt små bolag. Ju mer ett bolag växer och utvecklar mer 
specifika informationssystem desto mindre betydelse får årsredovisningen 
(Evans et al., 2005).  
 
3.5 Administrativ börda 
 
Enligt Nutek (2004a) försvåras tillväxten för många bolag då andelen av 
resurser för att hantera regelverken ständigt ökar. Det innebär i sin tur en 
ökad administrativ börda. Nutek definierar administrativ börda på följande 
sätt: 
 
”Med administrativ börda avses företagens kostnader för att upprätta, lagra 
eller överföra information eller uppgifter som föranletts av krav i lagar, 
förordningar och myndigheters föreskrifter eller anvisningar i allmänna råd. 
Med företag menas i detta sammanhang en juridisk eller fysisk person som 
bedriver näringsverksamhet.” 

Källa: Nutek (2004a) 
 

ÅRL ställer krav på vad årsredovisningen skall innehålla, hur olika poster 
skall räknas ut och vilken form den skall ha. Årsredovisningens omfattning 
är avgörande då man mäter den administrativa bördan. Även BFL:s krav på 
upplägg bidrar till ökad kostnad framför allt i form av sparande och lagring 
av material. Det är dock av vikt att löpande bokföring skall ha hög standard 
då den bidrar till hur enkelt årsredovisningen kan utformas (Nutek, 2004b).  
 
Nutek (2005) uppskattar att bördan för att uppfylla det informationskrav som 
ÅRL ställer uppgår till cirka 1 645 miljoner kronor för svensk näringsliv, 
vilket motsvarar i genomsnitt 13 arbetstimmar för det normaleffektiva 
bolaget. Siffran för de bolag som har färre än 50 anställda, det vill säga cirka 
92 procent av det totala antalet bolag som upprättar en årsredovisning, har en 
motsvarande administrativ kostnad av cirka 1 200 miljoner kronor.  
 
3.6 Nytta och kostnad 
 
Framtagningen av finansiell information kan även det ge upphov till vissa 
kostnader. Nytta och kostnad är därför två viktiga aspekter att beakta vid 
värdering av redovisningsinformation. Nyttan med framtagning av 
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redovisningsinformation ligger i de beslut som skall tas i bolaget gällande 
olika förändringar eller förbättringar. Det är därför av vikt att inte endast 
utöka eller kvalitativt förbättra redovisningsinformationen, utan även 
uppskatta om värdet av förbättrat beslut är större än kostnaden (Smith, 
2000). 
 
Att hitta rätt balans mellan nytta och kostnad är svårt att mäta, då intäkter 
och kostnader kan bli ojämnt fördelade mellan bolagets intressenter. 
Exempelvis är finansiell information av annan betydelse för bolagsledningen 
än för kunden. Det kan därför resultera i att kostnaden för förbättrad 
information kan påverka kunden, medan aktieägare drar en fördel i form av 
förbättrat underlag. För att täcka onödiga administrativa kostnader tvingas 
bolag exempelvis höja försäljningspriset vilket påverkar kunden (ibid.).  
 
Med nyttan och kostnaden i åtanke bör därför redovisningsinformationen 
utformas att möta flera behov. Ojämn kostnadsfördelning är även det ett 
faktum beroende på bolagets storlek. Större bolag drar exempelvis större 
nytta av förbättrad information än mindre eftersom de har flera intressenter. 
Bolag, där ägare och ledning är samma person, har inte samma nytta av en 
detaljerad redovisning, då syftet med informationen är intern kontroll och 
uppföljning snarare än granskning av ledningen. Reglerna och normerna bör 
därför anpassas för att möta behovet i mindre bolag då många lägger 
onödiga kostnader på extern redovisning som inte är relevant för de (ibid.).    
 
3.7 Förenklingsarbetet internationellt 
  
Att förbättra regleringen står sedan länge med på den internationella 
agendan. Regeringarna vill främja utvecklingen och tillväxten av en 
konkurrenskraftig bolagssektor. I EU arbetar man exempelvis med en 
handlingsplan och inom OECD länderna med en regleringspolicy och 
regleringsreform. Effekten man vill uppnå är ökad konkurrenskraft och 
tillväxt i Europa. OECD vill genom sin policy och reform belysa områden så 
att lagstiftare och myndigheter kan skapa och implementera kvalitativ 
reglering (International study, 2003).  
 
Internationellt arbetar många länder med att reducera den administrativa 
bördan och förbättra reglering genom OECD, EU eller andra nätverk. De 
länder som ligger långt fram i sin utveckling är Kanada, Storbritannien, USA 
och Nederländerna, vilka inspirerar och samarbetar med övriga länder. Det 
innebär att även om länder som exempelvis Sverige väljer att följa 
Nederländernas modell, kan även Nederländerna inspireras av lösningar från 
Sverige och så vidare. Många länder hämtar ofta sin inspiration från deras 
närmsta grannländer (ibid.).  
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3.7.1 Förenklingsarbete inom EU  
 
Lagstiftningen ger förutsättningar för en effektiv intern marknad. 
Information och rapportering spelar en stor roll för att se till att marknadens 
spelrum fungerar. Kostnaden för den mängd blanketter och rapporter bolag 
måste fylla i beräknas uppgå till 3½ procent av EU:s BNP. Den 
administrativa bördan anses irriterande, då den är en distraktion från den 
dagliga affärsverksamheten i bolaget. Genom att reducera onödig 
rapportering kan bolag satsa på rena affärsaktiviteter och minska 
produktionskostnaderna, tillåta fler investeringar och innovationer, vilket 
leder till ökad produktivitet och konkurrenskraft. Det har visat sig att genom 
uppdatering och effektivisering av informationskraven kan bördan reduceras. 
EU:s mål är att reducera bördan med 25 procent till 2012. Alla 
medlemsstater bär ett ansvar för att målsättningen skall uppnås (Commission 
of the European Communities, 2007).  
 
Planen handlar om hur informationsskyldighet skall identifieras, mätas och 
reduceras, det vill säga inte att avreglera, ändra medlemsstaternas 
lagstiftning eller dess syfte. Genom en kostnadsbedömning påvisas onödig 
börda, som därefter kan reduceras. Fokus ligger på obsolet, överflödig och 
upprepad informationsskyldighet som kan slopas utan mista lagstiftningens 
fördelar. Lagstiftningens syfte får inte överskuggas så att allmänheten 
kommer till skada, det vill säga strävan att reducera kostnaden inte 
åsidosätter samhällets väl (ibid.).  
 
3.8 Förenklingsarbetet nationellt 
 
I Sverige är den administrativa bördan ett hett ämne sedan länge. Vid 
riksdagsvalet 2002 anklagas regeringen att inte ta problemet på allvar. 
Organisationen Företagarna (Federation of Private Enterprises in Sweden) 
startar en kampanj under hösten 2002 för att belysta problematiken. Arbetet 
med bördan påbörjas 1998 men intensifieras 2002, då beslutet tas att 
reducera bördan till 2003 med utgångspunkt från befintliga och nystiftade 
lagar. Målsättningen utvidgas till förbättrad reglering under sommaren 2002 
(International study, 2003).  
 
I Sverige finns olika organ som har ansvar för att införliva reglering för 
bolag. Riksdagen ansvarar för lagstiftningen, medan regeringen ger ut 
instruktioner till departementen. Arbetet samordnas av Simplexgruppen, som 
står under Finansdepartementet, och arbetar tillsammans med Näringslivets 
regelnämnd (NNR). Simplexgruppens roll är att försäkra att negativa 
effekter skall identifieras och tas hänsyn till. Departementen undersöker hur 
ny och befintlig lagstiftning påverkar bolagen. Det finns en checklista att 
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utgå ifrån bestående av tolv frågor, såsom vilket problem löser lagen, finns 
det alternativa lösningar, vilken blir konsekvenserna (ibid.).  
 
Simplex bidrar, enligt gruppen själv, till att cirka 20 stycken förslag granskas 
och medför förbättringar. I Sverige följer man arbetet inom EU och OECD. 
Fokus ligger på ”best in practice” och ”benchmarking”, det vill säga att man 
tittar på hur andra länder gör och deras erfarenheter (ibid.). 
 
3.9 Bokföringsnämndens Vägledning för mindre 
aktiebolag 2007 
 
Under perioden 2003-2004 bedriver BFN och SKV en förstudie genom 
vilken Aktiebolagsgruppen, som består av BFN, SKV samt intresse- och 
näringslivsorganisationer, bildas. Gruppens uppdrag är att utforma förslag 
till förenklade regler för redovisning och beskattning i små och medelstora 
aktiebolag. Aktiebolagsgruppen anser att förslagen medför betydliga 
förenklingar, men att det återstår mycket innan målet är uppnått till fullo 
(BFN, 2005). Med utgångspunkt från Aktiebolagsgruppens förslag beslutar 
BFN att lägga fram ett utkast till allmänna råd avseende mindre aktiebolag, 
som vidare sänds ut på remiss (Verksamhetsanpassning av vissa regler, 
2006). 
 
Utgångspunkten i vägledningen är att reglerna ska vara utformade så att de 
följer ÅRL:s krav för att upprätta en årsredovisning. Vägledningen skall vara 
så uttömmande att bolag inte skall behöva använda andra vägledningar, 
rekommendationer eller uttalanden när de upprättar sin årsredovisning, 
bortsett från då bolag fusioneras (BFN, 2007d). Ett samlat regelverket 
medför minskad tidsåtgång vid upprättandet en årsredovisning. Arbete med 
årsredovisningen blir enligt BFN enklare genom tydliga regler. De 
förenklade reglerna bör medföra att även administrativa kostnader minskar 
för bolagen (BFN, 2007a).  
 
Enligt BFN:s allmänna råd får mindre bolag som är moderbolag i större 
koncern som upprättar koncernredovisning inte tillämpa vägledningen. 
BFN:s allmänna råd får dock tillämpas av privata aktiebolag som är mindre 
bolag enligt ÅRL, det vill säga, de som inte räknar som större (BFN, 2007d).  
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ÅRL definierar större bolag vars andelar, teckningsoptioner eller skuldebrev 
är noterade vid en börs, en auktoriserad marknadsplats eller någon annan 
reglerad marknad eller bolag som uppfyller mer än ett av följande villkor 
(ibid.):  
 

• medelantalet anställda i bolaget har under vart och ett av de två 
senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 50,  

 
• bolagets redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två 

senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 25 miljoner kronor, 
 

• bolagets redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två 
senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 50 miljoner kronor. 

 
Bolagen får bestämma om de vill upprätta årsredovisningen utifrån 
nuvarande regler eller enligt det allmänna rådet. Det innebär att om man 
väljer tillämpa BFN:s vägledning, skall det följas i sin helhet och inte avvika 
på någon punkt. De förändringar som BFN:s vägledning ger upphov till 
påverkar flertal poster i årsredovisningen. Ett exempel är de egenupparbetade 
immateriella tillgångarna som innebär en förändring jämfört med tidigare 
regler (ibid.).     
 
3.9.1 Immateriella tillgångar 
 
Eftersom vårt syfte är att undersöka vilken effekt BFN:s vägledning får för 
mindre aktiebolag som bedriver forskning och utveckling  med tanke på 
regeln gällande immateriella tillgångar väljer vi att mer specifikt inrikta oss 
på regelförändringar inom området. 
 
3.9.1.1 Nuvarande reglering gällande immateriella tillgångar 
 
ÅRL tillåter enligt 4 kap 2 § att utgifter för forsknings- och 
utvecklingsarbete som är av väsentligt värde för rörelsen får tas upp som 
immateriella anläggningstillgång (FAR, 2007b).  
 
RR 15, Immateriella tillgångar, definierar immateriella tillgångar som 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. Enligt RR 15 skall en 
immateriell tillgång tas upp i balansräkningen om det är sannolikt att de 
framtida ekonomiska fördelar som kan hänföras till tillgången kommer att 
tillfalla bolaget. Vidare skall enligt RR 15 tillgångens anskaffningsvärde 
kunna beräknas på ett tillförlitligt sätt (ibid.). 
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Om den immateriella tillgången uppfyller RR 15 kriterier för att tas upp i 
balansräkningen, skall samtliga utgifter som direkt kan hänföras till 
tillgången redovisas som anskaffningsvärdet. Utgifterna skall dock ses som 
nödvändiga för att tillgången skall kunna utnyttjas för sitt ändamål. Övriga 
utgifter som exempelvis försäljnings- och administrationskostnader, 
ineffektivitet och rörelseförluster som orsakas innan tillgången uppnår 
planerad produktionsnivå samt kostnader för att utbilda personalen ingår 
därmed inte i anskaffningsvärdet. De utgifter som inte utgör en del av 
anskaffningsvärdet eller uppkommer som en del i ett bolagsförvärv samt inte 
kan redovisas som en separat immateriell tillgång, skall kostnadsföras i 
resultaträkningen då de uppkommer (ibid.).   
 
3.9.1.2 BFN:s vägledning gällande immateriella tillgångar 
 
Även om BFN:s vägledning bygger på ÅRL:s informationskrav skiljer det 
sig åt gällande immateriella tillgångar. Vägledningen anger i punkt 1.8 att 
poster som finns i balansräkningen då det allmänna rådet börjar tillämpas 
och som inte längre får finnas enligt det allmänna rådet skall redovisas över 
resultaträkningen. Det allmänna rådet påverkar därmed bolagets 
egenupparbetade immateriella tillgångar då de inte längre kan tas upp som 
tillgång i balansräkningen. Har bolaget sådana tillgångar när det allmänna 
rådet börjar tillämpas skall tillgången föras över till resultaträkningen och 
kostnadsföras. Reglerna skall alltså tillämpas retroaktivt. Reglerna i det 
allmänna rådet gäller dock inte en immateriell tillgång som är förvärvad, 
vilken fortfarande kan aktiveras i balansräkningen (BFN, 2007d).  
 
Förändringarna enligt det allmänna rådet berör främst bolag som arbetar med 
forskning och utveckling, som har egenupparbetad immateriell tillgång 
redovisad som tillgång i balansräkningen. För de är ett tänkbart alternativ att 
i invänta utkastet gällande K3 reglerna, det vill säga redovisningsförslagen 
för större bolag. Enligt K3 reglerna får vissa egenupparbetade immateriella 
tillgångar aktiveras i balansräkningen om de är i överensstämmelse med 
principerna i RR 15, Immateriella tillgångar (BFN, 2007c). 
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4 Empiri 
 
I kapitlet presenteras vår empiriska undersökning som vi erhåller genom 
intervjuerna. Undersökningen baseras på respondenternas 
ställningstaganden gällande informationskravet som dagens regelverk 
ställer. Respondenterna tar även ställning till BFN:s utkast till vägledning 
för mindre aktiebolag utifrån forsknings- och utvecklingsaktiebolagen, vilket 
är enhetligt med uppsatsens avgränsning.  Svaren från respondenterna 
sammanställs tematiskt. 
 
För att respondenterna (se bilaga 1) skall svara friare och inte känna sig 
utpekade får de, utan inbördes ordning, fingerade namn i sammanställningen 
av intervjuerna. Namnen som respondenterna får är Berntsson, Törnkvist, 
Fredriksson och Söderblom. De frågor som respondenterna svarar på är 
övergripande frågor (se bilaga 2 & 3) för att ge dem utrymme till reflektion 
inom området, samt möjlighet för oss att ställa följdfrågor.  
 
4.1 Informationskrav och informationsbehov 
 
Ingen av respondenterna anser att informationskravet enligt ÅRL gällande 
förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning är betungande. Törnkvist 
anser att det är genom årsredovisningen som intressenterna får information 
och grundar sin värdering av bolaget på. Vidare anser Törnkvist att det är 
utifrån intressenternas perspektiv kraven på årsredovisningen skall ställas. 
Något som överensstämmer med Söderbloms uppfattning, då han anser att 
de externa intressenterna har behovet av kvalificerad och jämförbar 
information. Det extra arbete som kraven medför gällande årsredovisningen 
är försumbar. Fredriksson framför i intervjun att det handlar om att man 
måste lära sig vilka krav som ställs på årsredovisningen. Det kan vara 
mycket arbete vid upprättandet av den första årsredovisningen, men följande 
år är det lättare då man har fått mer erfarenhet av årsredovisningsarbetet. Ser 
man till nyttan med informationen i redovisningen är arbetet, enligt 
Fredriksson, inte betungande. Törnkvist ställer sig däremot frågande till 
nyttan med informationen.  
 
Fredriksson tar upp att värdering av projektredovisning kan vara 
problematisk, då man måste specificera den tid som används inom de olika 
delarna i projektet. Det krävs att man för en ”dagbok” för arbetstiden, vilken 
kan vara betungande. Exempelvis om en VD arbetar 45 procent i ett projekt 
kan arbetstiden inte redovisas i procentform, utan måste specificeras i antal 
timmar som denne lagt ner i projektet. Berntsson påpekar att 
avgränsningsproblematiken är svår inom pågående arbete och 
utvecklingsarbete. Något som framförs av två respondenter är att om man 
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måste peka ut något som betungande skulle det i så fall vara noterna, då 
nyttan med noterna kan ifrågasättas. Ett exempel som båda framför som 
onödigt är redovisningen av sjukfrånvaron i bolaget. Aktieägarna är inte 
intresserande av att veta informationen om sjukfrånvaron utan är snarare 
intresserade av resultatet och utdelningen, enligt Berntsson.  
 
Intressenternas informationsbehov möts genom dagens krav på 
årsredovisningen enligt samtliga respondenter. Söderblom anser snarare att 
det i vissa fall kan behövas mer detaljerad information. Som exempel tar han 
upp löpande information till styrelsen, samt mer specifik rapportering 
gällande omsättning, milstolpar med mera till kreditgivare. Informationen 
bör dock inte finnas med i årsredovisningen, utan tas upp i annat forum. En 
åsikt som även Fredriksson delar. Vidare är Fredriksson av åsikten att 
verksamheterna i början inte är omfattande, vilket gör informationen utöver 
standardkraven onödiga. Törnkvist bekräftar den uppfattningen då det, enligt 
honom, kan vara betungande i mindre aktiebolag eftersom kraven är många. 
Berntsson påpekar att ledningen och ägare har tillgång till mer information 
genom resultat- och balansräkningen än vad som framkommer i 
årsredovisningen. Det beror på att informationen finns i den dagliga 
verksamheten. Årsredovisningen kan ses som ett instrument för forsknings- 
och utvecklingsbolag att söka investeringskapital. Finansiärerna får genom 
årsredovisningen en bild av verksamhetens ställning. Fredriksson anser att 
nuvarande regler, ÅRL, är bra och resulterar i det som är tänkt. Ser man till 
andra regelnivåer har exempelvis IFRS gigantiska upplysningskrav, vilka är 
helt onödiga.  
 
Utifrån informationskravet som ÅRL ställer anser respondenterna att 
bolagen kan uppfylla kraven, eftersom de inte är komplicerade. Enligt 
Fredriksson anlitar många bolag extern hjälp gällande redovisningen. Han 
anser att om man vill vara med på ”banan” måste man sköta sin redovisning, 
vilket gör att han rekommenderar att bolag anlitar experter istället för att 
sköta den på egen hand. Det kan förekomma felaktigheter i redovisningen då 
man inte har rätt kunskap. Söderblom anser att en detaljerad 
förvaltningsberättelse kan tillföra mer värde, men vara tidskrävande. 
Törnkvist påpekar att det kan i mindre aktiebolag finnas brister i 
upplysningarna utifrån informationskravet, dock kan en hyfsad nivå hållas 
genom befintlig praxis.    
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4.2 Förenklingsområden 
 
Överlag ser inte respondenterna något behov av förenkling. Fredriksson 
upplever att reglerna i nuvarande form är lätta att förstå och att det därmed 
inte finns behov för förenkling. Han påpekar att om bolag följer ett 
regelpaket exempelvis K2 underlättar det då bolaget vet vilka krav som ställs 
på redovisningen. Finner bolaget att exempelvis K2 reglerna inte är lämpliga 
för att ge en sann bild av bolaget får man istället använda regler såsom IFRS 
och K3 reglerna, vilka är mer omfattande. Törnkvist anser, såsom 
Fredriksson, att det inte finns något område som kräver förenkling. Han 
anser att det bara är att läsa vad som gäller i regelverket och följa det. Två av 
respondenterna anser att vissa förenklingar skulle kunna göras då det gäller 
noterna. Det handlar exempelvis om redovisning av sjukfrånvaro, 
könsfördelning och löner, som enligt respondenterna är ointressanta för 
externa intressenter. Söderblom är av åsikten att det är av vikt att reglerna är 
konsekventa, eftersom täta regelförändringar gör redovisningen krångligare 
jämfört med dagens krav. Berntsson upplever att kraven på informationen i 
årsredovisningen snarare ökar än förenklas. Han anser att det tar längre tid 
att upprätta informationen i årsredovisningen och ställer sig frågande till 
vilken nytta det görs.  
 
4.3 Immateriella tillgångar 
 
Enligt BFN:s utkast skall de immateriella tillgångarna kostnadsföras istället 
för att aktiveras i balansräkningen. Det leder, enligt Berntsson och Törnkvist, 
till att utvecklingsbolaget kommer att ligga på gränsen till likvidation då 
aktiekapitalet urholkas redan i startskedet.  Vidar påpekas att det är svårt att 
förutse om utvecklingsarbetet kommer att generera intäkter eller inte. Det 
skulle innebära att finansiärerna får skjuta till kapital för att bolaget skall 
undgå likvidation. Fredriksson upplever att om bolag inte får aktivera sina 
utvecklingskostnader hamnar de i en kontrollbalansräkningssituation. Det 
kan ge intressenterna fel bild, då bolaget endast visar kostnader och inte de 
tillgångar som utvecklingsarbetet medför. Vidare påpekar Fredriksson att 
man bör låta utvecklingsbolag aktivera sina utvecklingskostnader istället för 
att ge dem fler kostnader genom att indirekt tvinga de gå över till mer 
omfattande regler såsom exempelvis K3. Han anser att man inte skall 
krångla till det i onödan för att förenkla K2 reglerna, eftersom forsknings- 
och utvecklingsbolag vet exakt vad de gör och vilka kostnader de har.  
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Med utgångspunkt från forsknings- och utvecklingsbolagens behov att 
aktivera utvecklingskostnaderna anser respondenterna att det blir svårt att 
tillämpa K2 reglerna. Söderblom menar att bolaget i framtiden eventuellt 
väljer ett mer omfattande regelverk som är anpassat för större bolag. Han 
påpekar att det snarare beror på att man vill bli ett publikt aktiebolag. 
Söderblom anser dock att kostnadsmässigt skulle en kostnadsföring av 
utvecklingskostnaderna medföra skattemässiga effekter som kan komma 
lämpligt i tiden, men ser inte regelförändringen som ett stort problem för 
bolaget. Berntsson framhåller att kostnadsföring av utvecklingskostnaden är 
en tillräckligt stor anledning till att bolaget väljer andra regler än K2 
reglerna. Det problem som då uppstår är att mer omfattande regler ställer 
högre informationskrav, vilket leder till högre kostnader för redovisningen. I 
startskedet vill bolag ha så få kostnader som möjligt. Att följa exempelvis 
K3 reglerna blir olönsamt för forsknings- och utvecklingsbolag, enligt 
Berntsson.  
 
Törnkvist betonar att utvecklingsarbetet utgör ett värde för bolaget och det 
gör att man i fortsättningen kommer att aktivera kostnaden. Bolaget kommer 
därmed att välja regler såsom exempelvis K3. Informationskravet ökar enligt 
K3 reglerna, något som Törnkvist inte ser som ett problem då intressenterna 
kommer tillgodoses genom ett mer omfattande informationsunderlag. När 
mindre forsknings- och utvecklingsbolag tvingas välja ett regelverk såsom 
K3, kommer även informationskraven att öka. Fredriksson har uppfattningen 
att det finns en allmän åsikt om att forsknings- och utvecklingsbolagen ändå 
vill in på börsen, vilket gör att de likväl redan nu kan använda K3 reglerna. 
Fredriksson ställer sig dock frågande till hur många av de här bolagen som 
verkligen går in på börsen. Han vågar sig inte på en gissning gällande antalet 
bolag som kommer att vilja tillämpa K2 reglerna. Han finner det dock 
möjligt att bolag som vill kunna aktivera egenupparbetade immateriella 
tillgångar kommer att tillämpa K3 reglerna. Det är svårt att sia om framtiden.  
 
Avslutningsvis anser Törnkvist att ett enklare regelverk för mindre 
aktiebolag kan vara bra så länge de inte är tvingande. Det är svårt att 
tillgodose alla bolags behov inom ramen för ett regelverk, vilket bidrar till 
att det alltid är någon form av bolag kan bli lidande. I det här fallet handlar 
det om bolag som bedriver forsknings- och utvecklingsverksamhet.  
Fredriksson konstaterar att man inte riktigt har tänkt igenom förenklingen.  
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5 Analys 
 
I kapitlet analyseras resultatet av den empiriska undersökningen. 
Respondenternas svar ställs mot den teoretiska referensramen som ligger till 
grund för uppsatsen. 
 
5.1 Informationskrav och informationsbehov 
 
Enligt BFL är en juridisk person bokföringsskyldig och skall avsluta den 
löpande bokföringen med en årsredovisning upprättad enligt ÅRL.  
Årsredovisningen skall enligt ÅRL innehålla förvaltningsberättelse, resultat- 
och balansräkning, noter och vid behov tilläggsupplysningar. 
Årsredovisningen skall ge en rättvisande bild av bolagets ställning och 
resultat. Ingen av respondenterna anser att kraven som ställs på 
årsredovisningen är betungande. Edenhammar & Thorell (2005) framhåller 
att extern redovisning riktar sig till intressenterna. Något som även genom 
undersökningen kommer fram då respondenternas anser att det är genom 
årsredovisningen intressenterna kan värdera bolaget. Vidare anser 
respondenterna att årsredovisningen tillfredsställer även intressenternas 
behov av kvalificerad och jämförbar information. Utifrån intressenternas 
perspektiv skall kraven på årsredovisningen ställas. Något som stämmer 
överens med Edenhammar & Thorell (2005) som anser att om 
intressenternas informationsbehov tillgodoses uppfyller redovisningen sitt 
syfte.  
 
I undersökningen framförs att det extra arbetet som kraven enligt ÅRL 
medför är försumbart. Första året kan upprättandet av årsredovisningen 
innebära mycket arbete, men följande år är det lättare på grund av 
erfarenheten. En av respondenterna anser att om man ser till nyttan med 
informationen är arbetet inte betunganden. En annan respondent ställer sig 
dock frågande till nyttan med informationen. Smith (2000) påpekar att 
mindre bolag har annat informationsbehov än större bolag. Han anser därför 
att reglerna bör utformas med utgångspunkt av vad bolaget använder sin 
information för, hur stor intressentkrets bolaget har och så vidare. De är, 
enligt Smith (2000) viktiga faktorer som påverkar till vilken nytta 
informationen används. Intervjuerna påvisade att något som kan vara 
betungande är värderingen av projektredovisningen, eftersom det krävs en 
specifikation för hur arbetstiden är fördelad i projektet. Andra områden är 
avgränsningsproblematiken gällande pågående arbete och utvecklingsarbete. 
Nyttan med noter såsom sjukfrånvaro ifrågasattes då aktieägares intresse 
ligger i resultat och utdelning.  
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Dagens krav på årsredovisningen möter intressenternas behov enligt 
respondenterna. Tidigare nämns att Edenhammar & Thorell (2005) anser att 
tillgodoses intressenternas behov är redovisningens syfte uppfyllt. Innehållet 
enligt dem kan se olika ut beroende på till vem informationen riktar sig till. 
Enligt Evans et al. (2005) är de främsta intressenterna i ett mindre bolag 
kreditgivare, SKV samt bolagsledningen. Några respondenter påpekar att 
kreditgivare ibland kan ha behov av en mer detaljerad information såsom 
rapportering om omsättning och milstolpar. Den här typen av information 
skall dock tas upp i andra forum än årsredovisningen. de Mesa Graziano 
(2006) hävdar att ägare vill vet hur det går i bolaget och behöver underlag 
för beslut om verksamheten. Ägarna i mindre bolag är enligt henne 
involverade i verksamheten och väl medvetna om dess situation. Den åsikten 
delas även av våra respondenter som anser att ledningen och ägarna ofta har 
tillgång till mer information än den som finns i årsredovisningen, eftersom 
de finns tillgängliga i den dagliga verksamheten. de Mesa Graziano (2006) 
anser vidare att årsredovisningen uppfyller sin funktion som beslutsunderlag 
för bolagsledningen i mindre bolag.  
 
Vidare framkommer det genom undersökningen att årsredovisningen är ett 
instrument för bolaget vid anskaffning av investeringskapital. de Meza 
Graziano (2006) påpekar att investerare vill ha information om trender, 
utveckling mellan åren och om bolaget uppnår målsättningarna. Enligt Evans 
et al. (2005) kan informationskrav medföra att bolaget måste utöka sin 
information. En av respondenterna delar dock inte samma åsikt och betonar 
att verksamheten inte är så omfattande i början. Han anser därför att 
standardkraven på information är tillräckliga att uppfylla. Vidare 
framkommer det i undersökningen att ÅRL resulterar i det som är tänkt och 
andra regelnivåer, såsom IFRS, medför onödiga upplysningskrav.  
 
Respondenterna anser att bolaget kan uppfylla kraven som ställs på 
informationen enligt ÅRL. I undersökningen framkommer även att många 
använder externhjälp, vilket även en av respondenterna rekommenderar. 
Enligt honom måste man sköta sin redovisning om man vill vara med på 
”banan”. Gör man den på egen hand utan rätt kunskap kan felaktigheter 
förekomma. En annan respondent i undersökningen anser att det kan vara 
tidskrävande med en detaljerad förvaltningsberättelse, men att den tillför ett 
mer värde.  
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5.2 Förenklingsområden 
 
Anledningen till EU:s handlingsplan är att reducera onödig rapportering, 
vilket skall leda till ökad produktivitet och ökad konkurrenskraft. I Sverige 
vill man reducera den administrativa bördan och förbättra regleringen. 
Arbetet sker bland annat genom att Simplexgruppen försäkrar att negativa 
effekter identifieras och tas hänsyn till, samt att departementen undersöker 
hur ny och befintlig lagstiftning påverkar bolagen. I exempelvis Danmark 
arbetar man med landets ÅRL och BFL för att reducera bördan. Något som 
landet lyckas med genom att ändra i lagarna så att verksamheterna får 
redovisa utifrån lägre krav än tidigare. Överlag anser inte respondenterna, till 
skillnad från de internationella och nationella intentionerna, att någon 
förenkling är nödvändig. De menar att nuvarande regler är lätta att förstå, 
samt att det bara är att läsa vad som gäller och följa regelverket. 
Respondenternas åsikter stämmer mer med grundtanken i svensk 
redovisningslagstiftning som framkommer i Prop. 2005/06:116 att alla bolag 
skall kunna använda samma redovisningsprinciper. Vidare är några 
respondenter av åsikten att det är enkelt för bolaget att följa ett regelpaket 
såsom K2 reglerna, eftersom man lättare kan finna vilka krav som ställs. 
Finner bolaget att reglerna inte ger en rättvisande bild får andra regler såsom 
K3 och IFRS användas istället.  
 
Förenklingar kan göras gällande noterna eftersom externa intressenter inte är 
intresserade av information om sjukfrånvaro, könsfördelning, löner med 
mera, anser respondenterna. Det är, som tidigare nämns, även Edenhammar 
& Thorell (2005) åsikt att redovisningen skall tillgodose intressenternas 
behov. När deras behov är tillgodosett uppfyller redovisningen sitt syfte. Det 
viktiga är, enligt en av respondenterna, att reglerna är konsekventa och inte 
ständigt ändras. Han menar att det krånglar till det för bolag. En annan 
respondent upplever det som att kraven ökar på årsredovisningen och undrar 
till vilken nytta. Enligt Smith (2000) är det viktigt att inte bara mäta 
förbättringen i informationen utan även ställa den emot kostnaden. Balansen 
mellan nytta och kostnad är svår att mäta eftersom intäkter och kostnader 
inte går att fördela jämt mellan intressenterna. Det kan medföra att nyttan 
med förbättrad information kan gynna aktieägarna medan kunderna får 
betala kostnaden för framställningen av den genom höjda priser enligt Smith 
(2000). Det är viktigt enligt honom att anpassa normerna till bolagets 
informationsbehov så att onödiga kostnader undviks. 
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5.3 Immateriella tillgångar 
 
BFN:s utkast till vägledning för årsredovisning i mindre aktiebolag skall 
följa reglerna i ÅRL. Vägledningen syftar till att förenkla reglerna så att 
tidsåtgången vid upprättandet av årsredovisningen reduceras. En förändring 
som gjorts i jämförelse med dagens regler är att egenupparbetade 
immateriella tillgångar skall kostnadsföras och inte aktiveras i 
balansräkningen. Skulle det finnas sådana tillgångar då det allmänna rådet 
tillämpas skall de kostnadsföras retroaktivt.  I undersökningen framkommer 
det att skulle forsknings- och utvecklingsbolag kostnadsföra de 
egenupparbetade immateriella tillgångarna istället för att aktivera dem 
hamnar de på gränsen till likvidation och en kontrollbalansräkningssituation. 
Vidare kommer bolagens aktiekapital urholkas, vilket innebär att 
finansiärerna får skjuta till kapital för att undvika likvidation. En annan åsikt 
som framkommer i undersökningen är att intressenterna skulle få en felaktig 
bild då bolaget endast redovisar kostnader och inte de tillgångar 
utvecklingsarbetet medför. En av respondenterna anser att man därför bör 
låta forsknings- och utvecklingsbolag aktivera sina utvecklingskostnader 
istället för att öka kostnaderna genom mer omfattande regler såsom K3. Man 
skall inte krångla till det i onödan anser respondenten. Årsredovisningen 
skall ge en rättvisande bild av bolaget enligt ÅRL, vilket är motsägelsefullt 
då undersökningen tyder på att fel bild av bolaget kommer att ges om 
utvecklingskostnaderna kostnadsförs. Vidare stämmer inte BFN:s regel med 
Smith (2000) åsikt att normer skall anpassas till bolagets behov för att 
undvika onödiga kostnader. Svenskt Näringsliv (2006) anser att ett förbud 
mot aktivering av utvecklingsinsatserna gör att bolagen måste omstrukturera, 
vilket ger ökade kostnader. BFN:s regel bidrar även till ökad kostnad 
eftersom bolaget kommer att hamna på gränsen till likvidation. Till följd av 
det kommer intressenterna att få felaktig bild av bolagets ställning och 
resultat.  
 
Respondenterna i undersökningen framför att det kan bli svårt för 
forsknings- och utvecklingsbolag att utifrån aktiveringsbehovet tillämpa K2 
reglerna. Konsekvensen kan bli att man börjar tillämpa mer omfattande 
regelverk såsom K3 reglerna som tillåter aktivering. Det kommer däremot att 
leda till högre kostnader för redovisningen. I starten vill bolagen ha så låga 
kostnader som möjligt enligt respondenterna. Det som framkommer i 
undersökningen kan ses som motsägelsefullt utifrån Simplexgruppen roll att 
försäkra att negativa effekter undviks samt departementens uppgift att 
undersöka hur ny och befintlig lag påverkar bolagen. Enligt EU:s 
handlingsplan och förenklingsarbetet i Sverige skall man arbeta för att 
reducera den administrativa bördan och förbättrade reglerna för bolagen. 
Enligt Nutek (2004a) ses en administrativ börda som kostnader för att 
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upprätta, lagra eller överföra information på grund av krav i lagar, 
förordningar och myndigheters föreskrifter eller anvisningar i allmänna råd.  
 
Respondenterna är av åsikten att kostnaderna kommer att öka i och med att 
ett mer omfattande regelverk kommer att användas, vilket går emot syftet 
med förenklingsarbetet. I undersökningen framhålls en allmän åsikt om att 
forsknings- och utvecklingsbolag ändå vill gå in på börsen och kan därför 
redan nu använda mer omfattande regler såsom K3. Det är ett resonemang 
som kan styrka att BFN i sitt utkast väljer att inte tillåta aktivering av 
egenupparbetade immateriella tillgångar. Frågan respondenten ställer sig är 
dock hur många bolag som verkligen går in på börsen. 
 
En av respondenterna anser att utvecklingsarbetet har ett värde för bolaget 
och vill i fortsättningen aktivera kostnaden. Han ser därför inga problem 
med tillämpning av mer omfattande regler. Dessutom anser han att 
intressenterna får ett bättre beslutsunderlag genom högre informationskrav.  
 
Avslutningsvis framhålls det i undersökningen att enklare regelverk för 
mindre aktiebolag kan vara bra så länge det inte är tvingande. Det är alltid 
någon som påverkas av en regelförändring och att i det här fallet är det 
forsknings- och utvecklingsbolag.  En av respondenterna bedömer att man 
inte riktigt har tänkt igenom förenklingen.  
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6 Slutdiskussion och slutsats 
 
Vi presenterar här de slutsatser vi drar utifrån vår analys av teori och 
empiri. Slutsatserna baseras på vår problemformulering. Vidare ger vi 
läsaren förslag till fortsatt forskning inom området.  
 
I det inledande kapitlet ställer vi oss följande forskningsfråga, som vi här 
besvarar utifrån teorin, svaren i vår undersökning och analysen: 
 
Vilken effekt får regeln i BFN:s utkast gällande egenupparbetade 
immateriella tillgångar för forsknings- och utvecklingsaktiebolag? 
 
Undersökning påvisar att kraven på informationen enligt ÅRL inte är 
betungande för forsknings- och utvecklingsbolagen i dagens utformning. Det 
kräver visserligen ett större arbete under första året vid upprättandet av 
årsredovisningen, men ger erfarenheter till nästkommande år. I intervjuerna 
framkommer det att kraven på årsredovisning skall ställa utifrån 
intressenternas behov, eftersom de grundar sin värdering av bolaget utifrån 
dess ställning och resultat.  Årsredovisningen är, enligt respondenterna, ett 
underlag för forsknings- och utvecklingsbolagen att finna finansiärer för sin 
verksamhet.  I undersökningen framkommer att informationskraven möter 
intressenternas behov. Forsknings- och utvecklingsbolag har olika 
intressenter, vilka har olika behov. Det medför att informationen i 
årsredovisningen blir omfattande. Det är därmed av vikt att årsredovisningen 
innehåller information som möter en så stor krets behov som möjligt.  
 
Utifrån forsknings- och utvecklingsbolagens ställningstaganden finns det 
inte ett behov av regelförenkling. Det beror på att respondenterna är av 
uppfattningen att dagens regler är enkla att förstå. Vidare poängteras det att 
noterna inte fyller någon funktion för intressenterna. Noter som sjukfrånvaro 
och könsfördelning är, enligt vissa respondenter, onödig information i 
mindre bolag. De anser att vissa intressenter ser mer till resultat och 
utdelning, samt att ägarna i mindre bolag ser mer till lönsamhet och 
kassaflöde. 
 
Det framkommer i undersökningen att effekten av BFN regel gällande 
egenupparbetade immateriella tillgångar vore förödande för forsknings- och 
utvecklingsbolagen. Det eftersom bolagen inte ges möjligheten att aktivera 
sina egenupparbetade immateriella tillgångar. Resonemanget grundar 
respondenterna på att bolagen genom att kostnadsföra utgifterna snabbt 
skulle hamna på gränsen till likvidation. En annan anledning är att 
utvecklingsarbetet är det bolaget lever på och är en tillgång för bolaget. 
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Kostnadsförs utgifterna för arbetet, enligt undersökningen, ger det en skev 
bild av tillgångarna i balansräkningen.  
 
Vidare framkommer det att K3 reglerna som tillåter aktivering är ett möjligt 
alternativ. Dock innebär det ett omfattande regelverk, vilket medför större 
kostnader vid upprättandet av årsredovisningen. Det motverkar syftet med 
förenklingsarbetet för mindre aktiebolag. Forsknings- och utvecklingsbolag i 
startskedet behöver, enligt respondenterna, så lite kostnader som möjligt och 
därmed möjligheten att få aktivera kostnaderna för utvecklingsarbetet. 
Avslutningsvis påvisar undersökningen att ett samlat regelverk kan 
underlätta vid upprättandet av årsredovisningen, då upprättaren lättare finner 
de svar denne söker.  
 
Den slutsats som kan dras utifrån undersökningen är att effekten av BFN:s 
utkast blir förödande för forsknings- och utvecklingsbolagen. Det med 
anledning till att möjligheten att aktivera utvecklingskostnaderna i 
balansräkningen inte längre ges. Vidare medför det att intressenterna får en 
skev bild av bolagens tillgångar. Effekten av BFN:s utkast blir att bolagen 
kan hamna på gränsen till likvidation. Alternativet till BFN:s utkast blir att 
använda sig av K3 reglerna för att kunna aktivera sina kostnader, vilket 
innebär mer omfattande rapportering. Ett mer omfattande regelverk leder till 
högre administrativa kostnader och mer arbete, vilket motverkar därmed 
regelförenklingens syfte.  
 
6.1 Förslag till fortsatt forskning 
 
I framtiden skulle vi tycka att det vore intressant att undersöka hur BFN:s 
utkast till vägledning påverkas av instansernas remissvar.  Vidare finner vi 
det av intresse att se hur många forsknings- och utvecklingsbolag, utifrån 
antagen vägledning, som väljer att följa regelverket och av vilken anledning. 
Vi anser, efter att ha studerat utkastet till vägledningen, att forsknings- och 
utvecklingsbolagen drabbas hårdast av utkastet. Vidare är det därför av 
intresse att se hur mindre aktiebolag i allmänhet påverkas av antagen 
vägledningen.  
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8 Bilagor 
 
 
Bilaga 1: Respondenterna 
Bilaga 2: Intervjufrågor till externa redovisare 
Bilaga 3: Intervjufrågor till interna redovisare 



Bilaga 1 Respondenter 
 
Företag: Respondent: 
 
Aitellu AB  Intern redovisare:  David Johansson 

 Ekonomichef, 5 års 
 erfarenhet som revisor 

    
   
  
Micropos Medical AB Extern redovisare: Martin Johnsson, EKMI, 
  Redovisningskonsult, 3 års 
  erfarenhet som revisor, 3  
  års erfarenhet som  
  ekonomichef samt 19 år  
  som konsult  
   
 
 
Idevio AB Extern redovisare:  Kentaur AB, Borås, Erik  
  Magnuson – Bokföring 
  och ekonomitjänster, 27 års 
  erfarenhet inom 
  Redovisning   
   
   
Xylophane AB Revisor: Bengt Pettersson –KPMG, 
  17 års erfarenhet som 
   auktoriserad revisor,  

  arbetar mot allt ifrån  
  publika bolag till mindre  
  nystartade företag   

 
   



Bilaga 2 Intervjufrågor till externa redovisare 
 
Allmänt 
 
Nedan följer några allmänna punkter för att få en bild om er bakgrund: 
 

• Yrkesbefattning 
• Yrkesbeskrivning 
• Yrkeserfarenhet 

 
 
Intervjufrågor 
 
Med ”ert företag” syftar vi inte på det företag ni arbetar, utan på det 
forsknings- och utvecklingsföretaget ni bokför för. Frågorna skall därför 
besvaras utifrån företagets verksamhetsförutsättningar gällande 
årsredovisningen.  
 
Enligt Årsredovisningslagen (ÅRL) skall följande information finnas i 
årsredovisningen, förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning och 
noter. På vilket vis upplever ni att dagens informationskrav enligt ÅRL 
tynger ert företag med hänsyn till tidsåtgång och nytta? 
 
Anser ni att dagens regelverk möter det informationsbehovet som finns inom 
företaget och dess intressenter? 
 
Vilka informationskrav upplever ni är alltför komplicerade för ert företag att 
uppfylla? 
 
Inom vilket område skulle ni vilja ha en förenkling, om så är möjligt, utifrån 
företagets situation/verksamhet? 
 
Enligt BFN:s vägledning skall en egenupparbetad immateriell tillgång inte 
aktiveras i balansräkningen utan kostnadsföras direkt. Anser ni att kostnaden 
av regelförenklingen överstiger nyttan? Skulle det här vara tillräckligt stor 
anledning för att få er att avstå från att tillämpa BFN:s vägledning?  



Bilaga 3 Intervjufrågor till interna redovisare 
 
Allmänt 
 
Nedan följer några allmänna punkter för att få en bild om er bakgrund: 
 

• Yrkesbefattning 
• Yrkesbeskrivning 
• Yrkeserfarenhet 

 
 
Intervjufrågor 
 
Enligt Årsredovisningslagen (ÅRL) skall följande information finnas i 
årsredovisningen, förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning och 
noter. På vilket vis upplever ni att dagens informationskrav enligt ÅRL 
tynger ert företag med hänsyn till tidsåtgång och nytta? 
 
Anser ni att dagens regelverk möter det informationsbehovet som finns inom 
företaget och dess intressenter? 
 
Vilka informationskrav upplever ni  är alltför komplicerade för ert företag att 
uppfylla? 
 
Inom vilket område skulle ni vilja ha en förenkling, om så är möjligt, utifrån 
företagets situation/verksamhet? 
 
Enligt BFN:s vägledning skall en egenupparbetad immateriell tillgång inte 
aktiveras i balansräkningen utan kostnadsföras direkt. Anser ni att kostnaden 
av regelförenklingen överstiger nyttan? Skulle det här vara tillräckligt stor 
anledning för att få er att avstå från att tillämpa BFN:s vägledning?  
 
 
 


