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Sammanfattning  

I den här uppsatsen lyfter vi fram problematiseringen avseende behovet av 

ytterligare forskning inom immateriella tillgångar, revisorns professionella 

bedömningsarbete och aktivering av utvecklingsutgifter utifrån risk- och 

väsentlighetsfaktorer. Forskningsgapet som har identifierats grundar sig i att 

immateriella tillgångar inte betraktas som fysiska objekt, vilket medför en svårighet 

för revisorn att bedöma tillgångarnas värde. Det finns även subjektiva aspekter att 

beakta. Syftet med uppsatsen är att skapa en förståelse för revisorns professionella 

bedömning vid granskning av immateriella tillgångar, med fokus på aktivering av 

utvecklingsutgifter. I uppsatsen återfinns beskrivningar av institutionalia för att 

skapa en förståelse för revisorns professionella bedömning, professionella 

skepticism, K3 och IFRS. För att besvara syftet har följande teorier använts: 

Agentteorin, Structur versus Judgement och komfortteorin. Teorier har tillsammans 

med revisionsprocessen, samt risk- och väsentlighetsfaktorer skapat en 

referensram. I uppsatsen resultatdel har sex semistrukturerade intervjuer 

genomförts. Resultatet visar tre väsentliga risk- och väsentlighetsfaktorer vid 

revisorns professionella bedömning vid aktivering av utvecklingsutgifter: 

värdering, kommersialiserbar och finansiering. Resultatet från de intervjuade 

personerna avslöjar att värderingen är den största osäkerhetsfaktorn där samtliga 

intervjuer lyfter fram värderingsproblematiken med immateriella tillgångar.  
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In this thesis, the problematization has shown that there is limited research in 

intangible assets, the auditor's professional assessment and activation of 

development expenses based on risk and materiality factors. The research gap that 

has been identified is based on the fact that intangible assets are not physical things, 

which makes it difficult for the auditor to assess the value of the assets. There are 

some subjective aspects to consider. The purpose of the thesis is to create an 

understanding of the auditor's professional assessment when examining intangible 

assets with a focus on activation of development expenses. The thesis contains 

descriptions of institutionalia for creating and understanding of the auditor´s 
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semi-structured interviews were conducted. The result mainly shows three risk and 

materiality factors in the auditor's professional assessment when capitalizing 
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the interviewees reveal that valuation is the biggest uncertainty factor, as all 

interviews highlight the valuation problem with intangible assets. 
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Begreppslista  

 

Acceptabel väsentlighetsnivå Är den avvikelse som revisorn kan 

acceptera utan att behöva skriva en 

orenrevisionsberättelse (Carrington, 

2014).

Forskning Är planerat och systematiskt sökande 

i syfte att erhålla ny vetenskaplig 

eller teknisk kunskap och insikt 

(Drefeldt & Törning, 2017).

Immateriell tillgång Är en icke-monetär tillgång utan 

fysisk form. Det är inte finansiella 

tillgångar (Drefeldt & Törning, 

2017).

Inneboende risk Känsligheten hos ett påstående om 

ett transaktionsslag, ett konto eller en 

upplysning för en felaktighet som 

skulle kunna vara väsentlig, antingen 

enskilt eller tillsammans med andra 

felaktigheter, före beaktande av 

eventuella kontroller (IFAC, 2009a). 

 

 



 

 

 

 

 

Kontrollrisk Risken för att en felaktighet som 

skulle kunna finnas i ett påstående 

om ett transaktionslag, ett konto eller 

en upplysning och som skulle kunna 

vara väsentlig, antingen enskilt eller 

tillsammans med andra felaktigheter, 

inte förhindras eller upptäcks och 

rättas i tid via företagets interna 

kontroller (IFAC, 2009a). 

 

Revisionsbevis Syftar till att styrka att 

årsredovisningen är korrekt eller ej 

utan att bestyrka företagsledningens 

påstående Sedan finns det tre 

kriterier för revisionsbeviset: 

övertygande, tillräckligt och 

ändamålsenligt (Carrington, 2014).

 

Revisorns professionella bedömning Innebär att revisorn tillämpar 

relevant utbildning, yrkesetiska 

regler, kunskap och erfarenhet inom 

revisions- och 

redovisningsstandarder (IFAC, 

2009a). 

 



 

 

 

 

Revisorns professionella skepticism Utgår från ett kritiskt men sakligt 

förhållningssätt där revisorn 

analyserar eventuella brister och 

felaktigheter i samband med 

bedömning av revisionsbevis (IFAC, 

2009b).

 

Upptäcktsrisk Upptäcktsrisk definieras som risken 

för att de åtgärder som revisor utför 

för att minska revisionsrisk till en 

godtagbart låg nivå inte kommer att 

leda till att upptäckt av en 

förekommande felaktighet som 

skulle kunna vara väsentlig, antingen 

enskilt eller tillsammans med andra 

felaktigheter (IFAC, 2009a). 

Utveckling Är ett att tillämpa forskningsresultat 

eller annan kunskap för att 

åstadkomma nya eller väsentligt 

förbättra material, konstruktioner, 

produkter, processer, system eller 

tjänster innan kommersiell 

produktion eller användning påbörjas 

(Drefeldt & Törning, 2017).

 

 



 

 

 

 

Väsentlighetstal Är det tal som du använder för att 

jämföra funna felaktigheter mot 

(IFAC, 2009a). 
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1. Inledning 

I inledande kapitlet presenteras en bakgrund till immateriella tillgångarnas betydelse för 

redovisning och revisionsbranschen de senaste decennierna. Därefter förs en diskussion om 

problematiseringen kring svårigheterna med revisionsarbetet att bedöma immateriella 

tillgångar utifrån revisorns professionella bedömning. Uppsatsen mynnar sedan ut till 

uppsatsens syfte och problemformulering, där risk- och väsentlighetsfaktorer vävs in som en 

aspekt i att besvara uppsatsens frågeställning. Kapitlet avslutar med en illustration av 

uppsatsen disposition för att ge läsaren en bild av uppsatsens upplägg.

 

1. 1 Bakgrund 

Under de senaste två decennierna har skandaler förekommit inom redovisning och revision hos 

aktörer som Enron och WorldCom. Det har berott på att bolagen med uppsåt uppgett 

missvisande information avseende deras finansiella ställning till revisorn, där främst 

immateriella tillgångarnas värde inte överensstämt med bolagens uttalande i årsredovisningarna 

(Chatzkel, 2003). 

Revisorns ansvar är att bedöma bolagens finansiella information och säkerställa en rättvisande 

bedömning av bolagets finansiella ställning. Revisorn skall förhålla sig till internationella och 

nationella regelverk, samt standarder vid utförandet av sina revisionsuppdrag. Internationellt 

skall revisorerna förhålla sig till International Standards on Auditing (ISA), som utformats av 

International Federation of Accountants (IFAC), som i sin tur är en del av IAASB. Nationellt 

följer revisorerna särskrivna lagar och standarder för respektive land (Drefeldt & Törning, 

2017).  

Revisionsyrket har genomgått ett antal förändringar de senaste decennierna. De globala 

revisionsbyråerna fokuserar på att skapa djupare förståelse för en klients affärsmiljö och risker 

relaterade till ett företags strategier och processer för att underlätta riskbedömningen av de 

finansiella rapporterna. Förändringen inträffade delvis som svar på bedrägerier som inte 

upptäckts av revisorer p.g.a. en otillräcklig förståelse för hur organisationer verkade inom sina 

respektive branscher. Därutöver har digitaliseringen förändrat hur information bearbetas och 
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kommuniceras, vilket har inneburit mer komplexa transaktioner som revisorer utmanas med vid 

granskning av finansiella rapporter (Knechel & Salterio, 2017). 

1.2 Problematisering 

Tidigare forskning har fokuserat på olika aspekter av riskbedömningar när revisorer granskar 

immateriella tillgångar i de finansiella rapporterna. Dessa aspekter har uppmärksammats som 

en följd av ett ökat intresse för immateriella tillgångar i dagens samhälle.  

Griffith (2019) beskriver immateriella tillgångar som en svårbedömd post för revisorer att 

värdera i balansräkningen. Forskaren menar att det innebär att revisorer vid behov vänder sig 

till specialister om hjälp i revisionsarbetet utöver redovisnings- och revisionsområdet. 

Immateriella tillgångar är en uppskattningspost som medför en förhöjd risk, vilket innebär att 

revisorer lägger mer tid i sina riskbedömningar (Datta, Jha, & Kulchania, 2020). 

Martinov & Roebuck (1998) studie visar att riskbedömningar varierar mellan revisionsbyråer. 

Det forskarna lyfter fram är att det skiljer sig mellan revisorers professionella omdömen, vilket 

innebär olika uppfattningar av informationen i bolagens finansiella rapporter. Därutöver menar 

forskarna att en del revisionsbyråer tillhandahåller revisorerna med en detaljerad beskrivning 

av hur riskbedömningen ska utföras. I revisionsbyråer där det inte tillhandahålls detaljerade 

beskrivningar krävs att revisorer använder sig av sin professionella bedömning. 

Artsberg (2005) förklarar i sin studie att dessa bedömningar kräver att revisorn har ett gott 

omdöme och identifierar de områden som innehåller störst risk för väsentliga fel i 

revisionsarbetet. Begreppet väsentlighet kräver att revisorn använder sin professionella 

bedömning i stället för att följa regler eller vägledningar (Chong, 1992). Inget uppdrag är det 

andra likt, vilket kräver att revisorn utföra en risk- och väsentlighetsbedömning inför varje 

uppdrag (Alander, 2019). 

Mazzi et al. (2022) lyfter fram att redovisningsinformationen av immateriella tillgångarna 

forskning och utvecklingsutgifter blir alltmera signifikant för den globala ekonomin. Forskarna 

undersöker i sin studie utifrån en investerares perspektiv. De menar att investerare har en stor 

nytta av redovisningsinformationen av FoU som är till hjälp att mäta bolagets resultat och 

utvärdera styrelsen. Därutöver är redovisningsinformationen hjälpsam för investerare vid 

beslutsfattande av vilka bolags forskning och utvecklingsprojekt som ska investeras i. 
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Forskarna förklarar också att det råder en viss obalans mellan investeraren och standardsättaren. 

Ur ett investerarperspektiv uppfattas det som att det finns en otydlighet i vägledningen av FoU 

standarden där det bland annat ifrågasätter bristen på offentliggörande av immateriella 

tillgångar (Mazzi et al., 2022).  

Datta et al. (2020) förklarar att både revisorer och bolag upplever svårigheter med att bedöma 

värden av immateriella tillgångar som exempelvis FoU. Det har resulterat i att bolag med 

mycket immateriella tillgångar betalar högre revisionsarvoden. Kuo & Lee (2018) visar i sin 

studie att det finns ett positivt samband mellan utvecklingsutgifter som är aktiverade som en 

immateriell tillgång och revisionsarvode. Forskarna syftar på att det inte bara beror på 

revisionsarbetet svårighet men också att styrelsen manipulera intäkterna genom att missbruka 

aktivering av utvecklingsutgifter i balansräkningen som en tillgång. Det förklarar forskarna 

leder till att revisionsrisken ökar. 

De ovannämnda studierna visar på att det finns utmaningar med att granska immateriella 

tillgångar. Studierna som tas upp i problematiseringen är i huvudsak internationella (Artsberg, 

2005; Chong, 1992; Datta et al., 2020; Griffith, 2019; Kuo & Lee, 2018; Martinov & Roebuck, 

1998; Mazzi et al., 2022). Nationellt saknas forskning som fokuserar på risk och 

väsentlighetsfaktorer och revisorns professionella bedömning vid aktivering av 

utvecklingsutgifter. Bristen på nationella studier är det som gör ämnet intressant och identifierar 

ett forskningsgap att fylla. 

1.3 Syfte  

Uppsatsen syftar till att skapa förståelse för revisorns professionella bedömning vid granskning 

av immateriella tillgångar med fokus på aktivering av utvecklingsutgifter. 

1.4 Problemformulering  

Vilka risk- och väsentlighetsfaktorer påverkar revisorns professionella bedömning vid 

granskning av immateriella tillgångar avseende aktivering av utvecklingsutgifter? 
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1.5 Disposition 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Första kapitlet innehåller följande delar: Bakgrund, 
Problematisering, Syfte, Problematisering och 

Avgränsning. 

1 

Andra kapitlet introduceras Institutionalia i from av K3, 
IFRS och ISA. 

2 

Tredje kapitlet presenterar teorierna: Agentteorin, 
Structure versus Judgement och Komfortteorin. 3 

Fjärde kapitlet presenterar val av vetenskaplig- och 
empiriskmetod.  

4 

Femte kapitlet presenteras det empiriska resultatet. 5 

Sjätte kapitlet analyseras resultatet från empirin med 
uppsatsen referensram. 

6 

I det avslutande kapitlet presenteras uppsatsens 
diskussion och reflektion samt bidrag, självkritik samt 

förslag på framtida forskning  
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2. Institutionalia 

I det här kapitlet presenteras regelverk och standarder. Kapitlet inleds med att förklara 

respektive regelverk, sedan definieras immateriella tillgångar utifrån K3 och IFRS. Därefter 

beskrivs kriterierna utifrån initiala och efterföljande redovisningstillfället vid aktivering av 

utvecklingsutgifter. Avslutningsvis presenteras ISA 200, 500, 540 och 620 som berör revisorns 

oberoende, revisionsbevis, revisorns professionella bedömning samt när revisorn vänder sig 

till en specialist inom ett ämnesområde utanför revisorns absoluta kompetensområde. 

 

2.1 K3  

K3 regelverk är ett regelverk som har sin utgångspunkt i “IFRS for Small and Medium-Sized 

Entities (SME)”, men som kompletteras av särsvenska regler. I K3 delas tillgångar upp i 

anläggningstillgångar och omsättningstillgångar. Omsättningstillgångar är tillgångar som är 

avsedda att förbrukas medan anläggningstillgångar är avsedda för stadigvarande bruk. 

Anläggningstillgångar delas upp i tre underkategorier, vilka är immateriella tillgångar, 

materiella tillgångar och finansiella tillgångar. Uppsatsens syfte grundar sig på immateriella 

anläggningstillgångar med fokus på utvecklingsutgifter (Drefeldt & Törning, 2017). 

2.1.1 K3 - Definition 

Definitionen av en immateriell tillgång enligt K3 P.18.2 är att det är en icke-monetär tillgång 

som saknar fysisk form. Inom K3 finns det två modeller som används vid Immateriella 

anläggningstillgång: kostnadsföringsmodellen och aktiveringsmodellen. Bolagen måste välja 

den modellen som de tillämpar konsekvent på sina immateriella tillgångar. Ett bolag som 

tillämpar kostnadsföringsmodellen ska redovisa alla internt upparbetade immateriella tillgångar 

som kostnader när de uppkommer. Vid tillämpning av aktiveringsmodellen ska immateriella 

tillgångar däremot delas in i en forskningsfas och en utvecklingsfas. Det är bara 

utvecklingsutgifter som får aktiveras som en tillgång i balansräkningen (Drefeldt & Törning, 

2017). 



 

 

6 

 

För att få en distinktion mellan forskning och utveckling kan forskning kort förklaras som ett 

metodiskt sökande i syfte att erhålla ny vetenskap. Utveckling däremot grundar sig på 

forskningsresultatet som i en vidare mening används för att åstadkomma nya eller väsentligt 

förbättra material, konstruktioner, produkter och system m.m. (Drefeldt & Törning, 2017). 

2.1.2 Det initiala redovisningstillfället 

Vid det initiala redovisningstillfället med utgångspunkt av underlagen som presenterats ska en 

bedömning göras av de förväntade ekonomiska fördelarna av tillgången utifrån rimliga och 

verifierbara antaganden. För att en immateriell tillgång ska få tas upp i balansräkningen krävs 

det att den uppfyller tre kriterier. Det första kriteriet är att bolaget ska ha kontroll över 

tillgången, andra kriteriet är att tillgången ska vara identifierbar och att det tredje kriteriet ska 

innebära ekonomiska fördelar för bolaget. Kontroll är centralt på det sättet att bolaget ska 

avgöra om tillgången ska finnas med eller inte i balansräkningen. Identifierbar är tillgången om 

den är avskiljbar från företaget dvs. att tillgången exempelvis kan säljas, överlåtas eller 

licensieras. Ekonomiska fördelar innebär antingen att bolaget kommer kunna öka sina intäkter 

på grund av att tillgången eller att de kommer kunna reducera sina kostnader i framtiden 

(Drefeldt & Törning, 2017). 

2.1.3 Det efterföljande redovisningstillfället 

I ÅRL beskrivs det att en anläggningstillgång ska redovisas efter det första redovisningstillfället 

till anskaffningsvärdet minus avdrag för ackumulerade avskrivningar, ackumulerade 

nedskrivningar eller ackumulerade uppskrivningar. I ett vidare skede ska avskrivningsmetoden 

omprövas om det finns indikationer på att den förväntade förbrukningen har förändrats 

väsentligt jämfört med uppskattningen från föregående balansdag.  

2.2 IFRS  

International Financial Reporting Standards (IFRS) är en uppsättning av redovisningsregler och 

riktlinjer för hur bolag världen över ska tillämpa en mer konsekvent, transparent och jämförbar 

redovisning av finansiella rapporter. IFRS utfärdas av International Accounting Standards 

Boards (IASB). Standarderna benämns både som International Accounting Standards (IAS) och 

IFRS. IAS är den äldre benämningen på standarderna innan IFRS ersatte namnet år 2001 

(Palmer, 2022).  
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2.2.1 IFRS - Definition 

IAS 38 definierar och beskriver hur immateriella tillgångar behandlas i redovisningen. 

Standarden innehåller kriterier som måste uppfyllas för att en immateriell tillgång ska tas med 

i balansräkningen. För att en immateriell tillgång ska ingå i balansräkningen enligt IAS 38 

behöver tillgången kunna identifieras, bolaget ska besitta kontroll över tillgången och tillgången 

ska ge framtida ekonomiska fördelar.  

Identifierbarhet (IAS 38 P.11-12) finns som ett kriterium eftersom tillgången ska skiljas från 

goodwill eftersom goodwill representerar tillgångar som inte är enskilt identifierade och separat 

redovisade. Immateriella tillgångar identifieras genom att de är avskiljbara eller uppkommer ur 

avtalsenliga respektive juridiska rättigheter. Tillgången är exempelvis avskiljbar när ett bolag 

har rätt att hyra, sälja eller att överlåta den.  

Utöver identifierbarhet ska ett bolag råda kontroll (IAS 38 P.13-16) över tillgången för att 

säkerställa ekonomiska fördelar från den immateriella tillgången. Det sistnämnda syftar på att 

andra aktörer inte ska ha tillgång till de ekonomiska fördelarna. Exempelvis att ett bolag har en 

juridisk rättighet till tillgången för att påvisa att bolaget har kontroll över tillgången. Däremot 

är det inget krav att bolaget ska kontrollera tillgången utifrån ett juridiskt perspektiv. 

Framtida ekonomiska fördelar (IAS 38 P.17) av en immateriell tillgång kan innehålla antingen 

intäkter från försäljning av produkter eller tjänster, kostnadsbesparingar samt andra fördelar 

med tillgången (Marton et al., 2020).  

2.2.2 Det initiala redovisningstillfället 

Bolag som redovisar en immateriell tillgång i sina finansiella rapporter ska uppfylla två 

kriterier. Det första kriteriet som ska uppfyllas är att bolaget med sannolikhet kan förvänta sig 

att framtida ekonomiska fördelar kommer att tillfalla bolaget. Det andra kriteriet är att 

beräkningen av anskaffningsvärdet är gjord på ett tillförlitligt sätt. När kriterierna är uppfyllda 

återstår frågan om hur värdeförändringar hos immateriella tillgångar ska uppvisas i 

redovisningen. Uppfylls inte kriterierna ska den immateriella tillgången inte redovisas i 

bolagets finansiella rapportering (IFRS, 2014). 
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2.2.3 Det efterföljande redovisningstillfället  

I det efterföljande redovisningstillfället behandlas värdeförändringar. Det finns två 

värderingsmetoder vilket ett bolag ska välja mellan som sin redovisningsprincip. Det ena är 

anskaffningsvärdemetoden och den andra är omvärderingsmetoden. 

Anskaffningsvärdemetoden innebär att avdrag har gjorts för eventuella ackumulerade 

avskrivningar och ackumulerade nedskrivningar av den immateriella tillgången efter det initiala 

redovisningstillfället. Detta sker innan den immateriella tillgången tas upp i balansräkningen 

till anskaffningsvärdet. Omvärderingsmetoden innebär att den immateriella tillgången 

redovisas till ett omvärderat belopp, vilket är dess verkliga värde vid tidpunkten för 

omvärdering minus eventuella ackumulerade avskrivningar. Omvärdering ska ske regelbundet 

för att tillgångens värde inte ska skilja sig åt väsentligt från dess verkliga värde (IFRS, 2014). 

2.3 International Standards on Auditing 

I avsnittet presenterar vi International Standards on Auditing (ISA) som är relevanta för att 

erlägga en grund i att besvara uppsatsens syfte. De former av ISA som kommer belysas är ISA 

200, ISA 500, ISA 540 och ISA 620. Vi beskriver övergripande om tillämpningsområden, mål 

och krav. Informationen som hänvisas i detta avsnitt utgår från IFAC (2022). 

2.3.1 ISA 200 
Standarden ISA 200 (IFAC, 2009a) behandlar den oberoende revisorns övergripande ansvar 

vid utförande av en revision av finansiella rapporter. ISA 200 tillämpningsområde utgår inte 

från vad som täcks av lagstiftning, föreskrifter eller på annat sätt i samband med exempelvis 

offentligt erbjudande om att teckna aktier eller andra värdepapper. Det innebär att revisorn själv 

ansvarar för att följa relevanta yrkesmässiga förpliktelser med avseende på lagar och andra 

författningar. Standarden är anpassad efter vad omständigheterna kräver i en revision av 

finansiella rapporter, samt annan historisk finansiell information. Det är information som i 

Figur 1 

ISA 200, ISA 500, ISA 540 och ISA 620 
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första hand är hämtad från bolagets redovisningssystem, vilket baseras på ekonomiska 

händelser som inträffat under tidigare perioder eller ekonomiska förhållanden, alternativt 

omständigheter vid tidigare tidpunkter. Revisorns övergripande mål med att utföra en revision 

av finansiella rapporter är att uppnå en rimlig säkerhet (IFAC, 2009a).  

 

Den rimliga säkerheten i sin helhet innebär att revisorn reducerat revisionsrisken till en 

godtagbar nivå, oavsett om det beror på oegentligheter eller misstag. Oegentligheter kan 

kopplas till avsiktliga handlingar som manipulation, förfalskningar, tillföringar av inkorrekta 

uppgifter och dylikt som bryter mot redovisningsprinciperna. Rimlig säkerhet omfattar en hög 

grad av säkerhet, men bedömningen är inte nödvändigtvis absolut. Det återfinns utrymme till 

väsentliga felaktigheter i de finansiella rapporterna, dock skall revisorn inhämtat tillräckliga 

och ändamålsenliga revisionsbevis för att revisionsrisken ska vara minimal och bedömningen 

godtagbar (IFAC, 2009a). 

 

Med revisionsrisk avses risk för att bristfälliga uppgifter förmedlas i revisorns rapport med 

finansiell påverkan. Därav beaktar revisorn en upptäcktsrisk som innebär att revisorn utför 

granskningsåtgärder för att minska revisionsrisken, och bör beakta upptäckter av väsentliga 

felaktigheter. ISA 200 ställer krav på att revisorn följer relevanta och yrkesetiska krav som 

förhåller sig till den professionella skepticismen och användandet av professionell bedömning. 

Det görs för att revisorn ska uppnå rimlig säkerhet genom att inhämta tillräckliga och 

ändamålsenliga revisionsbevis (IFAC, 2009a).  

 

Den professionella bedömningen innebär att revisorn tillämpar relevant utbildning, yrkesetiska 

regler, kunskap och erfarenhet inom revisions- och redovisningsstandarder. Professionell 

skepticism utgår från ett kritiskt men sakligt förhållningssätt där revisorn analyserar eventuella 

brister och felaktigheter i samband med bedömningen av revisionsbevis. Om ett mål inte kan 

uppnås i en ISA ska revisorn utvärdera anledningen till att revisorn inte kan uppnå revisorns 

övergripande mål. Revisorn ska antingen om möjligt modifiera sitt uttalande, eller avsäga sig 

uppdraget (IFAC, 2009a).  
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2.3.2 ISA 500  

ISA 500 (IFAC, 2009b) behandlar revisionsbevis. Revisionsbevis är den information som anses 

tillräcklig och ändamålsenlig enligt revisorn för att dra rimliga slutsatser vid revisionsuttalande. 

Tillräcklighet är ett mått på mängden bevis, som varierar beroende på bevisens kvalité. Högre 

kvalitet på bevisen innebär en lägre mängd revisionsbevis. Ändamålsenlighet är ett mått på 

bevisens relevans och tillförlitlighet, vilket handlar om vilken grad bevisen är trovärdiga. 

Enligt standarden ska revisorn använda information som revisionsbevis vid tre olika tillfällen. 

Det ena tillfället revisorn ska använda informationen som revisionsbevis är när revisorn 

utformar och utför granskningsåtgärder. Revisorn beaktar relevans och tillförlitlighet i den 

informationen som ska användas som revisionsbevis. Det innefattar information som kommer 

från en extern informationskälla. Extern informationskälla är en person eller organisation som 

delger information som bolaget använt vid upprättande av de finansiella rapporterna. Det andra 

tillfället ska revisorn använda information vars arbete har utförts av en specialist som anlitats 

av företagsledningen. Det har använts i den utsträckning som krävs för att ta hänsyn till 

specialistens arbete och revisorns syfte (IFAC, 2009b).  

En specialist anlitad av företagsledningen är en person som har sakkunskap utanför områdena 

redovisning och revision. Dess kompetens kan vara till stöd vid upprättande av finansiella 

rapporter. Det är krav enligt standarden att revisorn ska utvärdera specialistens kompetens, 

skapa sig en förståelse för verksamheten och utvärdera hur ändamålsenligt specialistens arbete 

är som revisionsbevis. Det tredje tillfället är när revisorn använder information som tagits fram 

av bolaget. Vid ett sådant tillfälle behöver revisorn inhämta revisionsbevis som är riktiga och 

fullständiga. Därutöver utvärderas informationen av revisorn och om den är tillräckligt exakt 

och utförlig för revisorns syfte (IFAC, 2009b). 

2.3.3 ISA 540 

ISA 540 (IFAC, 2018) tillämpningsområde innefattar en vägledning som hänvisar till och 

förtydligar hur ISA 315, ISA 330, ISA 450 och ISA 500 och andra relevanta ISA ska tillämpas 

utifrån aktuell standard. Standarden behandlar revisorns ansvar och granskning av 

uppskattningar i redovisningen med tillhörande upplysningar vid en revision av finansiella 

rapporter. Det innefattar viktiga komponenter som är i revisorns intresse för bolaget och dess 

miljö, kopplingen mellan revisorns fortsatta granskningsåtgärder och riskbedömning, samt 
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revisorns åtgärder när företagsledningen inte vidtagit lämpliga åtgärder vid hantering av 

osäkerhet i uppskattningar. Standarden är även tillämpbar vid tecken på bristande objektivitet 

hos företagsledningen och om revisorns bedömning av uppskattningarna i redovisningen är 

rimliga eller felaktiga (IFAC, 2018).  

 

Uppskattning i redovisning är ett belopp i ett bolags finansiella rapporter som inte har ett 

bestämt värde utan bedöms av företagsledningen. Det medför att uppskattningar i 

redovisningen varierar eftersom det är företagsledningen som utför dessa uppskattningar när 

belopp inte är direkt observerbara. Beloppen beräknas utifrån en vald beräkningsmetod som 

utgår från antaganden och data, vilket leder till en osäkerhet i uppskattningen, eftersom 

beräkningarna påverkas av komplexitet och subjektivitet. Osäkerhet i uppskattningen påverkar 

revisorns riskbedömning och granskningsåtgärder. Hög osäkerhet i uppskattningar innebär mer 

omfattande granskningsåtgärder, eftersom komplexiteten och subjektiviteten också ökar 

(IFAC, 2018).  

 

Nyckelbegreppet i ISA 540 är revisorns professionella skepticism. Målet med standarden är att 

revisorn ska inhämta tillräckliga och ändamålsenliga bevis. Uppskattningarna i redovisningen 

med tillhörande upplysningar ska vara rimliga för den finansiella rapporteringen. Standarden 

ställer krav på att revisorn skapar sig en förståelse för bolaget och dess miljö som en grund för 

att kunna identifiera och bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter. Men också hur revisorn 

ska hantera de bedömda riskerna för väsentliga felaktigheter. Riskbedömningen innefattar att 

revisorn har inhämtat tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis för den valda metoden som 

företagsledningen gjort uppskattning av i redovisningen (IFAC, 2018).  

 

En högre riskbedömning av väsentliga felaktigheter som en följd av revisorns 

granskningsåtgärder ställer högre krav på att revisionsbevisen ska vara mer övertygande. 

Faktorer som dessa granskningsåtgärder behandlar är om det finns bristande objektivitet hos 

företagsledningen, både vad det gäller deras bedömningar och data som använts i deras 

uppskattningar i redovisningen. Revisorn fastställer om uppskattningarna i redovisningen är 

rimliga eller felaktiga genom att utvärdera om de finansiella rapporterna i sin helhet avger en 

rättvisande bild. Därefter ska revisorn begära ett skriftlig uttalande från företagsledningen. 
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Detta för att rapporterna inte skall felaktigt avspegla metoderna och uppskattningar som gjorts 

i redovisningen utifrån styrelsens antaganden och data (IFAC, 2018).   

2.3.4 ISA 620 

ISA 620 (IFAC, 2008) tillämpningsområde är att behandla när revisorn använder sig av en 

specialist. Revisionsuttalandet är den skrivandes revisorns enskilda ansvar även vid användande 

av specialistens hjälp i revisionsarbetet. Målet med standarden är att fastställa när en specialist 

behövs i revisionsarbete och hur specialistens arbete bidrar till revisionen. En specialist som 

har sakkunskap är en person som besitter skicklighet, kunskap och erfarenhet inom ett särskilt 

område. Standarden ställer krav på att revisorn fastställer behovet av att använda sig av en 

specialist i revisionsarbetet med avseende på granskningsåtgärdernas karaktär, tidpunkt samt 

omfattning. Revisorn utvärderar om specialisten har kompetensen, förmågan och objektiviteten 

för det som krävs avseende revisorns syfte. Därutöver ska revisorn skapa sig en förståelse av 

specialistens specialområde för att konstatera omfattningen, karaktären och målen med 

specialistens arbete. Om det skulle behövas ska revisorn upprätta ett avtal med specialisten som 

innefattar: karaktären på specialistens arbete, omfattningen av och målen med specialistens 

arbete, revisorns respektive specialistens roller och ansvar, vilka rapporter som specialisten ska 

lämna, samt tystnadsplikten som specialisten ska förhålla sig till. Hänvisar revisorn till 

specialistens arbete ska revisorn även ange att hänvisningen inte minskar revisorns ansvar i 

revisionsuttalandet (IFAC, 2008).  
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3. Referensram 

I följande kapitel kommer uppsatsens referensram att presentera teorier som används för att 

besvara uppsatsens syfte, skapa förståelse för revisorns tillvägagångsätt i revisionsprocessen, 

samt förklara risk och väsentlighets begreppen. 

 

3.1 Teori 

Teorierna som används i uppsatsen för att besvara uppsatsens syfte är agentteorin, Structure 

versus Judgement och komfortteorin. De valda teorierna tillämpas i uppsatsen för att skapa 

förståelse för revisorns professionella bedömning, vid granskning av immateriella tillgångar 

med fokus på aktivering av utvecklingsutgifter.  

3.1.1 Agentteorin 

Agentteorin används i uppsatsen för att skapa förståelse för svårigheterna revisorer möter vid 

granskning av immateriella tillgångar med avseende till risk och väsentlighetsfaktorer som 

uppstår mellan revisorn och styrelsen. Relationen mellan revisorer och styrelsen kan liknas med 

den mellan en principal och agent. Problematiken inom agentteorin är att det finns ett 

egenintresse och ett vinstmaximerande intresse hos båda parter. Agenten och principalen är en 

relation som består av ett kontrakt. Parterna ingår i ett kontrakt för att förhindra eventuella 

egenintressen som kan uppstå. Detta resulterar i en ineffektivitet och informationsasymmetri 

som i sin tur kan leda till kostnader för principalen (Deegan & Unerman, 2011). 

Informationsasymmetri förklaras genom att agenten har ett övertag mot principalen eftersom 

agenten sköter verksamheten. Det som kan uppstå om parterna har olika incitament är att det 

finns en risk att den ena eller andra parten ändrar sitt beteende på ett oönskat sätt och kan leda 

till ett mindre lyckat samarbete (Carrington, 2014). 

 

Carrington (2014) beskriver ett fall som berör styrelsen och företagsledningen som förklara 

agentteorin kopplat till revisionen. Det agentteorin förklarar är behovet av revision där 

svårigheter kan föreligga hos företagsledaren och ägaren att skriva ett kontrakt som gynnar båda 

parterna. Behov av revision finns för att uppnå försäkran om att säkerställa ett företagslednings 

uttalande avseende deras finansiella rapporter (Carrington, 2014).  
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3.1.2 Structure versus Judgement 

Structure versus judgement är ett teoretiskt perspektiv som används för att beskriva, analysera 

och diskutera revisionsarbete (Gertsson, 2021). Detta teoretiska perspektiv används i uppsatsen 

för att förklara revisorns professionella bedömning och professionella skepticism. Structure 

kommer vidare i uppsatsen att benämnas som strukturerat system och judgement kommer 

benämnas individuell bedömning. Det strukturerade systemet är ett metodiskt system som 

vägleder revisionsprocessen genom en serie av logiska steg (Gertsson, 2021). Revisorn skall 

exempelvis genomgå en oberoendekontroll vid varje enskilt uppdrag för att ens opartiskhet eller 

självständighet inte skall hotas (IFAC, 2009a). Den individuella bedömningen är däremot den 

bedömningsbaserade revisionsprocessen som ger utrymme för individuell bedömning av sina 

klienter (Öhman et al., 2012). Individuell bedömning kan exempelvis vara att bedöma risk och 

väsentlighet, vilket vi kommer behandla vidare in i uppsatsen.  

Användningen av revisionsrutiner skiljer sig åt hos olika byråer. Vissa byråer använder ett 

strukturerat system, medan andra tillåter större utrymme för individuell bedömning (Power, 

2003). Studier har visat på att det strukturerade systemet påverkar individuell bedömning 

(Broberg, 2013; Francis, 1994; Gertsson, 2021; Prawitt, 1995; Öhman, 2006). Prawitt (1995) 

menar att standardiserade arbetsuppgifter i en strukturerad revision leder till ett minskat behov 

av individuell bedömning. Gertsson (2021) förklarar att beslutshjälp är vanligt förekommande 

inom revisionsprocessen. Där återfinns checklistor, revisionsprogram och 

revisionsprogramvara. Revisionsbyråer som främst utgår från ett strukturellt system tenderar 

att dra ner på kostnader jämförelsevis med den individuella bedömningsprocessen (Prawitt, 

1995).   

Relationen mellan strukturerat system och individuell bedömning kan debatteras. Enligt 

Gertsson (2021) innebär ett mer strukturerat system mindre utrymme för individuell 

bedömning. Francis (1994) menar på att det finns en spänning mellan strukturerat system och 

individuell bedömning, varpå användningen av strukturerat system inte utesluter den 

individuella bedömningen. Broberg (2013) förklara att strukturen hjälper revisionens 

bedömning, men begränsar samtidigt revisorns handlingsutrymme av bedömningen. Detta 

eftersom den vägleder revisorn i vilka bedömningar som ska göras på detaljnivå.   

Gertsson (2021) menar på att revisorer använder sin individuella bedömning vid samtal med 

klienter för att urskilja när det går att pressa fram informationen och när de ska sluta trycka på 
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informationen. Det revisorerna använder sin individuella bedömning för är att hämta 

information och bygga en bra relation med sina klienter.  

För att knyta ihop säcken avslutas det sista stycket med att beskriva strukturerat-system som ett 

formellt tillvägagångssätt, som är beroende av instruktioner, riktlinjer och datorstöd. Den 

individuella bedömningen baseras på revisorernas bedömningar och vad som skall beaktas och 

representeras i den professionella bedömningen, enligt (Öhman et al., 2006). Den individuella 

bedömningen och det strukturerade systemet är centrala redskap i hur revisorerna skall hantera 

och tolka sitt uppdrag. Broberg (2013) beskriver hur tidigare forskning påvisat spelrum för den 

enskilde revisorns reflektioner under revisionsprocessen. Det mest förekommande är att 

revisorerna använder sina tidigare erfarenheter för att hitta de bästa lösningarna för klienternas 

revision.  

3.1.3 Komfortteorin   

Uppsatsen avser att tillämpa komfortteorin för att skapa förståelse för revisorns professionella 

bedömning vid granskning av immateriella tillgångar. Komfort innebär att tillräckligt många 

orosmoment eller obehag är undanröjda (Carrington & Catsús, 2007), där revisionsprocessen 

är revisorns väg till komfort (Pentland, 1993). Revisorns arbetssätt liknar den som återfinns 

inom vården enligt Carrington & Catsús (2007), där arbetstagare ställer frågor och samlar in 

underlag tills tillräcklig komfort uppnås för en bedömning. Komfortteorin består av tre tekniska 

känslor av komfort: lättnadskänslan, tillståndskänslan och förnyelsekänslan (Kolcaba, 2003).  

Carrington & Catsús (2007) beskriver de tre tekniska känslorna utifrån revisionsperspektivet. 

Den förstnämnda känslan är lättnadskänslan av komfort som avser att revisorns arbetssätt för 

att komfort skall uppnås. Det innebär hur revisorn hanterar en situation med ett eller flera 

orosmoment för att inge en känsla av komfort. Den andra känslan, tillståndskänslan beskriver 

alla möjliga situationer av komfort. Dessa situationer handlar om när revisorn uppnått tillräcklig 

komfort för att kunna göra en bedömning av revisionen. Det behöver dock inte betyda att 

revisorn känner fullständig komfort med revisionen, dock tillräckligt för att kunna göra en 

positiv bedömning. Den tredje nämnda känslan, förnyelsekänslan, karakteriseras av hur 

komfort uppfattas. Förnyelsekänslan för revisorn uppstår när en ny bedömning av komfort 

behöver göras för att ny information om revisionen har tillkommit. Det revisorn upplever som 

komfort i en situation kan i en annan situation vara motsatsvis. Sammanfattningsvis menar 
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Carrington & Catsús (2007) att komfort handlar om att eliminera obehag och orosmoment som 

uppstår under revisionsprocessen.  

Revisionsprocessen är vägen som för revisorn till komfort. Pentland (1993) beskriver komfort 

som en handelsvara, vilken ses över inom revisionsteamet för att sist lämnas till den 

påskrivande revisorn som gör ett utlåtande i en revisionsberättelse. För varje gång handelsvaran 

förflyttas upp i revisionsteamet innebär det att revisorn som undertecknat känner sig 

komfortabel med revisionen. Den påskrivande har inte möjlighet till att utföra granskningen 

själv, vilket innebär att den påskrivande revisorns komfort är beroende av tilliten till de 

underordnade i revisionsteamet granskning.  

3.2 Revisionsprocessen  

Revisionsprocessen alla steg är nödvändiga för att säkerställa en hög kvalitet på revisionen. 

Processen består av de tre olika faserna: planering, granskning och rapportering (Alander, 

2019). 

3.2.1 Planering  

Planeringsfasen inleder med att revisorn utför en prövning av bolaget. Prövningen görs enligt 

ISA 220 (IFAC, 2020) som prövar om bolaget är lämplig som klienten för revisorn och 

revisionsbyrån, samt att revisorns och revisionsbyråns oberoende inte hotas. Revisorn bedömer 

om ägaren och styrelsen i bolaget är professionella och hederliga. Sedan bedömer 

revisionsteamet om de har rätt kompetens för uppdraget och den tid, samt de resurser som krävs 

för att uppfylla de yrkesetiska kraven. Informationsinsamling görs för att skapa förståelse för 

verksamheten. Det är för att revisorn sedan ska kunna bedöma riskerna och vilka lagkrav som 

måste följas av företaget för att sedan skapa en plan för granskningen. Information som revisorn 

efterfrågar är både intern och extern information. Den interna informationen är exempelvis hur 

ett bolag finansieras och om det är ägarstyrt eller ledningsstyrt, samt vilka interna kontroller 

som finns i bolaget. Den externa informationen är sådant som påverkar bolaget utifrån. Det kan 

exempelvis vara att ta reda på konkurrensförhållanden och utifrån en omvärldsanalys ta reda på 

vilka sociala, ekonomiska och politiska faktorer som påverkar företaget. Det kan exempelvis 

vara att ta reda på konkurrensförhållanden och utifrån en omvärldsanalys ta reda på vilka 

sociala, ekonomiska och politiska faktorer som påverkar företaget (Alander, 2019).  
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3.2.2 Granskning  

Det andra steget i revisionsprocessen efter att ha utformat en revisionsplan är granskningsfasen. 

I det steget måste revisorn ta ställning till om det ska utföras en kontrollgranskning eller 

substansgranskning av bolaget.  

3.2.2.1 Kontrollgranskning  

Kontrollgranskning tillämpas oftast på större bolag eftersom deras system tenderar vara mer 

välutvecklade. Det här jämförs sedan med mindre bolag där substansgranskning är mer 

förekommande. Däremot kompletteras kontrollgranskning med substansgranskning för att 

revisorn ska kunna skapa sig en översiktlig bedömning (Alander, 2019). Kontrollgranskning 

kan exempelvis vara att revisorn gör en bankavstämning som syftar på att kontrollera om det 

bokförda beloppet stämmer överens med banktransaktionerna (Young & Moyes, 2014). 

3.2.2.2 Substansgranskning 

Substansgranskning används för att upptäcka materiella fel, vilket revisorn inte har kontroll 

över oavsett om revidering av bolaget förekommit (Carrington, 2014). Dessa fel hittar revisorn 

genom att utföra detalj- och analysgranskning (Alander, 2019). Enligt ISA 330 P.18 (IFAC, 

2009c) ska revisorn tillgodose en substansinriktad och analytisk granskning av varje materiell 

klass som transaktion, kontobalans och utlämning av uppgifter. Glover et al. (2015) syftar på 

att metoden kan vara ett viktigt verktyg för att samla in underlag för vilka riskområdena som 

finns i ett bolag. Detaljgranskning innebär att delar av den finansiella informationen som 

balanskonton och upplysningar granskas. Det kan till exempel vara en granskning av 

kundfordringar där revisorn granskar fordringarnas kontosaldon, genom att få bekräftelse på 

fordringar genom ett urval av kunder (Gertsson, 2021). Hirst & Koonce (1996) argumenterar 

att både detalj- och analytiskgranskning i första hand används för att granska balansräkningar. 

Den analytiska granskningen är den primära metoden för granskning av resultaträkningar. För 

att göra en analytisk granskning är det viktigt att bedöma att klientens interna kontroller är 

effektiva. Det är motsatsen till den analytiska granskningen i planeringsfasen, som genomförs 

oavsett hur starkt det interna kontrollsystemet är. Om den interna kontrollen inte är stark måste 

revisorn genomföra en detaljerad revision för att få tillräcklig säkerhet om kontosaldot (Hirst 

& Koonce, 1996). 
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3.2.3 Rapportering  

I slutfasen av revisionsprocessen ska revisorn rapportera om bolagets finansiella ställning vare 

sig det uppkommit oegentligheter eller felaktigheter i bokslutet. Slutfasen är slutprodukten av 

revisorns granskningsarbete. Det är i det steget som revisorn upprättar och signerar antingen 

revisionsberättelsen eller delårsrapporten. Revisorn skriver på revisionsberättelse vid 

granskning av en årsredovisning och en granskningsrapport vid en översiktlig granskning av en 

delårsrapport. Revisorn skriver på revisionsberättelsen efter att styrelsen och den verkställande 

direktören skrivit på. Detta eftersom det är styrelsen som ansvarar för bolagets verksamhet och 

förvaltning, vilket innebär att styrelsen även har ansvar för redovisningen och finansiella 

rapporteringar inklusive årsredovisningen. Revisorn har ansvar enligt god revisorssed att 

granska årsredovisningen och är klar när revisorn skrivit på revisionsberättelsen och lämnat den 

till bolagsstämman (Alander, 2019). 

3.3 Risk och väsentlighet  

En stor del av revisorns professionella bedömning består av att beakta risk och 

väsentlighetsfaktorer, vilket kommer behandlas i detta avsnitt. Beroende på bedömningen av 

risk och väsentlighet varierar omfattningen av revisionen (Alander, 2019). 

3.3.1 Risk 

Revisorn väljer den revisionsrisk som han eller hon känner sig komfortabel med, vilket baseras 

på revisorns professionella bedömning (Carrington, 2014). Under revisorns riskbedömning 

identifieras och bedöms risken för att det kan finnas väsentliga fel i redovisningen. Vid 

riskbedömningar samlar revisorn in tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis som ligger 

till grund för revisorns uttalande i revisionsberättelsen (Alander, 2019). 

 

Revisionsrisken innefattar risken att revisorn gör ett felaktig uttalande i revisionsberättelsen 

som grundar sig på väsentlighetsnivån. Detta med hänvisning till den nivå av fel som användare 

av redovisningen bedöms acceptera. Revisionsrisken består av tre komponenter som är 

inneboende risk, kontrollrisk och upptäcktsrisk. Den inneboende risken och kontrollrisken 

innehåller bestående risker som inte går att påverka genom revision. Däremot kan 

upptäcktsrisken påverkas genom bestyrkande åtgärder (Carrington, 2014; Alander, 2019).  
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3.3.2 Väsentlighet  

Väsentlighet är ett allmänt viktigt begrepp för revisorn. Väsentlighet är ett tröskelvärde, som 

bestäms av revisorn i planeringsstadiet och grundar sig på bedömningar om vad som är 

acceptabla fel hos det aktuella bolaget. Revisorn genomför sin revision för att försäkra sig om 

att årsredovisningen inte innehåller några väsentliga felaktigheter (Alander, 2019). Därmed 

granskar revisorn det som betraktas väsentligt, om det enskilt eller tillsammans, kan påverka ett 

ekonomiskt beslut som är baserat på finansiella rapporterna. Revisorns bedömning av 

väsentlighet beror på övriga omständigheter och påverkas av mängden eller arten av 

felaktigheter. Det kan också vara en kombination av båda (Carrington, 2014). 

Acceptabla fel kan förklaras som delmängder av den acceptabla väsentlighetsnivån. I praktiken 

bestäms ett acceptabelt fel efter varje balanskonto eller varje transaktionsgrupp som testas. Det 

som har skett i ett tidigare stadie är att revisorn har använt sin individuella bedömning för att 

fastställa väsentlighetsnivåns fördelning. I ett senare skede beslutar revisorn om vilka 

väsentlighetstal som han eller hon ska sätta på de acceptabla felen. Detta för att det ska motsvara 

den precisionen som anges av den totala väsentlighetsnivån (Carrington, 2014). 

Acceptabel väsentlighetsnivå är den nivån av avvikelser som revisorn kan acceptera utan att 

behöva skriva en oren revisionsberättelse. Den acceptabla väsentlighetsnivån bestäms i 

planeringsfasen för att kunna uppskatta revisionsarvode. Den acceptabla väsentlighetsnivån 

hänger samman med den risk som det reviderade bolaget förknippas med (Carrington, 2014). 

På de större revisionsbyråerna används avancerade modeller för att fastställa den acceptabla 

väsentlighetsnivån. Modellerna har tagits fram av olika experter som försöker att förutse olika 

situationer och scenarier. Programmen är värdefulla verktyg för revisorerna, men det 

förekommer situationer och scenarion som inte ens experterna har kunnat förutse. Därför lyfter 

Carrington (2014) fram att det gäller att vara kritisk och inte blint förlita sig på tillgängliga 

metoderna för att fastställa acceptabel väsentlighet.  
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3.4 Sammanfattning av analysmodell  

Sammanfattningsvis kommer analysmodellen användas på följande sätt som bilden nedan visar. 

I ett inledande skede presenterades uppsatsämnet som sedan har mynnat ut i ett syfte och 

frågeställning. I ett vidare steg det vill säga i kapitel två och tre har standarder, regelverk och 

teorier presenterats. I kapitel 2 har standarder brutits ner till ISA 200, ISA 500, ISA 540 och 

ISA 620. I kapitel tre har regelverk brutits ner till IFRS och K3. Teorierna har brutits ner till 

agentteorin, Structure versus Judgement och komfortteorin. Den här analysmodellen ska hjälpa 

till att besvara studiens frågor med hjälp av de angivna teorierna.  

Figur 2 

Analysmodellen
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4. Metod

Kapitlet presenterar uppsatsens metod som delas upp i en vetenskaplig metod och en empirisk 

metod. I kapitlets inledande del presenteras och motiveras uppsatsens val genom 

forskningsparadigm, forskningsstrategin och forskningsmetod. I kapitlets andra del 

presenteras den empiriska metoden: litteraturundersökning, datainsamling, intervjuguide, 

informationsbehandling, etiskt beaktande och urval. Uppsatsen avslutar med att koppla 

reliabilitet, validitet, äkthet och trovärdighet till den empiriska metoden. 

 

4.1 Vetenskaplig metod  

Uppsatsen syfte är att tillföra forskning som skapar en djupare förståelse om revisorns 

professionella bedömning vid granskning av utvecklingsutgifter. Den vetenskapliga metodens 

uppgift är att bidra med förståelse och insikt i forskningsmetoderna. Vi har under 

uppsatsarbetetsgång ställts inför olika val för att uppnå en relevant forskning. För som Bryman 

& Bell (2017) menar skapar den vetenskapliga metoden en medvetenhet om hur lyckad 

forskning uppnås.  

4.1.1 Forskningsparadigm  

Syftet i uppsatsen kommer att besvaras genom kvalitativ forskning där data samlas in från våra 

intervjuer. Intervjuerna har sedan transkriberats och sammanställts i resultatet. Det som ligger 

till grund för resultatets struktur är forskningsfrågan och intervjuguiden. I ett vidare skede har 

resultatet färdigställts där det i sin tur har analyserats för att uppfylla uppsatsens syfte. 

Uppsatsen har främst ett interpretativistiskt synsätt genom uppsatsens tydliga koppling till 

kvalitativ metod.  

4.1.2 Forskningsstrategi  

I uppsatsen undersöks vilka risk- och väsentlighetsfaktorer som påverkar revisorns 

professionella bedömning avseende immateriella tillgångar vid aktivering av 

utvecklingsutgifter inom K3 respektive IFRS. För att besvara forskningsfrågan har uppsatsen 

genomfört sex intervjuer. De flesta av de tidigare studierna har haft en kvantitativ metod, vilket 

har öppnat upp för oss att använda en kvalitativ metod. Vi vill att uppsatsen med hjälp av en 

kvalitativ metod ska skapa en djupare förståelse för uppsatsämnet. 
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4.1.3 Forskningsmetod  

Uppsatsen har valt att utgå från en kvalitativ metod med fokus på intervjuer som 

insamlingsmetod för att bidra till en djupare förståelse för revisorns professionella bedömning 

kopplat till immateriella tillgångar. En kvalitativforskningsmetod lämpar sig särskilt väl till vårt 

valda uppsatsämne, eftersom det berör komplexa företeelser, där det är viktigt att analysera ord 

för att skapa en förståelse för uppsatsämnet. 

4.2 Empirisk metod  

Kapitlet empirisk metod syftar till att samla in data och fakta till uppsatsen för att kunna besvara 

syftet och forskningsfrågan. Den empiriska metoden presenterar: litteraturgenomgång, intervju 

som datainsamling, intervjuguide, informationsbehandling och urval. Avslutningsvis förs en 

diskussion om reliabilitet, validitet, äkthet och trovärdighet. 

4.2.1 Litteraturgenomgång 

Uppsatsen har i huvudsak baserat sin information från högskolan Kristianstads databas 

Summon, Google Scholar och böcker som har varit kurslitteratur. Via databaserna Summon 

och Google Scholar har vi hittat vetenskapliga artiklar genom att använda olika engelska 

sökord. De sökorden som huvudsakligen har använts är “auditing”, “intangible assets”, “R&D”, 

“comfort”, “risk assessment” och “structure versus judgement”. En del av informationen har 

inhämtats från böcker och de har främst använts till att förklara regelverk och teorier. Artiklarna 

som existerar inom området revisorns professionella bedömning är få och vi vet ganska lite om 

vad revisorn faktiskt gör. Forskning och utveckling med fokus på aktivering av 

utvecklingsutgifter är det andra delen av uppsatsen. Det finns tydliga ramverk men det finns ett 

behov av att veta mer om värderingsproblematiken, finansiering och kommersialiserbarhet med 

immateriella tillgångar. En svårighet som vi upplevt har varit att hitta information om 

uppsatsämnet, vilket indikerar på att det är ett relevant forskningsområde, där det finns ett 

forskningsgap att fylla.  
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4.2.2 Intervju som datainsamling  

Uppsatsen har använt sig av intervjuer som datainsamling. Kvalitativ metod lämpar sig bäst till 

uppsatsämnet eftersom uppsatsen fokuserar på komplexa företeelser som kräver förståelse. 

Intervjuerna har skett löpande under uppsatsarbetet, vilket har gjort att intervjuguiden har 

kunnat uppdaterats och förbättrats under resans gång. Det i sin tur har lett till en progression 

från den första intervjun till den sista intervjun.   

4.2.3 Intervjuguide 

För att kunna besvara uppsatsens forskningsfråga har två intervjuguider upprättats. En 

intervjuguide som är för revisorer och en intervjuguide som är för specialist. Inledningsvis 

startar intervjuguiden med olika ”om-scenarios” för att få respondenten avslappnad och känna 

sig bekväm, vilket är något som Carrington & Catsús (2007) förespråkar. Intervjuguiden 

delades sedan upp i tre delar: insamling av dokumentation, risk- och väsentlighetsfaktorer och 

revisorns professionella bedömning. Syftet med intervjuguidens struktur är att gör det lättare 

för den intervjuade att hänga med men också för att underlätta transkriberingen.  

4.2.4 Informationsbehandling  

Informationsbehandlingen startade med att författarna upprättade ett kodningsdokument i Excel 

som utgick ifrån en selektiv kodning, vilket innebar att vi valde ut en kärnkategori som i vårt 

fall var forskningsfrågan som vi sedan systematiskt utveckla till andra kategorier. Kategorierna 

bearbetades, validerades och analyserades sedan väl. I ett vidare skede använde vi oss av 

tematisk analys för att färdigställa problematiseringen och resultatet. Vid färdigställande av 

resultatet har vi som författare läst igenom transkriberingsmaterialet och letat efter 

gemensamma nämnare. Transkriberingen har sorterats in i kategorier, likheter och skillnader 

samt teoretiskt material för att färdigställa resultatet. 

Alla intervjuer som genomförts har spelats in med hjälp av en ljudinspelare. En klar fördel med 

att behandla informationen från de inspelade intervjuerna är att det tydligt framgår vem som 

säger vad eftersom det bara är en person som talar åt gången. En annan fördel med 

ljudinspelning som informationsbehandling är fullständigheten och enkelheten för forskare att 

stämma av informationen.  
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4.2.5 Urval  

Uppsatsen har valt att begränsa urvalet till att de intervjuade personerna ska vara partners eller 

auktoriserade revisorer eftersom bedömningar av aktivering av utvecklingsutgifter kräver 

erfarenhet. Vi har i vår uppsats valt att utgå ifrån partners och auktoriserade revisorer eftersom 

Carrington & Catasús (2007) klargör att kommande undersökningar bör fokusera på 

auktoriserade revisorer och partners kopplat till komfortteorin. 

De intervjuade personernas erfarenhet av revision har varierat allt från 15 år till över 50 års 

erfarenhet av revision. De intervjuade personerna har vi hittat genom Linkedin, 

revisionsbyråernas hemsida och vår handledare. Totalt sätt har vi varit i kontakt med 15 

revisorer som har genererat i sex intervjuer. Vi har kontaktat revisorer löpande under 

uppsatsskrivandets gång. Processen har sett ut på följande sätt att vi har kontaktat 2-3 stycken 

åt gången och efterhand som vi fått svar har vi kontaktat fler revisorer. Revisorerna och experten 

har haft olika titlar som har inneburit att olika perspektiv har getts avseende forskningsfrågan. 

Målet med urvalet har varit att täcka ”the big four” eftersom revisionsbyråerna har ett 

heltäckande klientel som både tillämpar IFRS och K3 regelverk. 

Tabell 1 

Kort sammanfattning om intervjuerna och de intervjuade personerna 

Revisor/expert Utbildning Erfarenhet Revisionsbyrå  Inspelningstid 

Revisor A Master  15 + år  Big four  55 min  

Revisor B Magister 15 + år  Big four  64 min  

Revisor C Kandidat  15 + år  Big four  58 min  

Revisor D Kandidat  25 år  Big four  41 min  

Revisor E Kandidat  25 år  Big four  58 min  

Specialist A Ekonomie doktor  50 + år  Big four  60 min  

Kommentar: Egenarbetad tabell via Excel 
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4.2.6 Reliabilitet, validitet, äkthet och trovärdighet  

Under resans gång har olika förutsättningar förändrats och det är ett naturligt fenomen vid 

uppsatsskrivande. I vårt fall är det resultatet som inte alla gånger täcker allt i institutionalian 

och referensramen utifrån vår forskningsfråga. Vi kan ändå se att det syfte och den 

frågeställning som har formulerats är relevant för den valda kvalitativa metoden och att 

resultaten i uppsatsen är underbyggda. Vidare har vi genomfört en kvalitetssäkring av ISA 200, 

500, 540 och 620 genom att en revisor har granskat informationens riktighet.  

Reliabiliteten eller tillförlitligheten har säkerställts genom att använda moderna vetenskapliga 

artiklar och böcker inom området för att stämma av med intervjuerna. Validiteten är smått 

sammankopplad med reliabiliteten. Validitet har säkerställts genom att vi haft en tydlig 

intervjuguide att följa som innehåller välgenomtänkta frågor vilket i sin tur har möjliggjort att 

vi har fått bra svar av respondenterna. För att säkerställa de vetenskapliga artiklarnas äkthet, 

har vi valt att kryssa i rutan vetenskapligt granskad. Avslutningsvis har vi säkerställt källornas 

trovärdighet, genom att stämma av att journalerna är relevanta. 
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5. Resultat  

I kapitlet kommer resultatet från de genomförda intervjuerna att presenteras. Det som 

presenteras i resultat är baserat på intervjuer från fem revisorer och en specialist som sedan 

har kategoriserats under teman. Till en början presenteras risk och väsentlighetsfaktorer, 

sedan revisorns professionella bedömning och avslutningsvis aktivering av utvecklingsutgifter.

5.1 Risk och väsentlighetsfaktorer  

I detta delkapitel kommer risk och väsentlighetsfaktorer att presenteras utifrån fem revisorer 

och en specialist. Vidare beskriver revisorerna om väsentliga fel, kapitalanskaffning, 

riskbedömning och checklistor.  

5.1.1 Revisor A 

Revisor A förklarar att risk- och väsentlighetsbedömningen redan startar innan byrån antar 

uppdraget. För att som respondenten understryker kan revisorer inte börja revidera ett bolag 

förens oberoendeprövningar utförts, på samtliga revisorer i revisionsteamet och byrån samt 

skickat uppdragsbrevet till sin klient. Vidare betonar Revisor A att fastställa riskerna i bolaget 

görs genom att identifiera poster som innehåller större risk. Sedan förklaras begreppet 

väsentlighet, vilket är en bedömningsaspekt som underlättar revisorns jobb genom att allt i 

bolaget inte behöver granskas till “punkt och pricka”. Revisor A menar att “revision är en 

riskbedömning” eftersom revisionen bygger på att eliminera risker. Frågor som revisor A ställer 

sig vid riskbedömning är: 

Vilka är riskerna? Hur minimerar vi riskerna? Vad kan vi göra för gränsdragning för 

att minimera riskerna? 

De vanligaste riskerna som revisor A lyfter fram är att “klienterna vill få upp så mycket som 

möjligt på tillgångssidan”. För att stämma av om det är korrekt tittar revisor A på bolagets 

beräkningar och beräkningarnas riktighet. I ett vidare skede stämmer revisor A av att de angivna 

kostnaderna får aktiveras. Respondenten förklarar att immateriella tillgångar är en post som alla 

andra, där revisorerna gör kontrollberäkningar och tar stickprover. Revisor A använder sig av 
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regelverket K3 för att stämma av att kriterierna är uppfyllda för att bolaget ska få aktivera sina 

immateriella tillgångar. Det är en del av processen att eliminera riskerna.  

Revisor A förklarar ett fiktivt exempel kring hur revisorn beräknar väsentlighetstal, där revisorn 

använder sig av eget kapital på 500 000 och en procentsats på 10 %. Väsentlighetstalet blir 50 

000 vilket innebär att det inte får finnas fel som överstiger det. Vidare förklarar revisor A att 

det är ett generellt sätt att förklara risk i balans- och resultaträkningen och inget som avviker 

för aktivering av utvecklingsutgifter. 

5.1.2 Revisor B 

Revisor B lyfter fram att planeringen inleds med vilka områden som är väsentliga och vart 

revisorn bedömer att risken finns. Vidare förklarar revisor B att FoU kräver en större 

bedömning och innehar en större risk. Att FoU innehar större risk beror på att posten är 

svårbedömd och det grundar sig i subjektiviteten. Revisor B berättar att FoU inte alltid är 

självklart och lyfter fram problematiken. 

Ska verkligen allt som är satt på aktivering verkligen aktiveras? 

Ett viktigt bevis som lyfts fram är historiken och hur träffsäkra bolaget är i sina prognoser. Det 

ger en tydlig indikation på framtiden och om de innehar en hög träffsäkerhet som bolag. Revisor 

B säger att det är tacksamt att komma till ett bolag som har en historik och lyfter fram det som 

risk- och väsentlighetsfaktorer att beakta. 

I det här stycket kommer information om ISA 540 att tas upp kopplat till risk- och väsentlighet. 

Revisor B klargör att det kom ett förtydligande om ISA 540 för ett par år sedan. Förtydligandet 

behandlar kartläggningen av hur revisorer ska hantera poster med inslag av bedömning. Revisor 

B menar på att det har satt fokus på FoU på ett helt annat sätt. Revisor B berör hur låg eller hög 

bedömning är för den avsedda revisionen. Därefter ska revisorn sätta låg, medel eller hög risk 

i sin riskbedömning. Revisor B avslutar genom att förklara att han eller hon ser en större risk 

när bolaget är verksam på en unik marknad, vilket innebär att revisorn måste “vara på tårna”.  
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Revisor B beskriver att det är en hel vetenskap om hur väsentlighetstalen beräknas. Det 

beräknas fram genom att se på resultatet, balansräkningens tillgångar eller vilket kapital 

beroende på vad som bolaget är mest fokuserat på. Utifrån den valda posten beräknas ett nytt 

belopp av en given procentsats. Respondenten förklarar att det nya beloppet som blir 

väsentlighetstalet använder revisorn för att bedöma om posterna är väsentliga eller oväsentliga.  

Väsentligheten blir inte unik per konto utan den blir för hela balans- och resultaträkningen 

5.1.3 Revisor C 

Vid utförandet av riskbedömning nämner revisor C att de använder sig av interna mallar. När 

de inte vet var riskerna är i revisionen använder de sig av ett program som listar upp revisions 

risker utifrån posterna som granskas. Givetvis menar revisor C att revisorer har egna mallar för 

att ha kännedom om var riskerna finns. Ett annat revisionsverktyg som byrån använder sig av 

är ett program som pekar på vad som måste göras vid granskning av ett bolag. Programmet 

föreslår vilka granskningsåtgärder som är lämpligast för granskning av ett bolag. Givetvis måste 

små anpassningar görs för vart enskilt bolag och det gör att revisorn får koppla in den 

professionella skepticismen. De vanligaste riskfaktorerna med FoU är enligt revisor C den 

ekonomiska framtida nyttan och värderingsfrågan om nedskrivningsprövningarna som görs 

minst en gång årligen enligt IAS 38. 

Värderingsfrågan är den svåraste. 

Revisor C menar på att värderingsfrågan är den svåraste frågan och där finns risk. Vidare 

nämner revisor C att det görs framtida uppskattningar avseende utvecklingsprojekten och att 

det är svårt att se in i framtiden. Själva existensen och identifierbarheten är ganska enkel att 

stämma av genom fakturor och tidsrapportering. 

5.1.4 Revisor D  

Revisor D inleder med att förklara att kostnader som ska aktiveras är en mindre komplex fråga. 

Däremot tycker revisor D att bedömningen om produkten är kommersialiserbar och vilket värde 

som det har, är en mycket svårare fråga.  

Ett riskmoment är tiden som har lagts ner på projektarbetet. Det är viktigt att ställa frågor om 

hur mycket tid som krävs för att färdigställa utvecklingsprojektet. I ett inledande skede är det 

viktigt att projektet uppfyller kraven. Revisor D menar att det kan exempelvis kontrolleras 
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genom underlag i form av lönespecifikationer och en avstämning att kostnaderna är korrekt 

aktiverade.   

Revisor D upplever att helheten brukar vara det svåraste. Exempelvis nämner respondenten att 

en riskfaktor är att utvecklingsutgifterna eller att värderingen av de immateriella tillgångarna 

saknas. Revisor D förklarar att ett utvecklingsprojekt som saknar värde kan exempelvis bero på 

bristfällig redovisning. Respondenten understryker att ett strukturellt arbetssätt minimera risken 

i granskning av ett bolag. 

5.1.5 Revisor E 

Revisor E förklarar att bedömningen av väsentlighet är en bedömning i sig. Det som är viktigt 

är var det finns risk för väsentliga fel men också att förstå posten. Ett exempel ger respondenten 

utifrån ett utvecklingsbolag eftersom där återfinns det mesta inom balansräkning. Vidare 

förklarar revisor E att deras väsentlighetsbedömning görs oftast utifrån bolagets kapital och 

balansomslutning eftersom utvecklingsbolag brukar sakna externa intäkter samt resultat. 

Respondenten lyfter fram ett ytterligare exempel om ett mindre utvecklingsbolag jämfört med 

ett större bolag som Trelleborg utifrån att de har ett utvecklingsprojekt. Revisor E menar på att 

Trelleborgs utvecklingsprojekt försvinner in i balansräkningen och på så vis blir den posten inte 

lika väsentlig som för ett litet utvecklingsbolag som har nästan allt i utvecklingsposten. 

Och sedan en risk- och väsentlighetsfaktor är:  hur stor är den här posten för bolaget 

totalt sätt? Hur stort är deras egna kapital? För första åren är det kanske väldigt litet, 

det är inte så mycket i utveckling, men sen efter några år smäller det bara till.   

Kapitalanskaffningsrunder är en viktig del för utvecklingsbolag och det finns oftast mer 

information om deras marknad och konkurrenter vid kapitalanskaffningsrunder, säger revisor 

E. Sedan är det viktigt att säkerställa att historien och pitchen överensstämmer med vad revisor 

E ser i bokslutet. Pitcharna nämner respondenten som en bra informationskälla om revisorn vill 

skaffa sig en bättre förståelse för vad bolaget utvecklar. 

Ibland ser man i den att intäkterna ska komma 2026 och så har de sagt till mig att det 

ska komma 2023. Då blir det ett underlag för mig att ifrågasätta det som du säger till 

mig. Det är väldigt mycket att förstå och sedan hitta att de här bevisen verkligen håller. 
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Vidare presenteras likviditetsproblematiken som har sin utgångspunkt i färdigställandet av 

utvecklingsprojektet. Här förklarar respondenten att det kan ta stopp eftersom bolaget behöver 

få in mer pengar. Om likviditetsproblematiken lyfts det fram risk- och väsentlighetsfaktorer 

som att konkurrenter kan komma ikapp. De förväntade intäkterna som bolaget har 

prognostiserat kan var helt bortblåsta då. 

Det jag brukar vilja be om är externa presentationer om bolaget för finansiärer. 

Rutiner som lyfts fram under intervjun är granskningsprogram och checklistor. Resonemanget 

vidareutvecklas genom att det handlar om att se vad bolaget har dokumenterat. Ett annat 

begrepp som lyfts fram är kontinuitet vilket utgår ifrån hur ett bolag presenterar och 

dokumenterar sina rutiner. Det i sin tur leder in i resonemanget om rutiner avseende att det är 

viktigt att ha ordning och reda, att rätt person attesterat och att det finns ett projektregister som 

går att följa. Har de kontroll över de här aspekterna byggs deras trovärdighet upp, enligt revisor 

E.   

5.1.6 Specialist A 

Specialisten menar på att det är bra att stämma av kriterierna i IAS 38 kopplat till risk och 

väsentlighetsfaktorer. Respondenten lyfter fram riskfaktorer som exempelvis när den färdiga 

produkten eller tjänsten inte möter efterfrågan på marknaden och att det kan innebära att det 

behövs göras nedskrivningsprövning. Vidare nämner specialisten att det finns större risk i 

startups jämfört med stora etablerade bolag och därför är det större risk i startups. Specialisten 

berättar om en rutin vid rapportutkast, som hjälper till att avgöra riskbedömningen genom 

färgen grön och röd. Färgen grön innebär att det inte är en kritisk fråga medans rött innebär att 

redovisningssättet är bristfälligt och “tentativt, inte kan godtas, enligt regelverk”.  
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5.2 Revisorns professionella bedömning  

I detta delkapitel lyfter revisorerna fram värderingsproblematiken, vikten av ett omfattande 

faktaunderlag, kännedom och erfarenhet. Därutöver lyfter revisor B och C fram den 

professionella skepticismen.  

5.2.1 Revisor A 

Det som revisor A tog upp avseende den professionella bedömningen var 

värderingsproblematiken och att det finns en större risk med utvecklingsposten, vilket beror på 

att den tillhör immateriella tillgångar. Det var en situation under intervjun som bäst illustrerade 

problematiken med bedömning av FoU. Revisor A visar det genom att ta på bordet, och 

förklarar att det går att ta på den materiella tillgången medan de immateriella tillgångarna går 

det inte att ta på. Det gör immateriella tillgångar svårbedömda.  

5.2.2 Revisor B  

Revisor B menar på att FoU är ett område som inte alltid är självklart. Därav vikten av att ställa 

sig frågan om verkligen allt som är satt på aktivering verkligen ska aktiveras. Det finns 

grundkriterier för att få lov att aktivera och innan den granskningen utförs ska en bedömning 

göras om vilka personer som ska vara en del av revisionsteamet, vilket redan sker vid 

antagandet av uppdraget. För revisor B behöver revisionsbevis vara rimliga nog för att stämma 

av med att en post stämmer.  

Det handlar lite om att våga lita på din magkänsla, känns det här bra eller känns som 

de inte har koll på läget. Bara där blir det väldigt vägledande. Det kan man säga är 

professionell bedömning. Men lika viktigt är professionell skepticism.  

Det revisor B lyfter fram med den professionella skepticismen är att revisorer inte ska köpa allt 

som klienten säger eftersom allt klienten säger faktiskt inte stämmer. Den professionella 

skepticismen är att vara ifrågasättande och att gå på sin känsla när klienten exempelvis blir 

motsägelsefull. Revisorn B understryker vikten av erfarenheter både inom revisionsbranschen 

och specifika frågor för den professionella bedömningen om en utvecklingsuppgift ska 

aktiveras eller inte. Det gäller att våga ställa frågor och våga vara jobbig när magkänslan talar 

om att något inte stämmer. Relationen mellan revisorn och klienten kan bli ansträngd, men 

samtidigt intar bägge parter olika roller.  
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De tycker kanske ibland att vi är lite för negativa och att vi inte ser möjligheterna. Vi 

har helt enkelt lite olika roller.   

Revisorn B förtydligar dock att revisorns arbete inte är att bedöma om en produkt kommer nå 

ut på marknaden eller inte, eftersom revisorn inte besitter kompetensen att göra ett sådant 

ställningstagande. Därav vilar det på bolaget att förklara till revisorn varför deras produkt är en 

bra idé. Klienten ska helt enkelt få göra sitt om de har kapitalet, modellen och uppfyller 

kriterierna för att aktivera utvecklingsutgifterna. FoU är svårbedömd post och därför är det 

viktigt att revisorn för en bra dialog med sin klient. Varje situation är en individuell bedömning 

av vad som anses med tillräcklig revisionsbevis, men det viktigaste är att det finns en bra 

magkänsla.   

5.2.3 Revisor C 

Den vanligaste utmaningen som revisor C uppmärksammar är värderingsfrågan av aktiverade 

utvecklingsutgifter i revisorns bedömning. Revisor C förklarar att revisorn vill veta de faktiska 

utvecklingskostnaderna som de har aktiverat och säkerställa att det inte är VD:s eller säljares 

lön som de inte vill ta upp som kostnad. Vidare berättar revisor C att de gånger som personen 

hamnar i konflikt med kunden är när vi inte kommer överens om värderingsfrågor. Revisor C 

förklarar att bolagsägarna har en tendens till att vara optimistiska medan revisorerna har en mer 

granskande syn och det är där de årliga tuffa diskussionerna brukar vara. Respondenten 

utvecklar sitt resonemang genom att förklara objektiviteten och vilken roll som revisorn har. 

Här kommer revisor C in på den professionella skepticismen genom att det är viktigt att granska 

vidare och att ställa frågor om underlaget är bristfälligt. 

5.2.4 Revisor D  

Revisor D förklarar att den professionell bedömningen grundar sig på omfattande 

faktaunderlag. Ibland använder revisor D sig av omvärldsanalyser för att analysera ett företags 

produkter och vad deras adresserbara marknad är. Detta tillvägagångssätt använder sig revisorn 

för att validera den extern data mot produktens adresserbara marknad. Respondenten använder 

exempelvis undersökningar från Bloomberg som kan validera dess rimlighet. 

Det kan finnas anledningar att ha ett resonemang som håller ihop och en analys som håller 

ihop hela vägen. 
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5.2.5 Revisor E 

Revisor E förklarar att revisorerna bygger den professionella bedömningen på kunskap, 

kännedom om bolaget och tidigare erfarenhet. Vidare menar respondenten att 

utvecklingsposten inte är en post som de yngre arbetar med. Resonemanget bygger på att de 

inte kan ta in fakta och förankra den men också att de inte vet vilka frågor som de ska ställa. 

Revisor E berättar att han eller hon har en del av de här bolagen och det är på så sätt som revisor 

E har byggt upp sin erfarenhet. En viktig aspekt som egentligen är i ett tidigare stadie är 

processen innan uppdraget antas. Där ifrågasätter revisor E om han eller hon har den kunskapen 

och erfarenheten som krävs för att kunna revidera den här typen av bolag.  

Är posten 10 % över balansomslutningen då ska vi titta djupare på det. Det är ett typ 

av antagande. Det är hela tiden den Professionella bedömningen.  

Riskbenägenheten hos bolaget är en annan aspekt som tas i beaktande. Där menar revisor E att 

det handlar om att ha en magkänsla för det. Exempelvis om de är väldigt hårt pressade finansiellt 

och de skulle behöva göra nedskrivning, vilket kan innebära en viss risk. Men det är ändå i 

slutänden väldigt mycket bedömning där det är viktigt att ha en samlad bild av bolaget.  

Det är väldigt mycket bedömningar, det är det som är svårt.  

I det kommande stycket presenteras resultat från intervjun som utgår från ISA 540. Revisor E 

presenterar en aspekt som benämns look back test, vilket respondenten använder vid 

värderingsfrågor. Innebörden av begreppet är att titta tillbaka på bolagets historik och se vad de 

har gjort. Det är ett allmänt vedertaget begrepp på deras revisionsbyrå. Respondenten fortsätter 

med att det blev bra för oss revisorer eftersom ISA 540 blev mer pedagogiskt att förklara till 

klienten gällande vikten av att bolagen dokumenterar sina bedömningar.  

Jag brukar även använda den här “look back” utifrån vad sa de här förra året att de 

skulle göra och vad har de gjort. Kan de fortfarande motivera. 
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5.3 Aktivering av utvecklingsutgifter 

I delkapitlet aktivering av utvecklingsutgifter berättar revisorerna och specialisten att de i ett 

initialt skede tar fram de lagkrav som de ska förhålla sig till. Vidare presenteras vikten av en 

historik kring ett bolag, värderingsproblematiken, kassaflöden och att nå ut på marknaden med 

produkten som har utvecklats.  

5.3.1 Revisor A 

I ett inledande skede tar jag som revisor fram lagkraven och förhåller mig till kraven som finns 

i K3 om hur en immateriell tillgång ska läggas upp. Det handlar om när utvecklingsutgifterna 

får aktiveras i balansräkningen. Det första är att det ska gå att sälja produkten och det andra är 

att det ska vara mätbart vad för kostnader som ska läggas upp på balansräkningen, exempelvis 

löner. Detta för att revisorn ska kunna särskilja på vad som är konsultkostnader och bolagets 

egna löner kopplade till utvecklingsutgifter.  Revisor A gör ett förtydligande om att det måste 

vara under utvecklingsfasen eftersom utgifterna i forskningsfasen inte får aktiveras. Vidare 

berättar revisor A att en del av granskningen är att stämma av fakturorna med det utförda arbetet 

för att härleda om en person har jobbat uteslutande med utvecklingsprojektet.  

Bolag har möjligheten att antingen utveckla sina egna produkter eller tjänster alternativt köpa 

in konsulttjänster som utvecklas åt bolaget. Det kom en ny regel år 2016 om en utvecklingsfond 

i eget kapital. Revisor A menar att om bolaget väljer att aktivera tillgången måste de avsätta 

lika mycket kapital till utvecklingsfond eftersom bolaget inte ska kunna dela ut pengarna i ett 

senare skede.  

Men t.ex. väljer nästan alla att egenutvecklat sina produkter och tjänster och då måste 

man lägga in kapital i utvecklingsfonden, men säger att nej vi utvecklar inte detta själva 

utan köper konsulttjänster av dig. Eftersom vi inte själva utvecklar d.v.s. köper det av 

dig så behöver inte boka upp detta i eget kapital. Ja varför vill dom inte detta? Jo för 

dem vill dela ut pengar. 

Revisor A förklarar att det som sker vid utveckling av immateriella tillgångar är att det uppstår 

en massa kostnader. Emissionerna görs för att bolaget ska få in pengar i kassan för att betala 

alla kostnaderna för utvecklingen. Det behövs sedan läggas upp som en tillgång i 

balansräkning.  
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Det är det som är så läskigt. För att vad är det man egentligen förvandlar till en 

tillgång? Ja, det är förluster och kostnader som man lägger upp och kallar en tillgång. 

Och vem är det du behöver ha med dig som skriver på detta, jo en revisor. Hur ska jag 

fatta detta? Som då inte är läkare eller forskare, jag är ingenting, jag är bara en 

bromskloss. Är detta verkligen värt alla dem här miljonerna. 

5.3.2 Revisor B  

I FoU är det bara utvecklingsutgifter som är aktiverbara. Dock ställer IAS 38 krav på vad som 

får aktiveras som utvecklingsutgifter. Det är viktigt att särskilja om det enbart handlar om 

forskning eller om det är i utvecklingsfasen det handlar om. Revisorn B tar reda på det genom 

att ställa frågor till klienten hur det har dokumenterats, samt att skapa sig en förståelse för de 

olika processerna som finns för FoU i den branschen klienten befinner sig i. En del av 

revisionsprocessen är att fastställa om det är forskning eller utveckling, vid vilken given 

tidpunkt som kriterierna uppfyllts för att aktivera utvecklingutgifterna och anledningen till 

detta.  

Men hur kan revisorn uppskatta hur mycket pengar klienterna lägger på att utveckla en produkt 

eller tjänst? Enligt revisorn B gör han eller hon det genom att stämma av om det finns 

lönekostnader för det utförda arbetet för att utveckla sin produkt eller tjänst. I annat fall kan 

bolaget även köpa in tjänsten och som följd kan revisorn efterfråga fakturorna för kostnaderna. 

Men det vanligaste är att bolaget har en egen forskning och utvecklingsavdelning som har en 

lön som behöver bokas mot det som är aktiverbart i balansräkning. Revisorn B understryker att 

syftet är att förstå sig på hur processen fungerar. En del av att förstå sig på processen är att 

granska vad för kostnader som har uppkommit och vilka av dessa kostnader ska bokas upp som 

utgifter, antingen i resultaträkningen eller om det går att aktiveras som utvecklingsutgifter i 

balansräkningen.  

Revisorn ska exempelvis konstatera vad som är rimliga löner och utöver det kontrollera att det 

utförda arbetet faktiskt är utfört. Revisorn B hänvisar till IAS 38 och K3 regelverk som reglerar 

när aktivering av utvecklingsutgifter får lov att ske och när det ska ske. Utöver att stämma av 

att utgifterna uppfyller kriterierna för att aktiveras i balansräkningen, ska revisorn även bedöma 

om det kan anses realistiskt att färdigställa och slutföra utvecklingen. Att slutföra utvecklingen 

innefattar att det finns kompetensen och möjligheten i form av tillräcklig finansiering för att bli 

klar med projektet.  
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Det måste generera något, det räcker inte med att det är nice to have.  

Revisor B menar att slutprodukten av utvecklingen antingen ska generera intäkter eller reducera 

kostnader för bolaget. För att revisorn ska kunna bedöma det krävs det att han eller hon har 

skapat sig en förståelse om bolaget, hur väl deras uppfattning om tid och resurser går i linje 

med det verkliga utfallet. Det är för att bolaget inte kan aktivera utvecklingsutgifterna i 

balansräkningen om projektet inte förväntas att bli klart eller att pengarna tar slut innan 

produkten är slutförd. 

Detta är en röd tråd i redovisningen om de har gjort som de säger jämfört med det i realiteten.  

Respondenten understryker att det är enklare för revisorn att bedöma ett bolag som granskats 

under flera år jämfört med ett bolag som är helt nytt. Däremot menar revisor B att det finns ett 

visst antal primära granskningsåtgärder som alltid ska göras vid granskning av FoU. Revisor B 

hänvisar det till den primära granskningen som syftar på att skapa en grund för den fortsatta 

granskningen. Den avgörande faktorn som revisorn B förtydligar är om det är en låg eller hög 

grad på riskbedömningen. Det innebär att det finns ett ganska stort utrymme för att kunna utöka 

granskningsåtgärderna men det grundläggande finns alltid med i hur revisorer arbetar. 

Där är lite större risk, där vill vi dokumentera lite mer. 

Revisor B gör en distinktion mellan IFRS och K3, där produkten eller tjänsten inte genererar 

lika mycket intäkter, enlig ett bolags beräkningar av ekonomisk framtida nytta. I IFRS enligt 

IAS 38 görs det en nedskrivningsprövning, medan i K3 görs en avskrivning av produkten eller 

tjänsten utifrån den bestämda nyttjandeperioden. Respondenten förklarar att den bedömda 

nyttjandeperioden varierar beroende på produkt och bransch. En stor del i revisorns 

professionella bedömning är att bedöma bolagets förväntade kassaflöde och om bolaget går 

med vinst. 

Enligt revisor B är svåra diskussioner de som innefattar bedömning av vad som är rimliga 

utgifter för ett bolag att lägga ner på att utveckla en produkt eller tjänst. Men även diskussioner 

i den faktiska revisionen, vilket berör om bolaget rimligen värderat sina utvecklingsutgifter och 

att bolaget följer sin projektplan. Respondenten menar att revisorn exempelvis vill se att det 

finns en rimlig tidsredovisning som är spårbar till de utbetalda timmarna och hur timmarna har 

värderats. Det gäller i de fall som bolaget själva lägger ner tid och resurser på att utveckla en 
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produkt eller tjänst. Dock behöver bolaget ha angett vad arbetet kostat och hur mycket tid som 

lagts ner på arbetet för få lov att aktivera utgifterna i balansräkningen. Avslutningsvis förklara 

revisor B att det är mycket intervjuer för att förstå sig på bolagets immateriella tillgångar, det 

är inget som direkt står i redovisningen.  

Vad hände? Rimliga förklaringar eller har pengarna tagit slut? Har ni börjat fokusera 

på något annat eller har projektet dött ut?  

5.3.3 Revisor C  

Vid aktivering av utvecklingsutgifter nämner Revisor C att ett av de viktigaste kriterierna är att 

ett bolags tillgångar leder till framtida ekonomiska fördelar för bolaget. I IFRS och K3 återfinns 

kriteriet att det måste finnas framtida ekonomiska fördelar för att kunna aktivera sina 

utvecklingsutgifter i balansräkningen. Det måste finnas underlag av progression i 

utvecklingsprojektet och att det dokumenterats vad bolaget aktiverat för utvecklingsutgifter. 

För att den stora frågan som återkommer är värderingsfrågan av aktiverade utvecklingsutgifter. 

Revisor C anger ett typiskt exempel på värdering av utvecklingsutgifter är löner, för timmarna 

som lagts ner på utvecklingsprojektet respektive den anställdes ordinarie arbetsuppgifter är 

svåra att uppskatta för revisorn. Respondenten understryker vikten av revisorer har tillräcklig 

med underlag vid bedömning av vilka utvecklingsutgifter som får aktiveras eller inte. I ett 

slutskede av ett utvecklingsprojekt görs nedskrivningsprövning eller ett värderingstest där 

bolaget behöver visa de framtida ekonomiska fördelarna, enligt förväntan.   

Revisor C lyfter fram att de testar existensen genom att kontrollera att de angivna kostnaderna 

finns. För en revisor är det enkelt att stämma av fakturorna. Det svåra är att veta om 

tidrapporteringen överensstämmer med den faktiska arbetsprestationen i utvecklingsprojektet. 

Revisorn måste testa det mot tidrapporter och oftast står det uttryckt på ett “komplext sätt”. 

Revisor C menar att det är svårt för han eller hon att verifiera den angivna tiden som person x 

har lagt ner. Att koppla personen till utvecklingsprojekt är det svåra, anger Revisor C.  

5.3.4 Revisor D 

Revisor D förklara att det måste gå att mäta utvecklingsutgifterna på ett tillfredsställande sätt 

och att kunna följa upp det, annars kan bolaget inte aktivera utvecklingsutgifterna. 

Respondenten tittar på de vanliga revisionskriterierna vid utvecklingsprojektet som 

fullständighet, transaktioner, värdering och upplysningskrav. Detta för att säkerställa att 
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revisionsmetodik följs. Till en början efterfrågar revisor D bolagets affärsplan för 

utvecklingsprojektet för att se vilka kostnader som bolaget lägger ner. Det är viktigt att 

säkerställa att de här kostnaderna som är nedlagda är aktiveringsbara.  

I det här inledande skedet diskuteras huruvida produkten är kommersialiserbar. Går det att sätta 

produkten på marknaden, vilket oftast brukar vara den första informationen. I ett vidare skede 

är det underlaget som tagits fram som verifikationer, lönespecifikationer och beräkningar. I ett 

avslutande skede är det att bedöma vad intäkterna blir på längre sikt dvs. framtida kassaflöden 

som projektet kommer att generera. Om det finns en indikation på värdenedgång måste revisorn 

göra en nedskrivningsprövning eller om företaget inte har påbörjat avskrivningar. En 

nedskrivningsprövning ska göras varje år.  

Du får inte aktivera någonting om du inte kan visa på att du har ett ”business case” och kan 

känna att den är kommersialiserbar. 

Utmaningen som Revisor D tar upp är när produkten blir kommersialiserbar. Revisor D ger ett 

exempel där ett bolag har en produkt som någonstans tas från att vara forskning till att bli 

kommersialiserbar. Är den kommersialiserbar ska utgifterna aktiveras varpå revisor D menar 

på att gränsdragningen mellan forskning och utveckling är en utmaning för bolaget. 

5.3.5 Revisor E 

För aktivering är det viktigt att titta på vilka principer bolaget använder, vilken policy de har 

och vad de har bedömt som aktiverat eller inte. Därefter är det viktigt som revisor att ifrågasätta 

de som bolaget har i balansräkningen. Revisor E menar på att det är viktigt att förstå bolagets 

principer för att kartlägga tiden som läggs på projektet och vilka personer som lägger ner tid i 

projektet. Det kan stämmas av genom projektredovisning från företag, tidsredovisning, 

anställningskontraktet och interna riktlinjer. I projektredovisningen är det viktigt att få 

ingående- och utgående saldo, samt transaktioner. Det görs för att se vilken post det berör och 

hur den har förändrats sedan förra granskningen. Tillvägagångssättet är att granska fakturor, 

konsulttjänster, systemutveckling och det granskas stickprovsvis. Har revisorerna tur står där 

vilken projektfakturan tillhör och i så fall kan det härleds till projektet. Tidsredovisningen är en 

annan aspekt som revisor E brukar stämma av och skapa sig förståelse för. Revisor E vill få in 

dokumentation från bolagets utvecklingsprojekt avseende värdering och kassaflöden om 

bolaget inte har börjat skriva av.  
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Sen är det kontinuitet, att revisorer har en röd tråd i hur bolaget bedömer underlag för 

den här posten. Vi vill också gärna se, vad är det de avser. Är det flera olika delprojekt 

eller ligger allt annat som en klump.  

I dokumentation är det viktigt att bolaget uppfylla kriterierna. Att de har de likvida medel som 

krävs för att kunna aktivera och säkerställa att kalkylen håller för att färdigställa produkten. Här 

upplever revisor E att bolagen hade kunnat bli bättre på att dokumentera. Revisor E lyfter också 

fram att bolagen säger ofta att de måste dokumentera för revisorns skull. Respondenten brukar 

förklara att det är styrelsen som skriver på årsredovisningen. Bolaget gör det för att styrelsen 

ska känna sig komfortabla med att posterna är korrekta och att inga väsentliga fel finns.  

Revisor E beskriver förhållande revisorn och företagsledningen. Respondenten påvisar att det 

är viktigt att revisorn får alla information av företagsledningen för att aktiveringen ska vara rätt 

vid utvecklingsprojekt. När revisorn har genomfört sitt arbete ligger ansvaret på VD och 

styrelsen att ta ställning på ett korrekt sätt så att de kan beviljas ansvarsfrihet. Sedan några år 

finns det en utvecklingsfond för bundet kapital. Revisor E menar att det är bra eftersom innan 

låg kapitalet helt fritt. Revisor E förklarar att då handlade det om att förstå bolagets utdelnings 

taktik.  

Men det blir ändå det här med ansvar i uttalandet att de har tänkt till och att där inte 

finns något nedskrivningsbehov. Sedan har vi som sista punkt oftast om att vi har fått 

information om alla väsentliga händelser vid räkenskapsårets utgång. Så det blir en typ 

av dokumentation ändå mellan oss och klienten.  

I det avslutande stycket kommer resultatet att presenteras från intervjun avseende den 

efterföljande redovisningen. Här gäller det att förstå vad som har hänt i projektet, vilket revisor 

E exemplifierar genom att förklara hur det kan se ut i ett ”medtech” bolag. I ett ”medtech" bolag 

är ett kritiskt skede den kliniska prövningen och där avgör det huruvida utvecklingsprojektet 

har ett värde eller inte utifrån studieresultaten.  

Jag har haft en som hade en miljard hos skattemyndigheten i underskott. De hade 

utvecklat och utvecklat och utvecklat och sedan var där någon annan. Det bolaget lever 

inte längre, kan jag säga. Men det var ju många år där de byggde upp och de var noterat 

och byggde upp fantastiska värden. Och där fanns en story men sen sprang marknaden 

ifrån dem. Det var IT-utvecklingen. 
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Processen av den efterföljande redovisningen handlar om att planera för vad som komma skall 

men också förbereda sig på händelser som upplysningar som sker efter bokslutsdag. Till 

klienten försöker revisor E att förklara att den här posten kommer att bli en väsentlig post 2022 

och påminner om det under året för att det ska bli enklare för bolaget att ta nedskrivningen. 

Respondenten poängterar vikten att dokumentera nedskrivningstestet eftersom det blir lättare 

att följa redovisningen.    

5.3.6 Specialist A 

Specialisten preciserar redovisningsfråga rörande aktivering av utvecklingsutgifter och menar 

på att närmast till hands ligger den finansiella styrkan att kunna slutföra utvecklingen, till en 

produkt eller process som medför nettoinbetalningar. Utöver det nämner specialisten att bolag 

skall ha upprättat en planering för utvecklingsprojektet och i det särskilt när de tänkt övergå till 

att aktivera sina utgifter, inte längre omkostnadsföra dem, i utvecklingsposten, vilket behövs 

för specialisten ska göra sitt ställningstagande. Bolag som är mer återkommande och bedriver 

utveckling har oftast en avdelning som upprättar dessa prognoser alternativt om de är mindre 

professionella, samråder det med revisorerna och specialisterna. Specialisten menar på att det 

är regelverken som är styrande och att kriterierna måste vara uppfyllda för att kunna aktivera. 

Frånsett de udda fall där specialisten ifrågasätter att ett bolag inte aktiverar, men borde gjort 

det.  

Specialisten bedömer inte aktivering av utvecklingsutgifter, men revisorsteamen kan vända sig 

till specialisten med frågor om en klients aktivering. Experten gör ett ställningstagande om 

bolaget i den konkreta situationen uppfyller kriterierna för aktivering IAS 38 och hänvisar till 

Internt upparbetade immateriella tillgångar, pp. 51-71. 
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6. Analys

I detta kapitel är syfte att besvara uppsatsen forskningsfråga. Risk och väsentlighetsfaktorer 

sammanvävs med revisorns professionella bedömning och aktivering av utvecklingsutgifter 

genom analysen. Inledningsvis analyseras revisorns professionella bedömning utifrån 

revisionsprocessens steg: planering, granskning och rapportering. Syftet med detta är att 

koppla det som tagits upp i uppsatsens institutionalia och teorier till det empiriska resultatet. 

Kapitlet avslutas med att analysera aktivering av utvecklingsutgifter utifrån de tre teman 

värdering, finansiering och kommersiellbarhet som de intervjuade personer problematiserar.

 

6.1 Revisorns professionella bedömning 

Samtliga intervjupersoner uttrycker att den professionella bedömningen är med genom hela 

revisionsprocessen på ett eller annat sätt. Det som utgör den professionella bedömningen är 

revisorns utbildning och erfarenheter (IFAC, 2009a). Revisor B understryker att utöver det ska 

revisorn våga ställa frågor och att utgå från sin magkänsla när det uppstår tveksamheter, vilket 

i sin tur går in på den professionella skepticismen. Definitionen av den professionella 

skepticismen enligt IFAC (2018) innebär att revisorn ska vara ifrågasättande när det finns 

tecken på felaktigheter. Vid tecken på felaktigheter menar revisor C att det är viktigt att ställa 

frågor när underlaget är bristfälligt.  

Alander (2019) menar att revisionsprocessen är nödvändig för att säkerställa kvaliteten på 

revisionen. Revisionen är enligt revisor A att eliminera risker. Revisor C förklarar att revisorer 

använder sig av datorprogram som listar upp revisionsrisker utifrån vilken post som granskas i 

bolaget, vilket Carrington (2014) också lyfter fram. Carrington (2014) menar också på att det 

är unikt för vart bolag, vilket revisor C lyfter fram och gör ett tillägg om att det är viktigt att 

aktivera den professionella skepticismen i en sådana situationer. Utöver det berättar revisor C 

att revisorerna har egna mallar för att göra riskbedömningarna men som också kan benämnas 

enligt revisor E som checklistor. Innan ett uppdrag accepteras ska revisorer enligt ISA 200 

(IFAC, 2009a) pröva att bolaget är lämpligt som klient men att revisorerna för uppdraget och 

revisionsbyrån oberoende inte hotas (IFAC, 2020). Revisor A betonar att inte förens samtliga 

oberoendeprövningar utförts och uppdragsbrevet skickats till klienten kan revisorerna börja 
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revidera ett bolag. Revisorerna inleder med att skapa sig en förståelse för bolaget innan 

revisorerna följer revisionsprocessens olika faser som Alander (2019) beskriver planering, 

granskning och rapportering. 

Revisorns professionella bedömning i planeringssteg  

Planeringsfasen bygger på att inhämta intern och extern information om bolaget (Alander, 

2019). Av alla intervjuade personer i uppsatsen är det revisor D som beskriver att det 

strukturerade arbetet ska grunda sig på så mycket reella fakta som möjligt, för att minera 

riskerna med den professionella bedömningen. Omvärldsanalyser är ett exempel på ett 

tillvägagångssätt för revisorerna att underbygga sådan fakta. Revisor D betonar att 

omvärldsanalyser hjälper revisorerna att analysera om ett företags produkter är adresserbar på 

marknaden, exempelvis via Bloomberg. ISA 200 (IFAC, 2009a) omfattar att en del av 

revisionen är att revisorerna ska uppnå en rimlig säkerhet att ett bolags finansiella rapporter inte 

innehåller oegentligheter eller omedvetna felaktigheter. En annan del är att revisorns 

oberoendeskap inte ska hotas. I det sammanhanget är syftet med standarden att revisorn ska ha 

inhämtat tillräckliga revisionsbevis (IFAC. 2009b). Detta eftersom revisionsrisken enligt 

standarden ska nå en godtagbart låg nivå med anledning att revisorn inte ska lämna ett oriktigt 

uttalande om bolagets finansiella rapportering. Revisor B menar att revisionsbevisen behöver 

vara rimliga nog för att stämma av med att en post stämmer.  

Revisorns professionella bedömning i granskningssteget 

När väl revisorn skapat sig en förståelse för bolaget och utfört en plan är nästa steg i 

revisionsprocessen att granska bolaget (Alander, 2019). I detta steg förklarar Alander (2019) 

att revisorn behöver ta ställning till om revisorn ska utföra en kontrollgranskning eller 

substansgranskning på bolaget. Som revisor bedöms behovet utifrån hur strukturerat bolaget är. 

Revisor D menar att det finns ett positivt samband mellan ett bolag som tillämpar ett strukturellt 

arbetssätt och revisorns riskbedömning. Alander (2019) förklarar att kontrollgranskning är 

passande på bolag med ett välutvecklat system, vilket revisor D förtydligar innebär att revisorer 

kan förvänta sig att upptäcka färre bristfälligheter i bolagets redovisning. Substansgranskning 

däremot används för att upptäcka materiella fel, vilket innebär att revisorn bedömer att det krävs 

att en detalj- eller analytisk granskning utförs av bolaget (Alander, 2019). Ett återkommande 

exempel bland de intervjuade revisorer som beskriver detalj- och analytisk granskning är att 
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revisorerna stämmer av med lönespecifikationer, vid bedömningen av vilka utvecklingsutgifter 

som får aktiveras som en tillgång eller inte i balansräkningen. Vidare förklarar Revisor D att 

revisorerna genomför avstämningar för att säkerställa att kostnaderna är korrekt aktiverade. 

Med det förtydligar revisor B att revisorerna ska konstatera vad som anses som rimliga löner 

och timmar för det utförda arbetet. Därtill att det påstådda arbetet i utvecklingsprojektet faktiskt 

är utfört, vilket revisor A menar ska vara mätbart. Revisor E uttrycker det genom att kartlägga 

vilken tid som läggs på det specifika projektet kontra allt annat som personen gör. Det ligger 

stor vikt vid att det finns tillräckligt med underlag för att revisorn ska kunna göra en bedömning 

av vilka utvecklingsutgifter som är aktiverbara, enligt revisor C. De här faktorerna som har lyft 

fram av respondenterna kan kopplas samman till begreppen för vad en immateriell tillgång, det 

vill säga att den ska vara identifierbar, kontroll och innebära ekonomiska fördelar (Drefeldt & 

Törning, 2017). Revisor B betonar att det ska vara en röd tråd i redovisningen och bolagets 

finansiella information ska stämma överens med redovisningen. Det förtydligar revisor E sedan 

för att säkerställa att händelseförloppen går ihop. 

ISA 540 (IFAC, 2018) som innefattas av revisorns professionella skepticism, syftar till att 

inhämta tillräcklig och ändamålsenliga revisionsbevis som beror på osäkerhet i att uppskatta 

värdet. En hög osäkerhet i uppskattning av ett värde grundar sig i bolagets egna antagande och 

data, vilket leder till att revisorer kompletterar med fler granskningsåtgärder allteftersom 

komplexiteten och subjektiviteten ökar. Enligt Broberg (2013) leder en högre komplexitet till 

större risk i bolaget. Revisor B förtydligar vad de andra intervjuade personerna diskuterat på 

ytan, vilket är att en stor del av den professionella bedömningen är att ställa frågan om verkligen 

allt som aktiverats får aktiveras. Typiska situationer där revisorn inte kommer överens med 

klienten som revisor C nämner är situationer med inslag av värderingsfrågor. Både revisor B 

och C berättar att klienten har ett optimistiskt tänk medan revisorer är mer pessimistiskt lagda 

vid utvecklingsprojekt. Detta eftersom revisor C förtydligar att det beror på rollen som revisorer 

intar är ett objektivt synsätt. Vidare menar revisor B att inte köpa allt som klienten säger. Det 

finns en koppling mellan de fortsatta granskningsåtgärder och riskbedömning, enligt ISA 540 

(IFAC, 2018).  

Revisorns professionella bedömning i rapporteringssteget 

I den slutgiltiga fasen, rapporteringsfasen, ska revisorn lämna ifrån sig ett uttalande i form av 

en revisionsberättelse vid granskning av bolagets årsredovisning (Alander, 2019). Däremot 
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förklarar revisor E att det först är styrelsen som skriver på årsredovisningen innan revisorn 

skriver under revisionsberättelsen. Därutöver menar revisor E att styrelsen ska känna komfort 

gällande att den finansiella informationen inte ska innehålla oegentligheter eller felaktigheter. 

Revisor B hänvisar till standarderna i ISA som finns för att revisorerna ska känna sig bekväma 

med det som de skriver på. Det som beskrivs ovan är en koppling till komfortteorin som innebär 

att tillräckligt många orosmoln är undanröjda och där revisionsprocessen är revisorns väg till 

komfort (Carrington & Catsús, 2007; Pentland, 1993).  

Problematiken som ställer till det för revisorns professionella bedömning av vilka 

utvecklingsutgifter som är aktiverbara är inte vilka utgifter som får aktiveras utan när 

värderingen av en immateriell tillgång saknas, vilket är det revisor C och D betonar tydligt med. 

Datta et al. (2020) förklarar precis det som revisor C är inne på att revisorer och företag tycket 

det är komplicerat med värderingsfrågan avseende immateriella tillgångar trots tillgång till de 

finansiella rapporterna. Både revisor A och B understryker att det beror på att utvecklingsposten 

omfattar en högre risk. Revisor B menar att generella och nischade erfarenheter om 

immateriella tillgångar underlättar i revisorns professionella bedömning att bedöma vilka 

utvecklingsutgifter får och inte får aktiveras.   

6.2 Aktivering av utvecklingsutgifter  

Under de senaste decennierna har skandalerna inom revisionsvärlden uppmärksammat hur 

bolag övervärderat sina immateriella tillgångar (Chatzkel, 2003). Revisorer upplever att risken 

är större vid mycket immateriella tillgångar i balansräkningen som exempelvis FoU och 

närmare specifikt aktivering av utvecklingsutgifter i balansräkningen som en tillgång (Kuo & 

Lee, 2018; Datta et al., 2020). En sammanställning av vad intervjupersonerna tar upp för 

problematik med aktivering av utvecklingsutgifter är värderingsfrågor, finansiering och 

kommersiellbarhet. 

Revisor B nämner att en del av revisionsprocessen är att fastställa om det är forskning eller 

utveckling. Men som både revisor A och B understryker får endast utvecklingsutgifter aktiveras 

som en tillgång i balansräkningen, medan forskningsutgifter aktiveras i resultaträkningen som 

en kostnad. Revisor B förtydligar att det är viktigt med att särskilja vilka utgifter som är 

hänförliga till forskning respektive utvecklingsfasen. För att ett bolag ska få lov att aktivera 

sina utvecklingsutgifter kontrollerar revisorerna att bolaget ha uppfyllt kriterierna enligt IFRS 
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standard IAS 38 eller K3 regelverket (Drefeldt & Törning, 2017; IFRS, 2014). Revisor D menar 

att revisorer gör det för att säkerställa att revisionsmetodiken följs eftersom revisorns arbetssätt 

ska uppnå en tillräcklig komfort i form av en lättnadskänsla (Kolcaba, 2003). 

Agentteorin och dess koppling till utvecklingsutgifter förtydligas av revisor E som lyfter fram 

två förhållanden. Det första förhållandet är revisorn och företagsledningen och det andra är 

företagsledning och styrelsen. Deegan & Unerman (2011) förklarar att relationen mellan 

principalen och agenten består av ett kontrakt som ingås i huvudsak för att förhindra att 

egenintressen uppstår hos agenten. I det första förhållandet är revisorn agenten och 

företagsledningen principalen. I det andra förhållandet är det företagsledningen som är agenten 

och styrelsen som är principalen. Det andra förhållandet är det viktigt att företagsledningen 

sköter sina uppgifter på ett korrekt och lagligt sätt så att styrelsen kan skriva på 

årsredovisningen.  

Vidare menar revisor E att VD och styrelsen har det vidare ansvaret för att beviljas 

ansvarsfrihet. Det andra förhållandet är mellan företagsledningen och styrelsen som Carrington 

(2014) förklarar som grundmodellen för agentteorin inom revision. Det svåra inom agentteorin 

är att motivera agenten att arbeta mot ett gemensamt uppsatta mål utan att agenten tänker i de 

vinstmaximerande banorna (Deegan & Unerman, 2011). Ett sådant scenario kan uppstå i 

förhållandet revisorn - företagsledning då företagsledningen vill ha sin bonus. Bolagen själva 

upplever att de dokumenterar för revisorns skull, enligt revisor E. Revisor E menar däremot att 

det är styrelsen som skriver på årsredovisningen och att bolagen dokumenterar för att styrelsen 

ska känna sig komfortabla med att posterna är korrekta. 

Det teoretiska perspektivet för det strukturerade systemet och den individuella bedömningen 

går in på att revisorn går igenom revisionsprocessen på ett metodiskt tillvägagångssätt 

(Gertsson, 2021), men att det finns utrymme för individuell bedömning av sina klienter 

(Öhman, 2006). Balansen mellan att följa ett metodiskt tillvägagångssätt och att tillämpa en 

individuell bedömning varier mellan olika byråer (Power, 2003). Gertsson (2021) menar att den 

individuella bedömningen är en avvägning mellan att inhämta information som revisorn 

behöver och samtidigt behålla en god relation till sin klient, vilket revisor E också lyfter fram. 

Revisor B förklarar att FoU är en svårbedömd post som innehåller hög subjektivitet, vilket kan 

kopplas samman med den individuella bedömningen (Gertsson, 2021). Revisor D förklarar det 
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som (Gertsson, 2021; Power, 2003) lyfter fram om strukturerade system och att det minimerar 

risken i granskningen av ett bolag.  

Värdering 

Värderingsfrågan av aktiverade utvecklingsutgifter i revisorns bedömning är den vanligaste 

utmaningen för revisorer enligt revisor C. Det eftersom utvecklingsutgifterna ska genomgå en 

nedskrivningsprövning vid behov eller årligen för att möta förväntan av den ekonomiska 

framtida nyttan. Revisor B och D menar att revisorer ska gå på magkänslan beroende på hur 

riskbenäget ett bolag är. Revisor C menar att värderingsfrågor innehåller mest risk, vilket 

revisor B understryker beror på att det råder subjektivitet. 

Bolaget som varit under granskning tidigare eller är helt nytt är enligt revisor B enklare att 

riskbedöma. Revisor B menar att historiken i ett bolag underlättar för att revisorer skall kunna 

bedöma risk- och väsentlighetsfaktorer. Vidare menar revisor B att revisorer följer ISA 540 

som en vägledning för hur revisorer ska hantera svårbedömda poster, exempelvis forskning och 

utveckling. Målet med ISA 540 är att ha inhämtat tillräckliga och ändamålsenliga bevis (IFAC, 

2018). Revisor E menar på att den uppdaterade versionen av ISA 540 är bättre än den tidigare 

eftersom revisorerna kan förklara till sina klienter på ett pedagogiskt sätt om dokumentationens 

betydelse.  Revisor B lägger stor vikt vid dokumentationen där det finns större risker. Insamling 

av dokumentation menar revisor C bidrar till komfort och möjliggör en mer objektiv 

granskning, vilket revisor B beskriver vara drömscenariot. Enligt Kolcaba (2003) är revisorer 

som är komfortabla med att göra ett uttalande om ett bolags finansiella ställning i en 

tillståndskänsla, vilket betyder att risken i ett bolag inte behöver vara helt utesluten för att 

revisorer ska kunna göra ett uttalande.  

Finansiering 

En annan problematik som även uppkommer bland de intervjuade personerna är att bolag 

behöver tillräcklig finansiering för att färdigställa projekt. Revisor B förklarar att utöver 

kriterierna om att bolag kan aktivera sina utvecklingsutgifter i balansräkningen som en tillgång, 

bör revisorn även bedöma att bolaget kommer att slutföra sitt projekt. Revisor A menar att bolag 

behöver likvida medel för att utveckla en produkt eller tjänst. Det ska enligt revisor C 

dokumentera underlaget på ett bolags progression i projektet, vilket Revisor D förtydligar 

handlar om att revisorn ska ta reda på tidsåtgången för att färdigställa projektet.   
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Kommersiellbarhet  

Den tredje problematiken som lyfts bland de intervjuade personerna handlar om produkten eller 

tjänstens kommersielbarhet. Revisor D anser att även om bolaget färdigställt sin produkt eller 

tjänst behöver den också tillgängliggöras ute på marknaden. Revisor E beskriver det på ett annat 

sätt dvs komma ut på marknaden. Vidare förklara revisor E att det finns en risk innan produkten 

når ut på marknaden. Specialist A förklarar samma riskfaktor där den färdiga produkten eller 

tjänsten inte möter efterfrågan på marknaden. På så sätt kan bolaget bli tvingade att göre en 

nedskrivningsprövning, enligt revisor E och specialist A.  

6.3 Slutsatser  

Vid granskning av utvecklingsutgifter framkommer det tre stycke problematiseringar: 

värdering, finansiering och kommersialisering. De slutsatser som har kunnat dras utifrån 

analysen är vilka riskfaktorer som föreligger vid utvecklingsprojekt. Specialisten förklarar att 

en faktor är att produkten inte motsvarar efterfrågan. Revisor E förklarar att bolag som inte har 

pengar att produktutveckla är en annan riskfaktor. Den tredje riskfaktorn är det som revisor B 

och C lyfter fram om värderingsproblematiken och utvecklingsprojektets kassaflöde. Allt detta 

hänger samman med den professionella bedömningen och professionella skepticismen 

avseende revisionsprocessen.  
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7. Diskussion  

Kapitlet inleds med en diskussion och reflektion om uppsatsens resultat. Sedan presenteras 

uppsatsen bidrag inom området immateriella tillgångar och avslutas med ett avsnitt om 

självkritik och förslag på framtida forskning. 

 

7.1 Sammanfattning  

Syftet med uppsatsen har varit att skapa förståelse för revisorns professionella bedömning med 

fokus på immateriella tillgångar och aktivering av utvecklingsutgifter. Vidare har vi formulerat 

syftet genom problemformuleringen: Vilka risk- och väsentlighets faktorer påverkar revisorns 

professionella bedömning vid granskning av immateriella tillgångar vid aktivering av 

utvecklingsutgifter? 

7.2 Diskussion och reflektion  

I diskussionen kommer uppsatsen att presentera tre faktorer som revisorerna i huvudsak lyfter 

fram från intervjuerna som riskfaktorer kopplat till revisorns professionella bedömning. Den 

första aspekten som samtliga intervjuade lyfter fram är värderingsproblematiken med 

immateriella tillgångar och aktivering av utvecklingsutgifter. Att beräkna kassaflödet och 

vilken diskonteringsfaktor som utvecklingsprojektet ska ha är utmanande och innefattar en risk. 

Den andra aspekten är när en produkt är kommersialiserbar eller när produkten ska komma ut 

på marknaden. Det är en annan bedömningsfråga som revisorerna lyfter fram då osäkerhet kan 

råda. Den tredje och sista aspekten är finansieringen. Revisorerna lyfter fram att det kostar 

mycket pengar att utveckla produkter. Därför krävs det finansiärer som innehar tunga 

plånböcker som kan finansiera utvecklingsprojekten genom exempelvis emissioner av aktier. 

En slutsats som har konstaterats är att den professionella bedömningen kräver erfarenhet och 

därav har det varit en styrka att de intervjuade personerna har varit partners och auktoriserade 

revisorer.  

I reflektionsdelen kommer styrkor och svaghet att diskuteras baserat på uppsatsen. Svagheter 

med uppsatsen är att den endast inkluderar en specialist. Däremot har specialisten 

spetskompetens inom immateriella tillgångar och över 50 års erfarenhet inom 

redovisningsområdet, vilket blir till en styrka i stället för en svaghet. Ytterligare styrkor med 
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uppsatsen är att den innehåller 6 intervjuer. Dessa intervjuer är omfattande och de är 

genomförda med partners och auktoriserade revisorer, vilket är positivt eftersom uppsatsämnet 

avser ett komplext ämne och kräver erfarna revisorer. Uppsatsens intervjuer har bidragit till att 

vi har fått fram liknande svar, vilket är en ytterligare styrka med uppsatsen. 

7.3 Uppsatsens bidrag  

Inom området immateriella tillgångar finns det en begränsad mängd forskning, vilket gör att 

det finns många infallsvinklar för att skapa förståelse för immateriella tillgångar som kan bidra 

till nya intressanta studier inom ämnet. I detta delkapitel kommer uppsatsen bidrag att 

presenteras. De bidrag som kommer att presenteras är teoretiskt bidrag och empiriskt bidrag. 

7.3.1 Teoretiskt bidrag 

I tidigare forskning lyfter revisorer upp problematiken med att bedöma de immateriella 

tillgångarnas värde, trots tillgång till den finansiella informationen (Datta et al., 2020). 

Problematiken med att bedöma de immateriella tillgångarnas värde och om bolaget har höga 

immateriella tillgångar i balansräkningen, har en stark koppling till risken och det ökade 

revisionsarvodet (Datta et al., 2020, Kou & Lee 2018). Det i sin tur påverkar mest bolagen 

eftersom de får fördyrande kostnader till följd av revisionsarvodet som ökar. De immateriella 

tillgångarnas värderingsproblematik och bedömningsaspekt skulle kunna orsaka någon form av 

skandal. Uppsatsen har vidare bidragit till klarhet om de immateriella tillgångarna och vilka 

utvecklingsutgifter som får aktiveras genom regelverken K3 och IFRS. I det teoretiska bidraget 

har Carrington & Catasús (2007) skapat en ökad förståelse för den professionella bedömningen 

och komfortteorin. Avslutningsvis kompletteras uppsatsen med ISA 200, ISA 500, ISA 540 och 

ISA 620 för att få en nyanserad bild av revisorns professionella bedömning och professionella 

skepticism. 

7.3.2 Empiriskt bidrag 

Problematiken som lyfts fram i ovanstående stycket om värderingsproblematiken kopplat till 

risk är ett ämne som samtliga av de intervjuade revisorer förklarar och gör vidare reflektioner.  

Det första empiriska bidraget som revisorerna lyfter fram är att ett värderingstest ska göras i 

slutskedet av ett utvecklingsprojekt. Detta för att kontrollera om projektet genererar framtida 

ekonomiska fördelar enligt förväntan. Vidare görs reflektioner om det andra empiriska bidraget 
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som handlar om att bolagen behöver nå ut på marknaden med utvecklingsprojektet. Bolaget 

som driver ett utvecklingsprojekt behöver säkerställa att produkten eller tjänsten som är under 

ett utvecklingsprojekt möter efterfrågan på marknaden när väl produkten eller tjänsten har 

färdigställts. Bolagen säkerställer detta i form av prognoser som revisorer använder som ett 

historiskbevis på hur träffsäkra bolagen är med sina prognoser. Det tredje empiriska bidraget 

som revisorerna lyfter fram är finansiering av ett utvecklingsprojekt. Projekten förbrukar stora 

mängder likvida medel, därför blir det viktigt att bolagen har tillgång till likvida medel genom 

finansiering och kan på så vis färdigställa ett utvecklingsprojekt. 

7.4 Självkritik  

I avsnittet självkritik kommer vi som författare att diskutera områden som vi upplever hade 

kunnat förbättras. Givetvis finns det en del andra saker som också hade kunnat förbättras, men 

vi har valt att lyfta fram intervjuguiden och att uppsatsen saknar en dokumentationsanalys. 

Intervjuguiden har uppdaterats under arbetets gång, men i slutskedet av uppsatsarbetet förstod 

vi att en ytterligare uppdatering hade varit lämplig. En uppdatering av intervjuguiden hade 

kunnat ge bättre svar i resultatet kopplat till vissa delkapitel som tas upp i analysen. En 

dokumentationsstudie var tanken att ha med när uppsatsen planerades. Genom resans gång har 

dokumentationsstudier diskuterats med revisorer. Slutsatsen blev att vi inte skulle få tillgång på 

den informationen som krävs för att tillföra något till uppsatsen. Går det att få tag på den 

informationen kommer en dokumentationsstudie att tillföra nya aspekter till uppsatsen.  

7.5 Förslag på framtida forskning 

Ett förslag på framtida forskning som hade varit intressant för kommande studenter är att 

undersöka vad revisorer kräver för yttrande från styrelsen när de skriver under att 

utvecklingsutgiften har aktiverats som en tillgång? Ämnet är intressant att undersöka därför att 

redovisningsavdelningen alltid kommer att ha en tro på utvecklingsprojektet och därför är det 

viktigt att styrelsen också är med på tåget eftersom det är styrelsen som skriver under. Det är 

viktigt att styrelsen har insikt i utvecklingsprojektet för att de inte ska skriva under på något 

som de inte tror på. Hur försäkrar sig styrelsen? 
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Bilaga 1 - Intervjuguide revisor  

Studien syftar till att skapa förståelse för revisorns professionella bedömning vid granskning 

av immateriella tillgångar med fokus på aktivering av utvecklingsutgifter. Vi kommer att 

intervjua revisorer som är partners eller påskrivande revisorer samt experter som revisorer 

tar hjälp av i sitt arbete. 

 

Forskningsfrågan för studien är följande: Vilka risk- och väsentlighetsfaktorer påverkar 

revisorns professionella bedömning vid aktivering av utvecklingsutgifter?  

 

Du som intervjuas kommer att vara anonym i vår studie och det kommer bara vara jag och 

min kursare som kommer ha kännedom om att det är du som intervjuas. Det kommer inte 

kunna utläsas att det är du som intervjuats i vår studie. 

 

Efter studiens slutförande kommer det inspelade materialet att raderas och det som står i 

uppsatsen kommer vara det enda som är kvar. 

 

Denna intervju genomförs med ditt samtycke som du undertecknat i samtyckesbilagan. 

Samtycket innebär enbart ett ja till denna studie och den sker på dina villkor. 
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Om-scenarier: 

Följande kommer vi inleda med om-scenarier där du ombeds att fylla på med ditt svar: 

 

● Om en situation uppstår där jag som revisor behöver ta hjälp av en eller flera 

experter vid granskning av utvecklingsposten, vänder jag mig till personer med 

expertis inom … 
 

● Om jag som revisor ett år granskar balansposten aktiverade utvecklingsutgifter, 

ställer jag frågor om… 
 

● Om jag som revisor anser att det krävs mer information gällande 

utvecklingsutgifter, är det exempelvis väsentligt att be kunden om … 
 

● Om jag som revisor granskar utvecklingsposten i balansräkningen är typiska 

risk- och väsentlighetsfaktorer exempelvis… 
 

 Insamling av dokumentation: 

- Vad behöver revisorn för information för att avgöra om företaget uppfyller 

kriterierna för att aktivera utvecklingsutgifter i balansräkningen? 
 

 Risk- och väsentlighetsfaktorer: 

- Vad behöver en revisor titta på gällande aktivering av utvecklingsutgifter utifrån 

risk- och väsentlighetsfaktorer? 
 

- Vilka utmaningar ser du ett företag kan ha med att uppfylla kriterierna, som 

står i IAS 38 respektive K3, för aktivering av utvecklingsutgifter? 
 

- Vad finns det för rutiner som revisorn följer för att identifiera risk- och 

väsentlighetsfaktorer vid aktivering av utvecklingsutgifter? 

 

- Vilka är de vanligaste riskfaktorerna som gör att ett företag inte kan 

aktivera sina utvecklingsutgifter? 
 

- Vilka riskfaktorer i den efterföljande redovisningen kan leda till att en 

utvecklingspost behöver genomgå en nedskrivningsprövning? 
 

 Revisorns professionella bedömning av utvecklingsutgifter 

Revisorn och klienten 

- Hur förhåller sig revisorn till klienten med avseende när revisorn gör en 

professionell bedömning att klientens utvecklingsprojekt inte är 

vinstgenererande? 
 

Revisorn och expert 

- Vilka frågor gällande ett företags utvecklingspost behöver du vända dig till en 

expert? 
 

- När du tar hjälp av en expert i revisionsarbetet, hur kvalitetssäkrar du expertens 

svar? 

 

Avslutande fråga: Är det någon fråga vi borde ha ställt som vi inte har ställt? 
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Bilaga 2 - Intervjuguide expert 

Uppsatsen syftar till att skapa förståelse kring revisorns professionella bedömning vid 

granskning av immateriella tillgångar med fokus på FoU. Vi kommer att intervjua revisorer 

som är partners eller påskrivande revisor samt experter som revisorer tar hjälp av i sitt arbete. 

Forskningsfrågan för uppsatsen är enligt följande: Vilka risk- och väsentlighets faktorer 

påverkar revisorns professionella bedömning vid granskning av immateriella tillgångar i FoU:s 

posten? 

Du som intervjuas kommer att vara anonym i vår studie och det kommer bara vara mig och min 

kursare som kommer ha kännedom om att det är du som intervjuas. Det kommer inte kunna 

utläsas att det är du som intervjuats i vår studie.  

Efter studiens slutförande kommer det inspelade materialet att raderas och uppsatsen kommer 

vara det enda som är kvar.  

Intervjun genomförs med ditt samtycke som du undertecknat i samtyckes bilagan. Samtycket 

innebär enbart ett ja till studien och den sker på dina villkor.  

Inledning:  

● Vad har du för utbildning?  

● Hur många års erfarenhet har du?  

● Vilken titel har du?  

● Hur skulle du beskriva en arbetsdag för dig?  

● Kommer du i kontakt med immateriella tillgångar (FoU) i ditt arbete?  
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Om-scenarios: 

Följande kommer vi inleda med om-scenarios där den intervjuade fyller i de blanka raderna.   

- Om en situation uppstår där du blir förfrågad av en revisor om att hjälpa till inom ditt 

expertisområde, behöver du … 

- Om du som expert behöver mer information för att kunna göra en bedömning av 

företaget, kan sådan information exempelvis vara… 

- Med avseende FoU (Forskning och Utveckling) är det viktigt att beakta… 

- Om du som expert behöver vända dig till en annan expert inom er revisionsbyrå vänder 

du dig till… 

- Om du anser att det krävs mer insamling av dokumentation gällande FoU, är det 

exempelvis väsentligt att be om … 

Insamling av dokumentation:  

● Vad tittar du på som expert när du gör en bedömning av ett företags FoU?  

● Har du rutiner du följer vid insamling av FoU dokumentation?  

● Vilken dokumentation måste ni ha samlat in vid bedömning av FoU?  

● Vilka verktyg har du för att samla in dokumentation vid FoU? 

Risk- och väsentlighetsfaktorer: 

● Vad tittar du på som expert gällande väsentlighet och riskfaktorer?  

● Vilka faktorer avgör väsentlighetsnivån av ett företags FoU för att det skall anses som 

acceptabelt? 

● Vilka är riskfaktorerna för FoU?  

Expert blir tillfrågad av revisorn om hjälp 

● När är det vanligaste en revisor vänder sig till dig om hjälp? 

● Vilket ansvar har du som expert för underlaget som du lämnar till revisorn?   

● Vilka är de vanligaste frågor du får av en revisor inom ditt expertisområde? 

o Förekommer frågor om FoU?  

 

Avslutande fråga: Är det någon fråga vi borde ha ställt som vi inte har ställt? 

 


