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Abstrakt

Syftet med uppsatsen var att beskriva och förklara hur svenska börsnoterade koncernbolag 

redovisar utgifter för Forskning och Utveckling i sin årsredovisning för 2006.

Problemet med denna redovisning är att den framtida ekonomiska nyttan är svår att mäta på 

ett tillförlitligt sätt, detta kan skapa svårigheter att visa upp den verkliga bilden av ett företags 

resultat och ställning. 

Genom att undersöka hur bolagen redovisar, har vi fått svar och eventuella motiveringar till 

bolagens val att antingen tillgångs- eller kostnadsredovisa sina FoU-utgifter. Vi valde att göra 

en kvantitativ undersökning av bolagen på Stockholmsbörsens Large Cap-lista och skapade 

därefter egna tabeller och diagram som skulle vara lättöverskådliga för läsaren. Av de resultat 

vi funnit kan vi både se likheter och skillnader mellan bolagen och branscherna, och vi kan 

dra slutsatsen att bolagen redovisar utgifter för Forskning och Utveckling som immateriella 

tillgångar även som dom är otydliga med hur det gått tillväga när hur de bedömt förmågan att 

skapa framtida ekonomiska fördelar. 



Abstract

The purpose of this article is increased knowledge in how Swedish companies, listed on the 

Large Cap stock market show expenses for Research and Development in their annual report 

of 2006.

The difficulties in showing expenses is that the future economical benefits are difficult to 

measure in a reliable approach and can therefore complicate showing the actual picture of the 

company. By inquireing into how the companies show their accounts we have received 

answers and possible justifications of why the expenses are shown as an asset, a cost or both.

We chose to make an quantitative investigation and therefore we chose to created tables and 

diagrams to make our results easy to outline. Of the research findings we can notice both 

similarity and divergence between the companies and trade, and come to the conclusion that 

the companies show expenses for Research an Development as non-tangible assets even if the 

are indistinct in the how the act, and how they have estimate ability to create future economic 

benefit.
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1. INLEDNING

I första kapitlet ges en kort bakgrund till de problemområden som ligger till grund för vår 

uppsats. Den problemformulering som uppsatsen syftar till att utreda presenteras och sist i 

kapitlet finner läsaren syftet med vår studie samt en disposition av resten av uppsatsen.

1.1 Problembakgrund

Redovisningens grundläggande syfte är att tillgodose användare med användbar ekonomisk 

information inför beslutsfattande för olika intressenter, bland annat ägare, stat, kreditgivare, 

leverantörer och anställda.1

Redovisningen skall innehålla ett antal viktiga kvalitativa egenskaper för att anses vara 

tillförlitlig. En av redovisningens allra viktigaste egenskaper är ”True and fair view”, detta

begrepp har översatts till svenska med att ge en rättvisande bild av redovisningsenheten. Det 

finns problem med hur olika tillgångar skall redovisas och det kan skapa problem för 

uppvisande av den verkliga bilden av ett företags hälsotillstånd.2

Mycket forskning har gjorts runt tillgångsbegreppet men ändå har vissa olika framställningar 

av begreppet, men där substansen dock är densamma. En tillgång skall ha förmågan att ge en 

enhet framtida ekonomisk nytta, vara mätbar och dessutom kontrolleras av enheten.3

En allt hårdare konkurrenssituation på många marknader har gjort att vissa företag satsar stora 

resurser på Forskning och Utveckling (FoU), dels för att hålla sin ställning på marknaden men 

även för att öka sin marknadsandel. Särskilt för bolag inom branscher som t.ex. läkemedel 

och teknik är nedlagda resurser för FoU av betydande slag, dessutom väldigt viktiga för 

bolagens fortlevnad. För dessa bolag kan redovisning av utgifter för FoU få betydelse som 

användbar information vid beslutsfattande.4

                                                
1 Smith, Dag. (2006). Redovisningens språk. Studentlitteratur. Lund. s 17.
2 Ibid. s. 70.
3 Kam, V. (1990). Accounting Theory. John Wiley & Sons.  s 104.
4 Drebin, A.R. (1966). Accounting for Proprietary Research The accounting review, july. s 413.     
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1.2 Problemformulering 

I IAS 38 behandlas begreppet immateriella tillgångar och där definierar man begreppet samt 

reglerar redovisningen av tillgångarna.

”En immateriell tillgång är en identifierbar, icke- monetär tillgång utan fysisk substans som 

innehas för att användas i produktionen eller för att tillhandahålla varor eller tjänster, för 

uthyrning till andra eller i administrativt syfte” 5

Enligt IAS 38 som gäller för de börsnoterade bolagen skall utgifter för Forskning redovisas 

som kostnad då framtida ekonomiska fördelar inte kan påvisas. Däremot säger den att ett 

projekt som nått Utvecklingsstadiet kan redovisas som en immateriell tillgång då projektet 

kommit längre än vid forskningsstadiet och nyttan lättare kan bedömas. 6

Skillnaden vid tillgångs- och kostnadsredovisning är att en tillgång skrivs av under en längre 

period, vilket gör att resultatet påverkas under en längre tid. Enheten slipper redovisa hela 

kostnaden under det år som resursen införskaffades. Någon bestämd avskrivningstid för 

immateriella tillgångar tillämpas inte men rekommendationen säger att 20 års avskrivningstid 

inte bör överstigas.7

Problemet vid redovisning av FoU är hur de nedlagda resurserna skall redovisas då dess 

framtida ekonomiska nytta är svår att mäta. Forskning inom ämnet har dock kunnat påvisa 

vissa mätbara effekter av ekonomisk nytta av på FoU nedlagda resurser framförallt inom 

läkemedelsbranschen.8

Vår forskningsfråga får följande lydelse:

Hur redovisas utgifter för FoU hos börsnoterade koncernbolag?

1.3 Syfte

Syftet med uppsatsen är att beskriva och förklara hur ett antal börsnoterade koncernbolag i 

Sverige redovisar utgifter för Forskning och Utveckling i sin årsredovisning för år 2006 och 

därefter jämföra om det finns några nämnvärda skillnader/likheter mellan olika branscher.

                                                
5 Jönsson Lundmark, Birgitta. (1999). IASC och IAS – en introduktion. s 38. 
6 FAR FÖRLAG. (2007). Internationell redovisningsstandard i Sverige. s 504.
7 FAR FÖRLAG. (2007). Internationell redovisningsstandard i Sverige. s 504.
8 Hemlin, Jan. (2005). Redovisning av utgifter för Forskning och Utveckling – en Metodstudie. s 131.
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1.4 Fortsatt disposition

2. Metod

I detta kapitel redogör vi för vald metod vid undersökningen och därefter hur vi gått tillväga 

när vi samlat in information inom området. Avslutningsvis beskriver vi de källor vi använt oss 

av som vi ansett vara av betydelse för studien. Sedan går vi igenom studiens tillförlitlighet 

genom begreppen reliabilitet och validitet.

 3. Teori

Kapitlet är baserat på befintliga teorier som vi bedömt vara av stor vikt för att kunna 

genomföra undersökningen. Vi tittar även på tidigare forskning som gjorts inom området 

Forskning och Utveckling samt kommande rekommendationer. 

4. Empiri

Här har vi samlat information som vi hämtat från de börsnoterade bolagens årsredovisningar 

för år 2006. Därefter har vi sammanställt resultaten som vi fått av undersökningen dels i 

löptext men även i form av tabeller och diagram för att få en lättöverskådlig bild av resultatet. 

5. Analys

I detta kapitel kopplas empiri och teori samman som sedan kommer att ligga till grund för det 

avslutande kapitlet slutdiskussion.

6. Slutdiskussion

Slutsatser av studien dras, där även våra egna reflektioner och tankar av de resultat som vi fått 

fram under analysen presenteras. Kapitlet avslutas med förslag till fortsatt forskning. 
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2. METOD

I kapitlet presenteras val och metod. Därefter berättar vi hur vi rent praktiskt gick tillväga för 

att samla in relevant information. Kapitlet avslutas med källkritik samt studiens tillförlitlighet 

med hjälp av begreppen validitet och reliabilitet. 

2.1 Metodval

Vi har valt att använda oss av en kvantitativ forskningsmetod för att granska hur de bolag som 

finns noterade på börsen redovisar utgifter för Forskning och Utveckling (FoU). 

Användningen av kvantitativa forskningsmetoder lämpar sig vid forskning av ett större antal 

undersökningsenheter, där tyngdpunkten ligger i att visa den kvantitativa variationen. Denna 

typ av studie går på bredden och visar endast ringa information om de undersökta enheterna.9

Kvantitativ metod syftar till att genom systematiska och strukturerade observationer beskriva 

och förklara det studerade objektet. Metoden används för att visa det gemensamma eller 

genomsnittliga hos de studerade objekten. Forskaren har rollen som observatör och iakttar 

enheten utifrån.10

Vid denna typ av studie som vi gjort lämpar sig den kvantitativa metoden, antalet bolag på 

Stockholmsbörsen är stort och vi avser endast att granska den del av redovisningen som 

behandlar utgifter för FoU. Dessutom är ett av målen med studien att visa skillnader/likheter 

bland de granskade bolagen, därför lämpar sig metoden bättre än en kvalitativ 

forskningsmetod där fokus istället ligger på att visa det unika i ett fåtal undersökta enheter.11

                                                
9  Holme / Solvang. (2006). Forskningsmetodik. Studentlitteratur. Lund. s 78.
10 Ibid s 78.
11 Ibid s 78.
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2.2 Tillvägagångssätt 

Vi beslutade att syftet med uppsatsen skulle bli att beskriva och förklara hur ett antal stora 

börsnoterade företag i Sverige redovisar utgifter för Forskning och Utveckling i sin 

årsredovisning för år 2006. Och därefter jämföra om det finns några nämnvärda 

skillnader/likheter mellan olika branscher. Valde vi att använda oss av en kvantitativ 

forskningsmetod som innebär att vi söker statistiska, kvantifierbara, resultat. 

Arbetet inleddes med att vi strukturerade upp hur vi ville att arbetet skulle se ut och vilka 

delar som ansågs viktiga. Därefter hämtade vi in relevant information från kurslitteratur på 

Mittuniversitetets biblioteks databas för att få hjälp med att definiera olika begrepp. 

Sökord som vi bland annat använde oss av var tillgångar, immateriella tillgångar, kostnader 

och FoU. Litteratur som tidigare skrivits inom området Forskning och Utveckling studerade 

vi också. 

Efter vi samlat in information som var betydelsefull för vårt teorikapitel blev nästa steg att ta 

reda på vilka bolag som fanns registrerade på Stockholmsbörsens Large Cap-lista. 

För att få tillgång till denna information gick vi in via internetsidan www.bolagsfakta.se, en 

sida som förmedlar årsredovisningar och börskurser, och vidare där in på aktuell börslista. Då 

vi inte ville riskera att denna lista skulle innehålla brister angående bolagen kontaktade vi 

även Stockholmsbörsen för att jämföra så listorna över bolag överensstämde, vilket de gjorde. 

Därefter beställde vi hem årsredovisningar eftersom vi kände att vi ville arbeta med dessa 

fysiskt, då vi är av den tron att det är lättare att granska och finna rätt data vid denna typ av 

datainsamling. Tyvärr levererades endast ett fåtal av årsredovisningarna så vi beslutade att 

istället använda oss av de årsredovisningar som fanns tillgängliga i PDF-format på Internet.

För att se om bolagen redovisade FoU läste vi igenom årsredovisningarna och granskade 

resultat- och balansräkningen med tillhörande noter. Sedan för att på ett överskådligt sätt få en 

bild över hur företagen redovisade, skapade vi en mall där resultaten fördes in. (Mallen finns 

som bilaga i slutet av uppsatsen.) 
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Vissa årsredovisningar var svårtolkade, därför valde vi att båda författarna skulle undersöka 

dem för att se om vi uppfattat de på ett likartat sätt. 

Detta gjordes för att resultaten enligt våra tolkningar, skulle bli så rättvisande som möjligt.

I empirin skrev vi sedan om några företag som på ett eller annat sätt redovisat utgifter för 

Forskning och Utveckling i sin årsredovisning för år 2006. 

Trots den kvantitativa studien som går på bredden valde vi att kortfattat beskriva några 

slumpmässigt utvalda företag som då representerar respektive bransch. Detta för att få en 

överblick av hur bolagen valt att redovisa sina utgifter för FoU och hur de motiverar sitt val.

Därefter skapades två tabeller där den första visar hur många bolag i respektive bransch som 

redovisar utgifter för FoU, medan den andra visar mer precist hur bolagen verkligen gör. Efter 

detta formades ett antal cirkeldiagram som i sin tur visade resultaten av de aktuella 

branscherna i procentsats. Vi valde att visa på hur de största branscherna redovisar eftersom 

vi ansåg att de mindre branscherna skulle bli överflöd, eller snarare lika enkla att utläsa 

utifrån de första tabellerna.

Efter att vi sammanställt resultaten av undersökningen gjordes en analys och en slutgiltig 

diskussion angående arbetet. Vilket ledde oss fram till intressanta diskussionsämnen och 

slutsatser som vi sedan utvecklade i vår sista del i arbetet; slutdiskussion. Den redovisar egna 

tankar och åsikter av de resultat som vi fick fram under analysen som vi ansåg intressanta för 

vidare utveckling.

2.2.1 Urval av företag

Vi valde att granska alla bolag på Stockholmsbörsens Large Cap-lista då vi anser att dessa går 

i bräschen för de andra svenska bolagen gällande redovisning, dessutom är det viktigt för 

dessa bolag att visa en så rättvisande bild som möjligt för dess investerare.

Undersökningen baseras främst på data ur bolagens årsredovisningar för år 2006. Materialet 

är hämtat från internetsidan www.bolagsfakta.se, Large Cap innefattade 2006 73 stycken 

bolag.  Utifrån materialet vi hämtat, startade bearbetningen med en undersökning av 

innehållet i årsredovisningarna vilket resulterade i att vi sammanställde dessa i en tabell. Av 

denna kunde vi avläsa att omkring två tredjedelar av bolagen redovisar FoU på ett eller annat 

sätt, och även vilka dessa bolag var
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2.2.2 Bortfallsanalys

Vid granskningen av bolagen på Large Cap saknades Lawson Softwares årsredovisning. Vi 

kunde inte finna någon tillgänglig årsredovisning för år 2006, av denna anledning valde vi att 

undanta Lawson från vår studie och ej redovisa bolaget i vår statistik.

2.3 Källkritik 

Vid datainsamling för denna typ av studier bör materialet granskas på ett kritiskt sätt för att 

säkerställa dess kvalité. Som stöd har vi använt oss av Heine Andersens bok om 

vetenskapsteori där han använt sig av en modell på hur man kritiskt skall granska källorna12:

Vem har tagit fram det aktuella materialet? Vilket har syftet med det varit?

Vem eller vad ville man ha information om? Undersökningsobjektet måste avgränsas.

Vilka informationer sökte man? Och undersökte man verkligen just det man avsåg att 

undersöka? Skulle man få samma resultat om man gjorde om undersökningen?

Och slutligen, är det bevarade materialet fullständigt?

Som primärkälla till vår undersökning har vi använt oss av de granskade bolagens 

årsredovisningar. Dessa ger en god grund för vår undersökning, dessutom är all data bearbetat 

och finns tillgänglig för allmänheten. Äktheten i årsredovisningarna måste anses som god då 

dessa upprättats av bolagen själva eller den ansvarige för redovisningen. Dessutom är dessa 

uppgifter noggrant kontrollerade av bolagets revisorer.13

Vad gäller litteraturen vi använt oss av som grund för vårt teorikapitel är denna bland de 

ledande inom sitt område, ex är Vernon Kams bok Accounting Theory (1990) en av de 

ledande inom tillgångsbegreppet.

Metodlitteraturen har bestått till stor del av Forskningsmetodik Om kvalitativa och 

kvantitativa metoder av Holme och Solvang (1997), denna bok behandlar likheter och 

                                                
12 Andersen, H. (1994). Vetenskapsteori och Metodlära – en introduktion. Studentlitteratur. Lund. s 76.
13 Ejvegård, R. (2003). Vetenskaplig Metod. Studentlitteratur. Lund. s 18, 62-63.
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skillnader hos de två forskningsmetoderna och hur dessa tillämpas i studier till exempel som 

denna. 

Även Eijvegårds bok om vetenskaplig metod har använts för vissa begrepp och hur 

datainsamlingen görs på bästa sätt. Både Holme & Solvang och Eijvegårds böcker är 

välanvända som studentlitteratur och dessa bör vara goda hjälpmedel i studier på denna nivå.

Som ett allmänt stöd under hela forskningsprocessen har vi använt oss av vår handledare Jan 

Hemlins bok Redovisning av Utgifter för Forskning och Utveckling - en Metodstudie (2005). 

2.4 Studiens tillförlitlighet

Oavsett om man väljer att använda en kvalitativ eller kvantitativ metod för att samla in empiri 

måste all information granskas. Detta sker då genom att man väger informationens validitet 

och reliabilitet. Empirin skall uppfylla två krav, den första är att empirin skall vara giltig och 

relevant och den andra att den skall vara tillförlitlig och trovärdig.14

2.4.1. Validitet

Validitet innebär att man har undersökt eller mätt det man skulle, och ingenting annat. Det 

skall visa till vilken grad informationen beskriver det forskaren vill att den ska beskriva. 

Validiteten kan uttryckas som sambandet mellan den teoretiska definitionen och den 

operationella definitionen. 15

Då vår studie har utgått från att undersöka börsnoterade företags årsredovisningar valde vi att 

inrikta oss på att studera hur företagen redovisar utgifter för forskning och utveckling. 

Årsredovisningar lämnar mycket information om hur varje företag valt att redovisa och även 

vilka principer som tillämpats och det leder till att vi enligt våra tolkningar kunnat få fram den 

informationen vi ville ha. Detta leder till att vi har kunna mäta det vi önskat, och att 

validiteten då varit acceptabel. 

2.4.2. Reliabilitet

Reliabilitet är ett mått på informationens tillförlitlighet. Vid kvantitativa studier som denna 

måste forskaren lägga särskild tyngd på att undersökningen verkligen mätt det den ville mäta 

och om den informationen är reliabel. Det har inte lika stor betydelse i en kvalitativ 

                                                
14 Jacobsen, D.I. (2002). Vad, hur och varför? Om metodval i företagsekonomi och andra samhällsvetenskapliga 
ämnen. Studentlitteratur. Lund. s 21. 
15 Holme, Solvang. (2006). Forskningsmetodik. Studentlitteratur. Lund. s 163.  
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undersökning jämfört med i en kvantitativ. En hög reliabilitet visar att forskaren kan komma 

fram till samma resultat när han eller hon mäter en företeelse på olika sätt och vid olika 

tillfällen.16

För att information då skall anses ha hög reliabilitet skall andra forskare kunna nå samma 

resultat. I den här studien har vi som tidigare sagt använt oss av börsnoterade bolags 

årsredovisningar för år 2006. Handlingar som alla människor kan ta del utav och som inte på 

något vis kan ändras. Vi gör bedömningen att reliabiliteten är rimlig på basis av att det inte 

har någon betydelse när en sådan här studie görs igen eftersom man även då kommer att få 

fram samma siffror och underlag. 

                                                
16 Holme/Solvang. (2006). Forskningsmetodik. Studentlitteratur. Lund. s 167. 
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3. TEORI 

Detta kapitel behandlar olika teorier som vi valt att ha som utgångspunkt för att öka 

förståelsen för problemet och syfte med denna undersökning.

3.1 Tillgångar

Tillgångar är de framtida ekonomiska fördelar som är förknippade med en tillgång och utgörs 

av möjligheten att de direkt eller indirekt bidrar till inflöde av likvida medel till företaget. 17

Alla olika resurser som ett företag har betraktas inte som tillgångar och redovisas inte som 

sådana i företagets balansräkning. Kunnig och lojal personal, goda bankkontakter och att

företaget är känt för leveranssäkerhet och service är onekligen värdefulla resurser, men tas 

inte upp som tillgångar i företagets balansräkning. Vad är det då som avgör om en resurs skall 

betraktas som en tillgång? I IASB´s Föreställningsram för finansiella rapporter ges följande 

definition av när en resurs skall betraktas som en tillgång:

– resursen förväntas innebära ekonomiska fördelar för företaget i framtiden

– resursen skall kontrolleras av företaget

– resursen skall ha uppkommit som en följd av redan inträffade händelser.18

Det finns två olika aspekter på ekonomiska resurser nämligen, knapphet och nytta, där 

nyttoaspekten handlar om en förmåga att tillfredsställa mänskliga behov. Ur företagets 

synvinkel kommer det till uttryck i att kunder är beredda att betala för resursen eller de varor 

och tjänster som produceras med hjälp av resursen.19 Enligt kriteriet om framtida ekonomiska 

fördelar är en resurs en tillgång även om de framtida kassaflödena är osäkra. Det 

huvudsakliga är att de har ett förväntat positivt värde. Detta innebär att utgifter för bland 

annat forskning, organisationsutveckling och marknadsföring kvalificeras som tillgångar 

enligt IASB´s definition. Men dessa tillgångar brukar då benämnas immateriella tillgångar. 

                                                
17 FAR FÖRLAG. (2007). Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS 2007. s 16.
18 Smith, Dag. (2006). Redovisningens språk. Studentlitteratur. Lund. s 95. 
19 Ibid. s. 96.
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Om det råder stor osäkerhet när det gäller de framtida kassaflödenas storlek, kan detta 

medföra att tillgången inte redovisas i balansräkningen. 20

FASB definierar tillgångar som: ”probable future economic benefits obtained or controlled by 

a particular entity as a result of past transactions”, som fritt kan översättas till; förmodade 

framtida ekonomiska fördelar förvärvade eller kontrollerade av en särskild enhet och som ett 

resultat av tidigare händelser:

- den skall ge framtida ekonomisk nytta

- vara kontrollerad av en speciell enhet och

- vara ett resultat av tidigare transaktioner.21

Vernon Kam däremot betonar tillgångarnas koppling till verkligheten genom att hänvisa att 

tillgångar är ekonomiska resurser som existerar nu. Det är något som Kam tycker saknas i 

FASB´s definition på tillgångar. Tillgångar defineras enligt Kam:

” Assets are economic resources, which are capeable of providing future economic benefits, 

obtained or controlled by a particular entity as a result of past transactions or events ” 22. 

På svenska kan detta översättas till att: Tillgångar är ekonomiska resurser, som förväntas ge 

framtida ekonomisk nytta, anskaffade eller kontrollerad av en särskild enhet och som ett 

resultat av tidigare händelser.

Det finns resurser som passar in under tillgångsbegreppet men som ändå inte räknas in som 

det. Exempelvis redovisningen av mänskliga resurser som görs i affärsredovisningen och 

utgiftsredovisning av Forskning och Utveckling. Huvudregeln är där att man omedelbart skall 

kostnadsföra dessa i takt med att kostnaderna uppkommer, men det finns undantag:

För att en tillgång skall få redovisas i balansräkningen krävs det dessutom att så kallade 

erkännandekriterier (recognition criteria) är uppfyllda. Enligt IASB´s Föreställningsram skall 

en tillgång tas med i balansräkningen om:

– de ekonomiska fördelarna som är förknippade med posten sannolikt kommer att 

tillföras företaget i framtiden eller då

– postens kostnad eller värde kan mätas på ett tillförlitligt sätt. 

                                                
20 Smith, Dag. (2006). Redovisningens språk. Studentlitteratur. Lund. s  97.
21 Kam, Vernon. (1990). Accounting Theory. s 101.
22 Ibid s 104.
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Det är detta som är en av orsakerna till att utgifterna för mänskliga resurser inte tas in som 

tillgångar på balansräkningen eftersom man inte kan mäta värdet på tillgången. 23

3.2 Immateriella tillgångar

IAS 38 definierar en immateriell tillgång som en identifierbar, icke-monetär tillgång utan 

fysisk substans som innehas för att användas i produktionen eller för att tillhandahålla varor 

eller tjänster, för uthyrning till andra eller i administrativt syfte. En tillgång är en resurs:

– över vilken ett företag har kontroll till följd av inträffade händelser och

– som förväntas ge företaget ekonomiska fördelar i framtiden24

Vad som menas med att en tillgång är identifierbar är att den går att avskilja, eller dela av den 

från företaget och därefter sälja, överlåta eller hyra ut den antingen enskilt eller tillsammans 

med ett avtal. Man säger även att ett företag har kontroll över en tillgång om de har förmågan 

att säkerställa att tillgången kommer att ge framtida ekonomiska fördelar, exempelvis intäkter 

från försäljning av produkter eller tjänster. 25

Om ett företag vill redovisa tillgången i balansräkningen krävs det dels att den faller in under 

definitionen för immateriella tillgångar ovan, men även att den uppfyller vissa kriterier för att 

få redovisas i balansräkningen. Kraven för att den skall få redovisas där är om företaget:

- kan bedöma sannolikheten för förväntade framtida ekonomiska fördelar utifrån 

välunderbyggda antaganden och

- kan göra bedömningar för att bilda sig en uppfattning om hur säkra de beräknade 

ekonomiska fördelar som är hänförliga till användningen av tillgången är. 26

Om en post inte faller in under definitionen för immateriella tillgångar skall den kostnadsföras 

när de uppkommer om de inte utgör en del av anskaffningsvärdet eller att de har uppkommit 

som en del i ett företagsförvärv och inte kan redovisas som en separat immateriell tillgång.27

                                                
23 Smith, Dag. (2006). Redovisningens språk. Studentlitteratur. Lund. s. 102.
24 FAR FÖRLAG. (2007). Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS 2007. s 497-498.
25 Ibid.s 498. 
26 Ibid. s 499. 
27 FAR FÖRLAG. (2007). Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS 2007. s 506.
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Utgifter för en immateriell tillgång som inte uppfyller de kriterier som gäller för att en 

tillgång skall få redovisas i balansräkningen, redovisas som kostnad då de uppkommer.

IAS 38 säger att utgifter som avser en immateriell tillgång och som uppkommer efter 

förvärvet, eller efter det att tillgången färdigställts, redovisas som en kostnad när de 

uppkommer såvida det inte:

– är sannolikt att utgifterna medför att tillgången kommer att generera framtida 

ekonomiska fördelar som överstiger den ursprungliga bedömningen och

– utgifterna kan beräknas och hänföras till tillgången på ett tillförlitligt sätt.

När det är så skall den tillkommande utgiften inkluderas i anskaffningsvärdet för den 

immateriella tillgången.28

3.3 Kostnad

”Expensens represents the unfavorable changes in the resourses of the firm” På detta sätt 

definierar Eldon Hendriksen begreppet kostnad. Fritt översatt betyder det att en kostnad är 

den negativa förändringen i ett företags tillgångar. Hendriksen menar dock att alla negativa 

förändringar i ett företags tillgångar inte är kostnader. En kostnad är förbrukning av en 

tillgång för att generera mer intäkter till företaget.29

Kostnad inom redovisning är en utgift som är hänförd till en specifik period som uppkommer 

vid förbrukning av resurser, till skillnad från utgifter som uppkommer vid 

anskaffningstillfället och utbetalningar som uppkommer vid betalningen.

Veron Kam menar att kostnader (svenskt översatt), utgör minskningar i värdet på tillgångar 

eller ökning i värdet på skulder eller eget kapital och som då motsvarar kostnaden i 

användning och förbrukning av varor och tjänster i företaget i syfte att skapa intäkter för 

perioden. Denna definition liknar Eldon Hendriksens definition av en kostnad.30

När ett bolag skall upprätta sin årsredovisning utgår man ifrån att bolaget skall fortsätta sin 

verksamhet i framtiden, och detta kan även likställas med fortlevnadsprincipen. Utgifter kan 

redovisas som kostnad och vara fördelat över flera år.31

                                                
28 FAR FÖRLAG. (2007). Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS 2007. s 499.
29 Hendriksen/ Van Breda. (1991) Accounting Theory. McGraw-Hill
30 Kam, Vernon. (1990). Accounting Theory. s.277.
31 Johansson, Göran. (2005). SWE GAAP- svensk redovisningspraxis. s. 48.
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Redovisningsrådets förklaring är att kostnader som redovisas i resultaträkningen är på basis 

av en direkt koppling mellan intäkter och motsvarande kostnader, matchningsprincipen. 

Matchningsprincipen innebär då att kostnader och intäkter som hör samman skall matcha 

varandra under samma period 32

Kostnader innefattar sådana kostnader som uppstår i företagets ordinarie verksamhet, 

exempelvis kostnader för sålda varor, löner och avskrivningar. Detta innebär ett utflöde eller 

en värdeminskning av tillgångar som likvida medel, maskiner, varulager och fastigheter. 33

Den amerikanska organisationen, FASB som ger ut redovisningsrekommendationer för 

börsnoterade bolag definierar kostnad på följande vis:

”Kostnader är utflöden eller annan användning av tillgångar eller ökning av skulder eller en 

kombination av båda under en period avseende produktion och leverans av varor och tjänster 

eller andra aktiviteter och som utgör företagets huvudverksamhet.”34

3.4 FoU – Forskning och Utveckling

Forskning och Utveckling är ett samlande begrepp framför allt inom näringslivet för 

verksamheter som syftar till att producera kunskap. Forskning enligt Redovisnings Rådet är 

ett planerat och systematiskt sökande som kan ge ny vetenskaplig eller teknisk kunskap och 

insikt. Utveckling innebär att man tillämpar forskningsresultat eller kunskap för att 

åstadkomma nya eller väsentligt förbättrade material, konstruktioner, produkter eller tjänster 

innan kommersiell produktion eller användning påbörjats.35

Utgifter som tas upp som balanserade utgifter för forskning och utvecklingsarbeten kan 

antingen va internt utförda utvecklingsarbete eller sådana som har förvärvats externt. Däremot 

kan forskningsutgifter aldrig aktiveras trots benämningen på posten. De ska kostnadsföras 

under samma år som de uppkommer. 

Hos BFN finns en del regler och krav för vad som skall uppfyllas för att ett företag ska kunna 

aktivera utgifter. Reglerna är väldigt lik varandra men skillnaden är att RR menar att företag 

ska ta upp dessa utgifter, BFN däremot skriver att de får ta upp dessa utgifter när kriterierna 

för aktivering är uppfyllda.36

                                                
32 http://www.bfn.se/redovisning/RADET/RR/RR15.pdf
33 FAR FÖRLAG. (2007). Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS 2007. s.20..
34 Kam, Vernon. (1990). Accounting Theory. s.277.
35 http://www.bfn.se/redovisning/RADET/RR/RR15.pdf. 
36 http://www.bfn.se/redovisning/REK/bfn_r1.aspx
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Utgifter som kan tas upp som tillgång är sådana som kan härledas till utvecklingsfasen av en 

produkt eller process. Utgifter under forskningsfasen kan däremot aldrig tas upp som en 

tillgång. Det kan vara svårt att bedöma om utvecklingsutgifter uppfyller kraven för att få 

redovisas som en immateriell tillgång. Detta beror dels på att det kan vara svårt att på förhand 

veta om tillgången kommer att generera framtida ekonomiska fördelar för företaget. Men det 

kan även vara svårt att fastställa tillgångens anskaffningsvärde och urskilja kostnaderna för att 

ta fram tillgången från företagets övriga utgifter. 37

Om företaget bestämmer sig för att ta upp ett utvecklingsprojekt i balansräkningen måste de 

fastställa om livslängden på tillgången är begränsad eller obegränsad. Om man uppskattar 

tillgångens livslängd bör man ta hänsyn till produktlivscykeln, stabiliteten i branschen och 

den period företaget har kontroll över tillgången. Är man osäker skall livslängden uppskattas 

med försiktighet. Med andra ord ska en tillgång med begränsad livslängd skrivas av medan en 

tillgång som har obegränsad livslängd inte ska göra det. 38

I IAS 38 menar man att ingen immateriell tillgång som uppstår genom forskning eller i 

forskningsfasen av ett internt projekt skall redovisas som en tillgång i balansräkningen. 

Utgifter för forskning för ett internt projekt skall då kostnadsföras när de uppkommer. Då ett 

företag inte kan visa att en immateriell tillgång kommer att genererar framtida ekonomiska 

fördelar, kostnadsför man därför utgifterna när de uppkommer. 39

En immateriell tillgång som uppstår genom utveckling eller i utvecklingsfasen av ett intern 

projekt skall tas upp som tillgång i balansräkningen endast om ett företag kan visa att vissa 

förutsättningar är uppfyllda. Exempelvis att 

- det är tekniskt möjligt för företaget att färdigställa tillgången så att därefter kan 

användas eller säljas 

- företaget kan visa hur den immateriella tillgången kommer att generera framtida 

ekonomiska fördelar

- företaget på ett tillförlitligt sätt kan beräkna de utgifter som är hänförliga till tillgången 

under dess utveckling

                                                
37 FAR SRS FÖRLAG. (2007). Redovisning En genomgång av resultat- och balansräkningarna. s. 30
38 Ibid. s 31.
39 FÖRLAG. (2007). Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS 2007. s 504. 



16

Ett företag kan i vissa fall identifiera en immateriell tillgång och påvisa att den kommer att 

generera vinst. Och detta beror då på att projektets utvecklingsfas kommit längre jämfört med 

forskningsfasen.40

Oavsett om företagen väljer att aktivera utgifter för Forskning och Utveckling eller om de 

väljer att kostnadsföra dessa utgifter kommer det att leda till skillnader i företagens 

redovisning. Det kommer att påverka dagens men även framtida redovisade vinster och är 

därmed en relevant omständighet att beakta vid ekonomiska beslut som rör 

forskningsföretag.41

3.5 Årsredovisning

En årsredovisning skall upprättas i likhet med vad som är god redovisningssed, med detta 

menas att med utgångspunkt från de lagar som finns, tillämpa de 

redovisningsrekommendationer som utges av de normsättande organisationer som finns inom 

redovisningsområdet och i och med det ge en rättvisande bild av företagets resultat och 

ställning. 42

Som nämns i inledningen till denna uppsats åsyftar den externa redovisningen till att 

tillgodose användare med användbar ekonomisk information för beslutsfattande för olika 

typer av externa intressenter. Intressenterna har ofta olika informationsbehov, för att dessa 

skall tillgodoses på bästa möjliga sätt har IASB tagit fram sin ”Föreställningsram för 

utformning av finansiella rapporter”. 

Denna behandlar de kvalitativa egenskaper som en årsredovisning bör innehålla såsom 

relevans, validitet, tillförlitlighet, jämförbarhet och verifierbarhet.

Relevansen behandlar just användbarheten av den information årsredovisningen innehåller, 

informationen skall vara begriplig och aktuell för dess brukare. Gällande begripligheten är det 

ofta brukarens förkunskaper som är avgörande medan aktualiteten åsyftar hur aktuell 

informationen i redovisningen är.43

                                                
40 FÖRLAG. (2007). Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS 2007.  s 504. 
41 Hemlin, Jan. (2005). Redovisning av Utgifter för Forskning och Utveckling- en metodstudie. s 49. 
42 Edenhammar, Hans. Thorell, Per. (2005). Företagens redovisning - att förstå årsredovisningar. s. 21
43 Smith, Dag. (2006). Redovisningens språk. Studentlitteratur. Lund. s 26.
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I begreppet validitet ryms i detta sammanhang tillförlitligheten hos redovisningen dvs. att 

redovisningen skall uppvisa den verkliga bilden av enheten. Neutraliteten hos upprättarna och 

lagstiftarna styr också validiteten på redovisningen, ett exempel på bristande neutralitet kan 

vara när en tillgång skrivs av på längre tid än den förväntade ekonomiska livslängden. Detta 

bidrar till att ge en missvisande bild av företaget som på grund av detta visar ett bättre 

resultat.44

Verifierbarheten är sanningshalten i redovisningen, grunden för verifierbarheten ligger i goda 

underlag för verifikationerna. Inköpsfakturor och kvitton skall vara äkta och bedömas på ett 

likvärdigt vis, detsamma gäller bedömningar för inkuransbedömningar av lager, 

nedskrivningsbehov av kundfordringar och ekonomisk livslängd hos anläggningstillgångar.45

Ytterligare en viktigt kvalitativ egenskap en redovisning bör innehålla är jämförbarhet, med 

detta menas jämförbarhet mellan olika företag men även jämförbarhet inom samma företag 

över tiden. Detta ställer krav på ett konsekvent redovisningsarbete inom enheten det vill säga 

att lika händelser redovisas på samma vis.46

3.5.1. IFRS / IAS

IFRS är ett internationellt regelverk som sedan 2005 skall tillämpas av alla svenska bolag som 

är noterade på börsen. Regelverket används även av andra bolag som antingen är dotterbolag

till noterade bolag i Sverige eller utomlands eller av bolag som vill ha en kvalitet på sin 

redovisning som är jämförbar med noterade bolag.47

3.5.2. IASB´s rekommendationer  

År 2002 träffades IASB som är en internationell organisation med målet att göra 

affärsredovisningen likvärdig i alla länder, och FASB den amerikanska normgivande 

organisationen för att tillsammans starta ett projekt, där huvudmålet var att ta fram ett nytt 

ramverk för extern redovisning. 

                                                
44 Smith, Dag. (2006). Redovisningens språk. Studentlitteratur. Lund. s 27.
45 Ibid. s 28-29.
46 Ibid. s 30.
47 FÖRLAG. (2007). Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS 2007. s  61.
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Anledningen till detta är att dessa två organisationer som ger ut redovisnings-

rekommendationer för noterade bolag skall närma sig varandra och kunna ge ut gemensamma 

rekommendationer. Detta för att det skall ge en så likvärdig extern redovisning världen över. 

Vid detta möte lovade FASB och IASB att göra sitt bästa för att göra sina befintliga 

finansiella redovisningsstandarder likvärdiga så snart det är praktiskt möjligt. Men även 

samordna sina framtida arbetsprogram för att se till att när detta uppnåtts, ska likvärdigheten 

bibehållas. 

Detta projekt har nu drivits i några år och många delmål är nådda, däremot har de 

immateriella tillgångarna ännu inte nåt agendan hos FASB men däremot hos IASB.48

                                                
48 http://www.iasb.org/NR/rdonlyres/874B63FB-56DB-4B78-B7AF-49BBA18C98D9/0/MoU.pdf. 
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4. EMPIRI
I det här kapitlet presenteras börsnoterade bolag som redovisar utgifter för Forskning och 

Utveckling i sin Årsredovisning. Redogörelsen av svaren ligger till grund för den analys och 

slutdiskussion som genomförs i nästkommande kapitel.

4.1 Aktuella företag

Här nedan presenteras företag som antingen väljer att aktivera utgifter för Forskning och 

Utveckling, de som endast redovisar FoU som en kostnad i Resultaträkningen och slutligen de 

som både redovisar FoU som en kostnad och tillgång.  

I slutet av detta kapitel visas en sammanställning av de uppgifter som samlats in från de bolag 

som fanns noterade på Stockholmsbörsens Large Cap-Lista under år 2006. Detta gäller alltså 

inte de övriga Nordiska bolag som numera finns registrerade på OMX Nordic Exchanges 

Large Cap-lista. 

4.1.1 Aktiverar

Carnegie

Är en ledande investmentbank och kapitalförvaltare i Norden som erbjuder finansiella 

produkter och tjänster till nordiska och internationella kunder. 

I sin årsredovisning för år 2006 skriver de att immateriella anläggningstillgångar avser 

goodwill och de aktiverade kostnaderna som avser systemutveckling. Avskrivningen för de 

aktiverade kostnaderna sker enligt en plan som utgår från tillgångarnas anskaffningsvärde 

som skrivs av med 20-33 procent per år. 

Electrolux

Menar att konsumentinsikt är basen för all produktutveckling inom företaget. Bättre produkter 

utvecklas och detta har lett till att försäljningen av produkter ökar som konsumenterna är 

beredda att betala ett högre pris för. Electrolux som är världens ledande tillverkare av 

hushållsmaskiner aktiverar utvecklingskostnader för nya produkter, under förutsättning att 

sannolikheten för framtida ekonomisk nytta och livslängd uppskattas vara hög. Även 

förvärvade program och varulicenser aktiveras och skrivs av över nyttjande perioden som 

bedöms vara mellan 3 och 5 år.
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Eniro

Eniro bedriver ett ständigt arbete med att förbättra och utveckla tjänster och teknisk plattform. 

De lanserade nya versioner av Eniro som hade ny design och förbättrad funktionalitet för att 

på så sätt kunna möta användarnas behov och öka Internettrafiken. De redogör i sin 

årsredovisning att de aktiverat utvecklingsutgifterna i balansräkningen. 

Investor

Är Skandinaviens största börsnoterad investmentbolag. De redovisar direkta utgifter för 

programvara som en tillgång i Balansräkningen, när de beräknas ge framtida ekonomiska 

fördelar i form av effektiviserade processer. Dessa skrivs av linjärt under en beräknad 

nyttjande period på 5 år från de datum de är tillgängliga för användning. 

Swedbank

Utvecklingsutgifter vars anskaffningsvärde kan beräknas på ett trovärdigt sätt och för vilka 

det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelar hänförliga till tillgångarna kommer att 

tillfalla koncernen, tas upp i balansräkningen. Swedbank är ett företag som tillhandahåller 

banktjänster till bland annat privatpersoner, företag och kommuner.

4.1.2 Kostnadsför

Alfa Laval

En kontinuerlig och konsekvent satsning på Forskning och Utveckling har varit avgörande för 

Alfa Laval för att kunna bygga, stärka och utveckla företagets globala marknadsledarskap. 

Företaget kostnadsför utgifter för FoU i resultaträkningen och har ökat kostnaderna med 14,5 

procent jämfört med tidigare år. Alfa Lavals verksamhet baseras på världsledande positioner 

inom tre viktiga teknologier, värmeöverföring, separering och flödeshantering.

Astra Zeneca

Astra Zeneca upptäcker, utvecklar, tillverkar och marknadsför receptbelagda läkemedel 

inom viktiga hälsovårdsområden. De menar att verksamheten är uppbyggd på de produkter 

som vi marknadsför och utvecklar. De FoU-kostnader som krävs för att generera dessa 

produkter bokförs generellt i Resultaträkningen det år de uppstår. 
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Boliden

Är ett av Europas ledande gruv- och smältverksföretag med sin verksamhet i Sverige, 

Finland, Norge, Nederländerna och på Irland. Bolidens FoU utgör i huvudsak av sökandet 

efter nya järnmalmsfyndigheter. Utöver detta förekommer det utveckling av gruv- och 

smältverksprocesser i en då begränsad omfattning. I sin årsredovisning framhäver de att 

utgifter för FoU i huvudsak kostnadsförs då de uppstår. 

Meda 

Utgifter för forskning kostnadsförs omedelbart i resultaträkningen. Utgifter som avser 

utvecklingsprojekt balanseras i koncernen som immateriella tillgångar men då måste det med 

hög säkerhet förväntas generera framtida ekonomiska fördelar. Meda har för närvarande inga 

utvecklingsprojekt som uppfyller dessa krav så därför har inga utgifter redovisats som 

tillgång. Företaget i sig är ett ledande europeiskt Pharmaföretag med fokus på marknadsföring 

och marknadsanpassad produktutveckling. 

Nobia 

Bolaget tillverkar och säljer köksvarumärken främst genom egna och franchisebutiker. 

Utgifter för produktutveckling kostnadsför de direkt när de förekommer. Utvecklingen har en 

karaktär av design och bedrivs kontinuerligt för att kunna passa till gällande modetrender. 

Eftersom utvecklingsförloppen har en relativt kort tidsutdräkt, redovisas de inte som 

immateriell tillgång. 

Q-Med 

Redovisar att samtliga utgifter för Forskning och Utveckling har kostnadsförts under 2006. 

Det beror på att de inte finns några utgifter som har uppfyllt de kriterier för aktivering som 

krävs enligt IFRS, av immateriella tillgångar. Q-Med AB är ett snabbväxande och lönsamt 

bioteknologiskt/medicintekniskt företag som bland annat tillverkar och säljer medicinska 

implantat.

4.1.3 Aktiverar och Kostnadsför

Elektra 

Elektra är ett medicinteknikföretag som är verksam inom cancerbehandlingar. De kostnadsför 

utgifter för Forskning när de inträffar. Och om det finns problem med att skilja 
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forskningsfasen från utvecklingsfasen i ett projekt, betraktas hela projektet som forskning och 

utveckling och kostnadsföras då omgående. Utgifter som är identifierbara inom utveckling av 

nya produkter aktiveras i den mån dessa bedöms att ge framtida ekonomiska fördelar. 

Latour

Kostnadsför utgifter för FoU när de inträffar, men aktiverar utgifter för utveckling i den mån 

dessa bedöms att ge framtida ekonomiska fördelar. Det värde som redovisas inkluderar 

utgifter för material, direkta löner och indirekta utgifter som kan hänföras till tillgången på ett 

rimligt och konsekvent sätt. De utvecklingskostnader som finns med i balansräkningen, 

redovisas till anskaffningsvärde minus ackumulerade av- och nedskrivningar. Latour är ett 

investmentbolag som har en helägd industri- och handelsrörelse

Lundbergföretagen 

Lundbergs verksamhet består av två affärsområden, Fastigheter och Invest. I sin 

årsredovisning klargör de att utgifter för Forskning kostnadsförs när de inträffar medan 

Utvecklingsutgifter för större projekt aktiveras i Balansräkningen i den mån de bedöms kunna 

ge framtida ekonomiska fördelar. 

OMX

Är en ledande expert inom börsindustrin och redovisar alla utgifter för Forskning som en 

kostnad när de uppkommer. Utgifter för utveckling av nya produkter redovisas som 

immateriella tillgångar då de uppfyller vissa kriterier. Dessa är att det skall vara sannolikt att 

tillgången kommer att leda till framtida ekonomiska fördelar för koncernen och att 

anskaffningsvärdet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Bolaget skall även ha en avsikt att 

färdigställa tillgången samt tekniska, finansiella och andra resurser för att fullfölja 

utvecklingen, använda eller sälja tillgången. 

Sandvik

Avancerad forskning inom utvalda nischer är en förutsättning för Sandviks tillväxt och 

lönsamhet. De utgifter som tillkommer genom Forskning redovisas som kostnad när de 

uppkommer. Utgifter för Utveckling, där forskningsresultat eller annan kunskap tillämpas för 

att åstadkomma nya eller förbättrade produkter redovisas som en tillgång i Balansräkningen 

om produkten är tekniskt och kommersiellt användbar. Sandvik är en global industrikoncern 

med avancerade produkter och har en världsledande position inom vissa utvalda områden. 
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4.2 Sammanställning av Branscherna: 

Av de totalt 72 (Lawson borträknat) granskade bolagen på Large Cap, redovisar totalt 47 

bolag nedlagda utgifter för Forskning och Utveckling enligt nedanstående fördelning. 

Tabell 1 – Visar fördelningen mellan branscherna

Branscher           Redovisar   %

Industri                 16/21   76

Finans                 12/23   52

Hälsovård                    6/ 6 100

IT                        3/ 3 100

Sällanköp                          6/ 7   85

Telekom                       1/ 3   33

Material                        2/ 4   50

Dagligvaror                       1/ 3   33

Energi                       0/ 2     0

Totalt                  47/72st     65

Tabell 2 – Visar hur branscherna redovisar utgifterna för FoU

Branscher Redovisar         Aktiverar       Kostnadsför    Aktiverar & Kostnadsför

    FoU                  FoU FoU             FoU

Industri               16                     2  11                                  3

Finans               12                     5                            3                4

Hälsovård                6                           0      3                3      

IT                3                           0                           0                3

Sällanköp                6                           3                           3                                   0

Telekom                1                           0                           0                                   1   

Material                2                           0                           1                                   1

Dagligvaror                1                           1                           0                                   0

Energi                0                           0                           0                0    

Totalt              47                     11                        21                                 15

I tabellen kan vi utläsa att av det totala antalet 47 är det 11 bolag som aktiverar utgifter för 

FoU i balansräkningen, 21 bolag kostnadsför dessa i resultaträkningen medan 15 väljer att 

både aktivera och kostnadsföra utgiften. 



24

På följande sidor kommer vi visa diagram som sammanställer källmaterialet som finns samlat 

i bilagorna. Det första diagrammet är uppdelat på ett generellt diagram som visar hur samtliga 

bolag redovisar utgifter för Forskning och Utveckling, därefter redovisas bransch för bransch. 

De branscher som vi valt att göra diagram på är Industri, Finans, Hälsovård och 

Sällanköpsvaror, vilka omfattar de fyra största verksamhetsområdena.

Redovisar FoU

45%

23%32%

Aktiverar FoU-
utgifter

Kostnadsför
FoU-utgifter

Aktiverar&
Kostnadsför
FoU-utgifter

       Diagram 1 – Resultat av FoU

I detta diagram kan vi avläsa fördelningen av hur bolagen på ett eller annat sätt redovisar 

Forskning och Utveckling i sin årsredovisning år 2006. 45 procent av bolagen kostnadsför 

utgiften i resultaträkningen, 23 procent aktiverar däremot utgiften i stället i balansräkningen. 

32 procent väljer att både aktivera och kostnadsföra utgiften. 



25

Industri

68%

13%19%

Aktiverar FoU-
utgifter 

Kostnadsför
FoU-utgifter

Aktiverar&
Kostnadsför
FoU-utgifter

Diagram 2 - Industribolagens FoU-redovisning. (16st)

Diagrammet visar fördelningen på hur bolag inom Industribranschen redovisar utgifter för 

FoU. Omkring två tredjedelar kostnadsför, medan endast 13 % aktiverar denna utgift.

Finans

25%

42%33%

Aktiverar FoU-
utgifter 

Kostnadsför
FoU-utgifter

Aktiverar&
Kostnadsför
FoU-utgifter

Diagram 3 - Finansbolagens FoU-redovisning. (12st)

Det är fler bolag inom Finansbranschen som aktiverar FoU som en tillgång i balansräkningen 

än som en kostnad i resultaträkningen. En tredjedel av alla bolag inom branschen både 

aktiverar och kostnadsför utgiften för Forskning och Utveckling. En stor del av de 

tillgångsredovisade FoU-utgifterna hänförs till egenutvecklade programvaror som används för 

internt bruk.
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Hälsovård

0%

50%50%

Aktiverar FoU-
utgifter 

Kostnadsför
FoU-utgifter

Aktiverar&
Kostnadsför
FoU-utgifter

Diagram 3 -  Hälsovårdsbolagens FoU-redovisning. (6st)

Fördelningen inom Hälsovårdsbranschen är 50/50. Hälften kostnadsför och resterande del 

både kostnadsför och aktiverar utgifter för FoU. Däremot är det ingen som endast väljer att 

aktivera.

Sällanköpsvaror

0%

50%50%

Aktiverar FoU-
utgifter 

Kostnadsför
FoU-utgifter

Aktiverar&
Kostnadsför
FoU-utgifter

Diagram 4 - Bolag som säljer Konsumentvaror - Sällanköp. (6st)

Inom denna bransch är fördelningen att hälften av de aktuella företagen väljer att aktivera 
utgifter för FoU medan den andra halvan i stället väljer att kostnadsföra utgiften. 
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5. ANALYS

I kapitlet analyseras det empiriska material vi fått utifrån årsredovisningarna med den 

teoretiska referensramen som vi i tidigare kapitel redogjort för. 

5.1 FoU

Forskning och Utveckling handlar om att genom ett planerat och strategiskt arbete (forskning) 

finna ny kunskap och nya tekniker för att använda dessa till att skapa nya förbättrade material, 

produkter och tjänster. En stor del av de granskade bolagen redovisar utgifter för detta. Av de 

totalt 72 granskade bolagen har 47 stycken redovisat utgifter för FoU. En del bolag har valt att 

både aktivera och kostnadsföra utgifter för Forskning och Utveckling det kan vi dra paralleller 

till IAS 38 som menar att en immateriell tillgång som uppstår genom forskning eller som är i 

forskningsfasen inte får redovisas som en tillgång i balansräkningen, dessa skall kostnadsföras 

när de uppkommer. Tillgångar som kan härledas till utvecklingsfasen får däremot tas upp som 

en tillgång. De krav som företagen då gjort är att de har uppfyllt vissa kriterier; att de kommer 

att kunna sälja tillgången, att den kommer att generera framtida ekonomiska fördelar och att 

de kan räkna ut vilka utgifter tillgången kommer att ha under tiden.

5.2 Tillgångar & Immateriella tillgångar

En tillgång skall kunna ge enheten som kontrollerar den, framtida ekonomisk nytta. Detta blir 

den stora centralpunkten för redovisningen av utgifter för Forskning och Utveckling. Många 

av de granskade bolagen är tydliga med tillämpningen av kostnads- respektive 

tillgångsredovisning av just denna typ av utgift.  Problematiken med detta är svårigheterna att 

mäta den framtida ekonomiska nytta denna kan skapa. Av de 72 granskade bolagen på Large 

Cap under 2006 redovisar 47 stycken utgifter för Forskning och Utveckling, av dessa är det 

26 bolag som i olika utsträckning aktiverar utgifterna i balansräkningen. 

Detta tyder då på att de ekonomiska fördelarna som är förknippade med posten sannolikt 

kommer att tillföra företaget i framtiden eller att den faktiskt kan mätas på ett tillförlitligt sätt. 

I de granskade branscherna finns stora skillnader i redovisningen av FoU-utgifter. Inom 

finanssektorn är det 25 procent av de granskade bolagen som kostnadsför dessa utgifter, vilket 

resulterar i att 75 procent redovisar FoU- utgifter som uppfyller IAS 38:s krav för 

immateriella tillgångar.  
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Immateriella tillgångar är identifierbara, icke-monetära tillgångar utan fysisk substans som 

kontrolleras av en enhet och som förväntas ge enheten framtida ekonomisk nytta. 

Tillgångsredovisning får enligt IAS 38 inte tillämpas för utgifter nedlagda i forskningsstadiet, 

däremot får utgifterna tillgångsredovisas i utvecklingsstadiet om den framtida ekonomiska 

nyttan kan påvisas. Tydligt i de granskade bolagen är att man följer de rekommendationer 

som finns i IAS 38, bolagen som aktiverar sina FoU-utgifter gör det först i utvecklingsstadiet. 

Av de bolag vi granskat inom industribranschen redovisade 16 av 21 utgifter för FoU. Av 

dessa tillgångsredovisade 5 (32%) bolag FoU-utgifterna, över 40 procent färre än inom

finanssektorn. 

Inom både IT- och hälsovårdsbranschen redovisar alla granskade bolag FoU-utgifter. Inom 

IT-branschen tillgångsredovisade alla bolagen de nedlagda resurserna för FoU, medan 50 

procent av bolagen inom Hälsovårdsbranschen gör detsamma.

5.3 Kostnad

Kostnader är en minskning av ett bolags tillgångar som motsvarar förbrukningen av en resurs 

för att skapa intäkter under perioden. Utgifter för Forskning och Utveckling skall redovisas 

som en kostnad direkt när de uppkommer såvida de inte uppfyller IAS 38:s krav på en 

immateriell tillgång. Av de granskade bolagen som redovisar utgifter för FoU kostnadsför 45 

procent hela utgiften medan 32 procent använder sig både av tillgångs- och 

kostnadsredovisning. Inom Industribranschen kostnadsför 68 procent hela utgiften, utifrån 

IAS 38:s krav. Bland annat Nobia motiverar valet av kostnadsredovisning med att den korta 

utvecklingsfasen ej ger möjlighet till tillgångsredovisning av FoU-utgifterna.
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6. SLUTDISKUSSION

I detta slutliga kapitel diskuteras vad författarna sammanfattningsvis kommit fram till under 

sin studie.

Syftet med denna kvantitativa studie av bolagen registrerade på Large Cap-listan var att 

beskriva hur dessa redovisar utgifter för FoU, och utifrån det undersökta materialet kunna visa 

skillnader/likheter mellan olika branscher och bolag. 

Studien har visat tydliga skillnader i redovisningen av denna specifika utgift mellan bolag 

inom de olika branscherna. Anmärkningsvärt är den stora delen bolag inom industrisektorn 

som kostnadsför hela utgiften för FoU, hela 68 procent. Detta tyder på svårigheter att bedöma 

de framtida ekonomiska fördelarna av FoU inom just denna bransch. 

Inom finansbranschen finns en tydligare bild av tillgångsredovisning av utvecklingsutgifter, 

detta tror vi beror på att forskning ej bedrivs i dessa bolag på samma sätt som t.ex. i industri-

och hälsovårdsföretag. Då utgifterna ligger i utvecklingsfasen så kan bolagen med stöd av 

IAS 38 använda sig av tillgångsredovisning. Den stora delen av aktiverade FoU-utgifter inom 

finansbranschen hänförs till egenutvecklade programvaror, att dessa tillgångsredovisas tyder 

på en bedömning från bolagens sida att dessa genom underlättade kundkontakter och 

administration ger den kontrollerande enheten en mätbar framtida ekonomisk nytta.

Vad gäller de branscher med mindre antal företag såsom IT, Hälsovård och Konsumentvaror-

Sällanköp är det svårare att dra slutsatser på grund av de få forskningsobjekten. Dock kan 

vissa antydningar ses, inom IT redovisar tillämpar alla de bolag som redovisar FoU-utgifter 

både kostnads- och tillgångsredovisning detta tror vi kan hänföras till dels forskningen av nya 

tekniker (kostnadsredovisning) och utvecklingen av programvaror och den framforskade 

tekniken (tillgångsredovisningen). Gällande Hälsovårdsbranschen en bransch med hög FoU-

intensitet reagerar vi på att 50 procent av bolagen redovisar sina FoU-utgifter i 

resultaträkningen som kostnader. Denna typ av redovisning borde betyda att 

forskningsresultaten säljs vidare och att ingen egen utveckling av forskningen görs inom 

bolaget, annars bör utvecklingskostnaderna aktiveras i balansräkningen för den rättvisande 

bildens skull.
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Vår slutsats av studien är att bolagen i den mån de kan redovisar sina FoU-utgifter som 

immateriella tillgångar, även om vissa bolag är något otydliga hur de går tillväga och hur de 

bedömt utgifternas förmåga att skapa framtida ekonomiska fördelar för enheten. Vi anser att 

det är av stor vikt att bolagen är tydliga och följer gällande rekommendationer när de 

redovisar sina FoU-utgifter, detta för att ge en rättvisande bild av enheten som syftet är med 

extern redovisning. Vi har dock förståelse för de svårigheter som kan finnas i bedömningarna 

av de framtida effekter som de nedlagda resurserna på FoU kan skapa.

6.1 Förslag till fortsatt forskning 

Vårt förslag till vidare forskning inom området skulle vara en kvalitativ studie av en specifik 

bransch eller ett specifikt bolag, där synsätt och tillvägagångssätt gällande FoU-utgifter 

granskas ur ett djupare perspektiv. Detta för att ge en mer komplett bild av de 

problem/möjligheter som är knutet till redovisningen av FoU-utgifter. 
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Bilaga ” Rådata”

Företag Bransch
Redovisar 
FoU

Aktiverar 
FoU-
utgifter

Kostnadsför 
FoU-utgifter

Aktiverar& Kostnadsför 
FoU-utgifter

ABB Industri 0 0 0 0
Alfa Laval AB Industri 1 0 1 0
Assa Abloy AB Industri 1 0 1 0
AstraZencea AB Hälsovård 1 0 0 1
Atlas Copco AB Industri 1 0 1 0
Autoliv Inc Sällanköpsvaror 1 0 1 0
Axfood Dagligvaror 0 0 0 0
Axis IT 1 0 0 1
Boliden Material 1 0 1 0
Carnegie Finans 1 1 0 0
Castellum Finans 0 0 0 0
Electrolux Sällanköpsvaror 1 1 0 0
Elekta Hälsovård 1 0 0 1
Eniro Sällanköpsvaror 1 0 1 0
Ericsson IT 1 0 0 1
Fabege Finans 0 0 0 0
Getinge Hälsovård 1 0 0 1
H&M Sällanköpsvaror 0 0 0 0
Handelsbanken Finans 1 1 0 0
Hexagon Industri 1 0 0 1
Holmen Material 0 0 0 0
Hufvudstaden Finans 0 0 0 0
Husqvarna Sällanköpsvaror 1 1 0 0
Industrivärden Finans 0 0 0 0
Investor Finans 1 0 0 1
JM AB Finans 0 0 0 0
Kaupthing Finans 0 0 0 0
Kinnevik Finans 1 0 1 0
Kungsleden AB Finans 0 0 0 0
Latour, Investment 
AB Finans 1 0 0 1
Lawson Software 
Sweden IT X            X

                       
X X

Lindab 
international Industri 1 0 1 0
Ljungberggruppen Finans 0 0 0 0
Lundbergföretagen Finans 1 0 0 1
Lundin Mining Material 0 0 0 0
Lundin Petroleum Energi 0 0 0 0
Meda AB Hälsovård 1 0 1 0
Melker Schörling Finans 0 0 0 0
Millicom Telekommunikation 0 0 0 0
MTG Group Sällanköpsvaror 1 1 0 0
NCC AB Industri 1 1 0 0
Nibe Industrier AB Industri 1 0 1 0
Nobel Biocare AB Hälsovård 1 0 1 0
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Nobia AB Sällanköpsvaror 1 0 1 0
Nordea Bank Finans 0 0 0 0
Old Mutal Finans 1 1 0 0
OMX Finans 1 1 0 0
Oriflame Dagligvaror 0 0 0 0
PEAB Industri 1 0 1 0
Q-med Hälsovård 1 0 1 0
Ratos Finans 1 0 1 0
SAAB AB Industri 1 0 1 0
Sandvik AB Industri 1 0 0 1
SAS AB Industri 0 0 0 0
Scania AB Industri 1 0 1 0
SEB Finans 1 0 1 0
Seco Tools Industri 1 0 1 0
Securitas Industri 0 0 0 0
Skanska AB Industri 0 0 0 0
SKF AB Industri 1 0 1 0
SSAB Industri 0 0 0 0
Stora Enso Material 1 0 0 1
Swedbank Finans 1 0 0 1
Swedish Match AB Dagligvaror 1 1 0 0
SCA AB Industri 1 1 0 0
Tele2 AB Telekommunikation 0 0 0 0
TeliaSonera Telekommunikation 1 0 0 1
TietoEnator IT 1 0 0 1
Trelleborg AB Industri 1 0 0 1
Wallenstam 
Byggnads Finans 1 1 0 0
VOLVO Industri 1 0 1 0
Vostok Gas Energi 0 0 0 0
Öresund 
Investment AB Finans 0 0 0 0
Totalt                         
72 47 11 21 15


