


SAMMANFATTNING  
Immateriella tillgångar, vilket innefattar redovisning av utgifter för FoU, är ett av de mer 
komplexa områdena inom redovisningsteorin. Det finns åtminstone två vedertagna 
tillvägagångssätt vid redovisning av FoU, en direkt kostnadsredovisning eller en 
tillgångsredovisning av utvecklingsutgifterna. Syftet med studien var att beskriva och förklara 
hur valet att redovisa utgifter för FoU påverkade lönsamheten i ett företag. En kvantitativ 
metod användes eftersom vi ville få en generell bild av fenomenet. Vi studerade totalt 16 
företag som tillgångsredovisar utgifter för FoU. Dessa företags årsredovisningar räknades om 
till en kostnadsredovisning. För att analysera omräkningens effekt på lönsamheten använde vi 
oss av nyckeltalen räntabilitet på totalt kapital, kapitalets omsättningshastighet och 
vinstmarginalen. Resultatet av undersökningen visade att valet av redovisningsmetod hade en 
inverkan på lönsamheten. En kostnadsredovisning medförde att lönsamheten, i termer av 
räntabilitet på totalt kapital, förändrades negativt i fyra av fem mätperioder.  
 
Nyckelord: FoU, tillgångsredovisning, kostnadsredovisning, immateriella tillgångar 
 

 



ABSTRACT 
Intangible assets, and with that research and development, is one of the most complicated 
areas in accounting theory. There are at least two accepted ways to report expenses for R&D 
in the financial statements. The aim of the study was to describe how the different ways of 
reporting development costs affects the profitability in a company. A quantitative research 
method has been used to get a general view of the problem. In order to achieve this, 16 
companies which capitalized their R&D costs in the financial statements have been studied. 
To show how the financial statements would have looked like if the companies, instead of 
capitalization carry the cost as an expense when incurred we recalculated these statements. In 
order to analyze the affect in profitability three financial ratios were used. The ratios that we 
used were return on total assets, the turnover rate and the profit margin. The conclusions of 
the study were that the way of reporting expenses for R&D had an impact on the profitability 
in a company. If a company choose to carry the development costs as an expense, the 
profitability change in a negative way. 
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1 INLEDNING 
I detta avsnitt presenteras bakgrunden till problemet. Därefter följer en diskussion av 
problemet som sedan avgränsas till frågeställningen. Efter detta följer en beskrivning av 
syftet samt studiens fortsatta disposition. 

1.1 Problembakgrund 
Ett företags förmåga att redovisa relevant information kommer att vara avgörande för 
verksamhetens finansiella ställning och lönsamhet1. Som en följd av att utvecklingen i 
samhället i allt högre grad gått mot en produktion som är mer kunskapsintensiv och inriktad 
mot tjänster har immateriella tillgångar fått en allt större roll i företagens ekonomiska 
situation. Till följd av detta har större fokus lagts vid redovisningen av immateriella tillgångar 
vilket kan kopplas samman med kravet på att ge en rättvisande bild.2 Hoegh-Krohn et al 
menar att om erkännandekriterierna för en tillgång är uppfyllda bör även immateriella 
tillgångar redovisas som en post i balansräkningen och skrivas av under dess nyttjandeperiod3. 
 
Empiriska studier i Sverige under 1980-talet visade ett förändrat investeringsmönster hos de 
svenska företagen. Mönstret visade att investeringar i materiella tillgångar minskade samtidigt 
som utgifterna för immateriella tillgångar ökade. Detta åskådliggjorde att företag investerade 
allt mindre i maskiner och anläggningar och istället satsade mer på forskning och utveckling 
(FoU).4 Investeringar i immateriella tillgångar såsom FoU uppgick under 1990-talet till cirka 
tio procent av BNP inom OECD-länderna, vilket svarade för en större andel än 
investeringarna i materiella tillgångar. Den traditionella bokföringen betraktas därför som allt 
mer otillräcklig. Detta är till stor del på grund av att traditionell bokföring inte tar hänsyn till 
de resurser som är av stor vikt i många företag, det vill säga de immateriella resurserna.5 
 
Immateriella tillgångar är ett av de mer komplexa områdena inom redovisningsteorin, delvis 
på grund av svårigheten att identifiera dessa tillgångar. Men till största delen beror 
komplexiteten på osäkerheten som är förknippad med att mäta tillgångens framtida värde och 
framtida nyttjandeperiod.6 Det finns åtminstone två vedertagna tillvägagångssätt vid 
redovisning av FoU. Den ena metoden innebär att alla utgifter för forskning och utveckling 
redovisas som kostnader i samband med att de uppkommer. Det andra tillvägagångssättet 
innebär att utgifter för utveckling får tas upp i företagets balansräkning om ett antal kriterier 
är uppfyllda. Utgifter för forskning får dock inte redovisas som en tillgång utan de 
kostnadsredovisas, även kallat kostnadsföring, alltid under den period då de uppkommer.7 

                                                 
1 BAS kontogruppen i Stockholm AB. BAS nyckeltal, (Stockholm: Norstedts Juridik AB, 2006), 19. 
2 Smith, Dag. Redovisningens språk, andra upplagan, (Lund: Studentlitteratur, 2000), 205. 
3 Hoegh-Krohn, et al. ”Accounting for Intangible Assets in Scandinavia, the UK, the US, and by the IASC: 
Challenges and a Solution” The International Journal of Accounting. Vol. 35 (2000), 243. 
4 Eriksson, Gunnar. Företagets immateriella investeringar – en begreppsutredning, (Linköping: Linköpings 
Universitet, 1985), 1. 
5 Johansson, Ulf et al. Att mäta och styra verksamheten – modeller med fokus på icke-materiella resurser, 
(Uppsala: Uppsala Publishing House, 2000), 5. 
6 Hendriksen, Eldon et al. Accounting theory, femte upplagan, (Boston: Richard D. Irwin, Inc, 
1992), 632. 
7 FAR Förlag. Internationell redovisningsstandard i Sverige – IFRS/IAS 2005 (Stockholm: FAR Förlag AB, 
2005), IAS 38. 
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1.2 Problemdiskussion 
Att förbättra redovisningen av immateriella tillgångar är en av de största utmaningarna vid 
framställningen av framtida finansiella rapporter. Tidigare har resursanvändning på 
immateriella tillgångar som exempelvis forskning och utveckling, licenser och varumärken 
endast behandlats som kostnader och inte som en investering till bokfört värde. Detta har 
medfört att utgifterna har kostnadsförts under den period de har uppkommit. Ett sådant synsätt 
gällande immateriella tillgångar har ansetts minska relevansen i de finansiella rapporterna 
med tanke på att dessa tillgångar har fått en allt större betydelse.8 
 
Dagens rekommendationer för redovisning ges ut av två ledande normgivande organ, 
International Accounting Standards Board (IASB) samt Financial Accounting Standards 
Board (FASB). Utgångspunkten för respektive organs rekommendationer gällande FoU 
skiljer sig åt9. I FASB:s uttalande nr 2 som gavs ut 1974 kräver de att utgifter för forskning 
och utveckling kostnadsredovisas direkt när de uppstår10. Anledningen till att FASB gav ut 
denna rekommendation var för att säkerställa en försiktig redovisning av utgifter som var 
förknippade med en hög grad av osäkerhet gällande den framtida ekonomiska nyttan11. 
IASB:s rekommendation skiljer sig från FASB:s då de tillåter en aktivering, även kallat 
tillgångsredovisning, av utgifter för utveckling om vissa kriterier är uppfyllda12. 
 
Som en följd av att allt större resurser har investerats på forskning och utveckling under det 
senaste årtiondet menar vissa forskare att de finansiella rapporterna kan förbättras om företag 
i USA ges möjlighet att kringgå nuvarande regler och istället välja att aktivera samt skriva av 
utgifter för FoU. Detta skulle medföra mer rättvisande jämförelser av exempelvis resultat 
mellan forskningsintensiva företag och andra företag. Följden av detta skulle bli mer 
användbar information till företagets intressenter.13 
 
Oswald et al menar att en lyckad aktivering av utgifter för FoU kan tillhandahålla 
informationsfördelar jämfört med en direkt kostnadsföring. Det centrala i aktiveringen är att 
ledningen kan kommunicera information om hur lyckade företagets utvecklingsprojekt är och 
dess förväntade framtida fördelar. Denna typ av information kommer enligt studien inte att 
återfinnas i de finansiella rapporterna om företaget väljer att kostnadsredovisa dessa utgifter. 
Oswald et al menar vidare att en aktivering möjliggör en bättre jämförelse mellan kostnader 
och nytta, vilket följaktligen tillhandahåller användbar information för användare av de 
finansiella rapporterna. Beslut om att aktivera eller kostnadsföra FoU-utgifter kommer att 
vara förknippad med faktorer som påverkar relationen mellan nuvarande avkastning och 
framtida.14 
 

                                                 
8 Hoegh-Krohn, et al, ” Accounting for Intangible Assets in Scandinavia, the UK, the US, and by the IASC: 
Challenges and a Solution”, 243. 
9 Hemlin, Jan. Redovisning av Utgifter för Forskning och Utveckling – en Metodstudie, (Göteborg: 
Handelshögskolan Göteborg), 5. 
10 Watts, Ross et al. Positive Accounting Theory, (New Jersey: Prentice-Hall International 
Editions, 1986), 280. 
11 Chambers, Dennis et al. “Managerial Discretion and Accounting for Research and Development Costs.” 
Journal of Accounting, Auditing & Finance. Vol. 18, (2003), 79. 
12 FAR Förlag, Internationell redovisningsstandard i Sverige – IFRS/IAS, IAS 38.  
13 Chambers, “Managerial Discretion and Accounting for Research and Development Costs.”, 79. 
14 Oswald, Dennis R. et al. ” Capitalization of R&D and the Informativeness of Stock Prices.” The European 
Accounting Review. Vol. 16, (2007), 704-708 
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En aktivering av utgifter för FoU ökar årets vinst samt balanserade vinstmedel vilket kan leda 
till en ökad lönsamhet15. Vid bedömningen av ett företags lönsamhet är utgångspunkten oftast 
resultatet. Först analyseras vinsten i absoluta tal och hur den har förändrats. Ska ett företags 
lönsamhet jämföras över en längre tidsperiod eller mot andra företag görs detta lämpligen 
med hjälp av nyckeltal. Lönsamhet är således resultatet ställt i relation till exempelvis 
omsättningen, kapital eller liknande.16 
 
1.2.1 Problemavgränsning 
Eftersom forskning och utveckling fått en allt större betydelse i de finansiella rapporterna har 
redovisningen av dessa utgifter blivit allt viktigare. Med en teoretisk utgångspunkt finns det 
fyra olika tillvägagångssätt för redovisning av FoU-utgifter. De två första tillvägagångssätten 
ser utgifterna för FoU som en portfölj. Det första alternativet skulle vara att aktivera utgifterna 
för hela FoU-portföljen och det andra skulle vara att kostnadsredovisa portföljen. Det tredje 
tillvägagångssättet innebär att aktivera utgifter för forskning men kostnadsredovisa 
utvecklingskostnader. Det sistnämnda alternativet går ut på att kostnadsredovisa utgifter för 
forskning samt aktivera utgifter för utveckling. Detta tillvägagångssätt gäller enligt IASB:s 
rekommendation.17 
 
Vi har valt att avgränsa problemet till att endast undersöka tillvägagångssättet som 
rekommenderas av IASB. Problemet avgränsas vidare till att beskriva och förklara hur de 
båda angreppssätten som ingår i IASB:s rekommendation för redovisning av FoU påverkar 
lönsamheten i ett företag. Detta utan att beakta de eventuella skatteeffekter som de olika 
angreppssätten medför. För att undersöka detta har vi valt att analysera nyckeltal. Detta har 
lett fram till frågeställningen: 
 
Påverkar en aktivering av utgifter för FoU lönsamheten i ett företag? 

1.3 Syfte 
Syftet med studien är att beskriva och förklara hur valet att redovisa utgifter för forskning och 
utveckling påverkar lönsamheten i ett företag. Vi vill undersöka om det finns en skillnad i 
lönsamhet beroende på om ett företag aktiverat utgifterna för FoU eller kostnadsredovisat 
dem under den period de uppkommit. 

                                                 
15 Watts, Positive Accounting Theory, 280. 
16 Hansson, Sigurd et al. Företags- och räkenskapsanalys, nionde upplagan, (Lund: Studentlitteratur, 2001), 23, 
100.  
17 Hemlin, Redovisning av Utgifter för Forskning och Utveckling – en Metodstudie, 50-52. 
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1.4 Studiens fortsatta disposition 
 
Kapitel 2 
Teori – Kapitlet behandlar studiens teoretiska referensram. I kapitlet redovisas teorier 
gällande forskning och utveckling, redovisningsrekommendationer, lönsamhet samt nyckeltal. 
 
Kapitel 3 
Metod - I detta kapitel redovisas studiens uppbyggnad. Här presenteras angreppssättet, valet 
av metod, datainsamlingen samt tillvägagångssättet. I kapitlet diskuteras även validitet och 
reliabilitet. 
 
Kapitel 4 
Resultat och analys – I detta kapitel presenteras resultatet av den kvantitativa studien. Vidare 
tolkas och analyseras resultatet av studien mot bakgrund av tidigare presenterade teorier. 
Kapitlet avslutas med en sammanfattande analys. 
 
Kapitel 6 
Slutdiskussion – I studiens avslutade kapitel diskuteras resultatet och slutsatser dras med 
utgångspunkt från frågeställningen. Kapitlet avslutas med förslag på framtida forskning inom 
området. 
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2 TEORI 
Kapitlet behandlar studiens teoretiska referensram. I kapitlet redovisas teorier gällande 
forskning och utveckling, redovisningsrekommendationer, lönsamhet samt nyckeltal. 

2.1 Redovisningens reglering och normgivare 
Företagens informationsåtergivning till olika intressenter var i början av 1900-talet baserad på 
en frivillighet. Det byggde på ett ömsesidigt beroende mellan de som producerade 
informationen och användarna av densamma. Detta eftersom företagen var beroende av 
finansiärer och att investerare sökte avkastning. Efter börskraschen år 1929 var tilliten till 
redovisningen låg och ett arbete för att återupprätta dess förtroende började. Kraschen 
benämns ofta som startskottet för utvecklingen av en redovisningsteori som medfört den 
moderna regleringen av redovisningen. Att det innan dess inte fanns någon reglerad 
information gjorde det svårt för finansiärerna att göra relevanta bedömningar av en 
verksamhet och ledningens förmåga att förvalta kapitalet. Företagets intressenter krävde 
således en ny form av reglering där en miniminivå för vad som utgjorde acceptabel 
redovisning sattes. Genom att stifta lagar och utveckla rekommendationer skapades ett 
borgenärsskydd. För att detta skydd ska kunna upprätthållas måste det ständigt utvecklas 
rekommendationer för vad som är god redovisning. Normgivande organ arbetar med just 
denna process genom att utveckla nya regler och normer.1 
 
FASB är en amerikansk normbildare som har ett stort inflytande på redovisningsområdet. De 
flesta länders rekommendationer, liksom IASB:s, bygger på den amerikanska normbildarens 
begreppsmässiga ramverk inom redovisningen. Bland de organisationer som verkar 
internationellt är IASB den dominerande. Organisationens arbete strävar efter att skapa 
redovisningsnormer som accepteras globalt.2 

2.2 Redovisningsteori 
Redovisning är ett begrepp som är svårt att definiera. Ett flertal organisationer har försökt 
förklara begreppet utan att lyckats fånga fenomenet på ett klart och tydligt sätt. Ofta utgår 
definitionerna från vad en redovisare gör men inte vad detta innebär. Oförmågan att kunna 
skapa en klar definition kan ses som ett bevis på de problem som finns i utvecklingen av 
dagens redovisning. FASB redogör i SFAC nr 1 för syftet med redovisning i ett företag. 
FASB menar att de finansiella rapporterna ska tillhandhålla information som är användbar för 
kreditgivare, nuvarande och potentiella investerare samt till andra användare för att göra 
rationella investeringar. Kam menar att när förutsättningarna i ekonomin och samhället i 
övrigt förändras ökar även användarnas behov av information. Redovisningen måste därför 
alltid sträva efter att tillgodose användarnas behov och ständigt utveckla kvaliteten i 
informationen som produceras.3 
 
2.2.1 Kvalitativa egenskaper 
Informationen ska som tidigare nämnts vara användbar för dess användare. Det finns fyra 
viktiga kvalitativa egenskaper som gör informationen användbar: relevans, begriplighet, 
jämförbarhet och tillförlitlighet. Om informationen är relevant för användarna underlättar den 
bedömningen av exempelvis framtida händelser. Relevant information kan även bekräfta eller 
                                                 
1 Falkman, Pär. Teori för redovisning. (Lund: Studentlitteratur, 2001), 20-21. 
2 Nilsson, Stellan. Redovisningens normer och normbildare – en nationell och internationell översikt, tredje 
upplagan. (Lund: Studentlitteratur, 2005), 86, 90. 
3 Kam, Vernon. Accounting Theory, andra upplagan. (New York: John Wiley & Sons Inc, 1990), 34-35, 47. 
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korrigera tidigare förväntningar. Är informationen relevant kan den således innehålla såväl ett 
prognosvärde som ett återkopplingsvärde.4 Relevansen påverkas till viss del av 
informationens väsentlighet. Vid bedömning av väsentligheten utvärderas det om användarnas 
beslut skulle påverkas om informationen utelämnades.5 
 
En annan viktig aspekt för informationens användbarhet är att de finansiella rapporterna ska 
vara begripliga. Det förutsätts dock att användarna har en tillräcklig kunskap om redovisning 
och ekonomi men även om den verksamhet som företaget bedriver. Det betyder att sådan 
information vilken kan uppfattas som komplicerad och som på grund av dess relevans för 
olika beslut bör ingå i de finansiella rapporterna inte får utelämnas. Informationen får således 
inte utelämnas med motiveringen att den är för komplicerad för vissa användare att förstå.6 
 
Det måste även finnas en möjlighet att med hjälp av de finansiella rapporterna kunna urskilja 
trender och tendenser i företagets resultat och ekonomiska ställning under en längre tid. 
Vidare ska användarna ges möjligheten att kunna jämföra rapporterna med andra företags för 
att på så vis kunna skapa sig en bättre uppfattning om bland annat den ekonomiska 
ställningen. Det ska således finnas en jämförbarhet. De redovisningsprinciper som företaget 
tillämpar ska framgå i de finansiella rapporterna. Detta för att användarna ska kunna urskilja 
skillnader i principerna mellan olika företag samt under en tidsperiod.7 
 
Om informationen innehåller väsentliga fel eller är subjektiv skapas inget värde och den 
uppfattas därför inte som tillförlitlig . Användarna ska kunna lita på att informationen visar 
vad den är avsedd att visa, eller vad som rimligen kan förutsättas. Om det som framställs i de 
finansiella rapporterna är alltför osäkert finns det en risk att informationen vilseleder vid ett 
beslutsfattande. Sådan osäkerhet kan minskas genom att försiktighetsprincipen tillämpas när 
de finansiella rapporterna upprättas. Genom att på ett korrekt sätt återge de transaktioner 
företaget genomfört kommer balansräkningen visa vilka händelser som skapat företagets 
tillgångar, skulder och eget kapital.8 
 
2.2.2 Redovisningsprinciper 
Matchningsprincipen 
Principen går ut på att först fastställa företagets intäkter för en given period och därefter 
matcha dessa med de kostnader som krävts för att skapa intäkterna. Denna matchning är ofta 
svår att genomföra och den största svårigheten ligger i att finna ett samband mellan periodens 
intäkter och de resurser som har använts för att skapa dessa. För att underlätta matchningen 
finns det tre riktlinjer att följa. Den främsta och mest ideala riktlinjen innebär att det finns ett 
tydligt orsakssamband, det vill säga att kostnaden för att åstadkomma intäkten går att 
identifiera på ett tydligt sätt. Om ett sådant samband inte kan urskiljas finns det två andra 
tillvägagångssätt. Ett alternativ är att allokera kostnaderna till den tidsperiod då dessa antas 
generera intäkter. Detta är ett vanligt tillvägagångssätt och det tydligaste exemplet på denna 
typ av handling är avskrivningar. På detta sätt fördelas kostnaderna systematiskt på de 
perioder då dessa förväntas generera nytta.9 Det sista alternativet är att tillämpa en direkt 

                                                 
4 Hendriksen, Accounting theory, 131-133. 
5 Westermark, Christer. EU:s redovisningsstandard: en introduktion till IAS/IFRS. (Stockholm: Norstedts 
Juridik, 2005), 46. 
6 Redovisningsrådet. Föreställningsram för utformning av finansiella rapporter. (Stockholm: Redovisningsrådet, 
1995), p25   
7 Ibid, p39-42. 
8 Ibid, p31-38. 
9 Kam, Accounting theory, 283-284. 
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kostnadsföring. Detta är lämpligt när det inte finns något logiskt samband mellan ett företags 
intäkter och resursförbrukningen, med andra ord när den framtida nyttan inte kan mätas eller 
fastställas på ett tillförlitligt sätt.10 
 
Försiktighetsprincipen 
IASB ser försiktighet som ett kriterium för tillförlitlighet. Denna princip innebär att om det 
finns två olika sätt att värdera en tillgång på ska det lägsta alternativet väljas, det vill säga 
lägsta värdets princip. Det motsatta förhållandet gäller dock för värdering av skulder. 
Gällande anläggningstillgångar tillämpas försiktighetsprincipen genom att värdering sker via 
en jämförelse mellan dels den historiska kostnaden och dels nyttjandevärdet av tillgången.11 
Principen innebär att företaget under osäkerhet hellre ska kostnadsföra än tillgångsredovisa, 
vilket medför att det ofta uppstår en konflikt mellan denna princip och matchningsprincipen12. 
Försiktighetsprincipen är en av de principer som varit mest framträdande i dagens redovisning 
och den innebär att vissa resurser såsom exempelvis ett varumärke inte kan redovisas som 
tillgång13. Försiktighetsprincipen har dock på senare tid fått en mindre framträdande roll 
medan matchningsprincipen fått allt större betydelse14. 
 
Jämförbarhetsprincipen 
Principen innebär att den redovisningsinformation ett företag presenterar ska vara jämförbar 
såväl över tid som med andra företag. Det är även av vikt att poster behandlas konsekvent från 
år till år.15 De redovisningsprinciper företaget valt att tillämpa ska inte ändras utan giltigt skäl. 
Anledningen till att företag ska använda samma principer år efter år är att 
redovisningsinformationen ska vara jämförbar över tid. Om en ändring sker bör en detaljerad 
redogörelse angående detta återges i redovisningsinformationen. Kravet på upplysning vid 
byte av redovisningsprincip behandlas bland annat i Redovisningsrådets rekommendation nr 
5.16 

2.3 Tillgångar och Skulder 
En skuld är en nu gällande förpliktelse för en enhet som tvingar denna att överföra tillgångar 
eller utföra tjänster för andra enheter i framtiden och som är resultat av tidigare transaktioner 
eller händelser17. En förpliktelse infrias vanligtvis genom att enheten lämnar ifrån sig resurser 
som innebär ekonomiska fördelar. Detta kan exempelvis göras genom betalning av likvida 
medel eller utförande av tjänster.18 
 
En tillgång är en resurs som kontrolleras av företaget till följd av inträffade händelser och som 
förväntas innebära ekonomiska fördelar för företaget i framtiden. Definitionen av en tillgång 
anger dess främsta kännetecken men innefattar inte de specifika kriterier som krävs för att 
tillgången ska redovisas i balansräkningen.19 Om en resurs inte uppfyller kraven för en 
tillgång ska transaktionen kostnadsredovisas i resultaträkningen under perioden den 
uppkommit20. Alla resurser som ett företag förfogar över är dock inte att betrakta som 

                                                 
10 Artsberg, Kristina. Redovisningsteori – policy och – praxis. (Malmö: Liber ekonomi, 2003), 160. 
11 Smith, Redovisningens språk, andra upplagan, 91-92. 
12 Artsberg, Redovisningsteori – policy och – praxis, 160. 
13 Smith, Redovisningens språk, andra upplagan, 290. 
14 Artsberg, Redovisningsteori – policy och – praxis, 160. 
15 Gröjer, Jan-Erik. Grundläggande redovisningsteori, femte upplagan. (Lund: Studentlitteratur, 2002), 63. 
16 Nilsson, Redovisningens normer och normbildare – en nationell och internationell översikt, 40. 
17 Kam, Accounting theory, 111. 
18 Redovisningsrådet, Föreställningsram för utformning av finansiella rapporter, p62   
19 Ibid, p49, p60. 
20 Falkman, Teori för redovisning, 81. 
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tillgångar. För att en resurs ska betraktas som tillgång ska ett antal egenskaper vara 
uppfyllda.21 En tillgång är en resurs som ska generera framtida ekonomiska fördelar för 
verksamheten. Vidare ska tillgången vara anskaffad och/eller under kontroll av företaget samt 
vara ett resultat av historiska händelser eller transaktioner22. Den första egenskapen behandlar 
framtida nytta och tar sikte på att resursen förväntas ge ett positivt kassaflöde. Dock ska det 
inte tolkas som att tillgången ska värderas till ett diskonterat framtida värde. Är kassaflödena 
osäkra ska resursen betraktas som en tillgång om den har ett förväntat positivt värde. Om 
osäkerheten gällande det framtida kassaflödets storlek är allt för hög kan det medföra att 
tillgången inte erkänns i redovisningen.23 För att definieras som tillgång måste resursen 
dessutom vara exklusiv för verksamheten men det behöver inte finnas ett formellt kontrakt 
som visar att företaget äger tillgången24. Egenskapen för en tillgång som innefattar att den ska 
vara ett resultat av tidigare transaktioner har uppkommit för att säkerställa att icke verifierbara 
tillgångar inte redovisas i balansräkningen. Som exempel på detta kan nämnas att budgeterade 
inköp inte klassificeras som en tillgång eftersom transaktionen ännu inte har ägt rum.25 
 
2.3.1 Erkännandekriterier för en tillgång 
Att en resurs uppfyller egenskaperna för en tillgång innebär inte per automatik att resursen 
kommer att erkännas som tillgång. Det finns ett flertal resurser som ryms inom definitionen 
men som trots det inte redovisas i balansräkningen. Som exempel kan företagets anställda 
nämnas då de med stor säkerhet genererar framtida ekonomisk nytta men som ändå inte 
redovisas som en tillgång i balansräkningen. Erkännandekriterierna har skapats som en följd 
av att redovisare vill försäkra sig om att en tillgång faktiskt existerar. Vidare ska kriterierna 
medföra att resursen vilken redovisas som en tillgång tillhandahåller relevant och tillförlitlig 
information för användarna. Utgångspunkten för erkännandekriterierna är att upprätthålla 
objektiviteten i redovisningen. Det bör poängteras att de fyra kriterierna inte beaktar alla 
tänkbara utfall samt att de inte utesluter varandra.26 

• Det centrala i det första kriteriet är om företaget har rättigheten till den framtida 
ekonomiska nyttan. Detta går att sätta i samband med relevansen och tillförlitligheten i 
redovisningsinformationen. 

• Tillgångarna ska värderas försiktigt, exempelvis genom att beakta lägsta värdets 
princip. Detta går att koppla till försiktighetsprincipen som är av vikt för 
tillförlitligheten i redovisningen. 

• Fastställande av den ekonomiska substansen av en händelse är viktigt för relevansen i 
informationen.27 För att kunna uppnå detta är det viktigt att transaktioner och 
händelser redovisas med den ekonomiska betydelsen som utgångspunkt. Med andra 
ord ska inte enbart resursens juridiska form avgöra hur denna redovisas.28 

• Det ska vara möjligt att mäta tillgångens värde. Om värdet endast går att bestämma 
relativt godtyckligt ska tillgången inte erkännas.29 

 

                                                 
21 Smith, Redovisningens språk, 101-102. 
22 Kam, Accounting theory, 104. 
23 Smith, Redovisningens språk, 102-103. 
24 Hendriksen,  Accounting theory, 456. 
25 Kam, Accounting theory, 106. 
26 Ibid, 108-109. 
27 Ibid, 110. 
28 Redovisningsrådet, Föreställningsram för utformning av finansiella rapporter, p35. 
29 Kam, Accounting theory, 110. 
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2.4 Intäkter och Kostnader 
Intäkter är inflöden eller andra ökningar av tillgångar hos en enhet, eller en minskning av dess 
skulder (eller en kombination av båda) under en viss period och som skapats genom 
produktion, leverans av varor och tjänster, eller andra aktiviteter som utgör enhetens 
fortgående centrala verksamhet. Intäkter kan ses som den periodmässiga förändringen i 
enhetens totala tillgångar.30 
 
Kam definierar kostnader som minskningar i värdet på tillgångar eller ökning i värdet på 
skulder eller eget kapital och som motsvarar kostnaden i användning och förbrukning av varor 
och tjänster av en enhet i syfte att skapa intäkter för perioden. Kostnader utgör således den 
periodmässiga förändringen i enhetens totala skulder.31 Kostnader kan ses som utflödet i 
verksamheten och därmed en ogynnsam förändring av företagets resurser. Dock ska inte alla 
dessa förändringar i resurserna klassas som kostnader. En mer tydlig definition av kostnader 
är ”användning eller förbrukning av varor och tjänster för att erhålla intäkter.”32 Vidare är 
kostnad en minskning av det ekonomiska värdet under en redovisningsperiod till följd av 
utbetalningar eller minskning av tillgångars värde, eller ökning av skulder med en minskning 
av eget kapital som följd. Vanliga exempel på kostnader är avskrivningar och löner. Dessa har 
gemensamt att de leder till en värdeminskning av de tillgångar som företaget har. En kostnad 
ska redovisas i resultaträkningen när en minskning av den framtida nyttan har skett. Detta sker 
när värdet av en tillgång minskar eller att värdet av en skuld ökar samt att detta går att mäta på 
ett tillförlitligt sätt. När en kostnad redovisas i resultaträkningen har den ofta koppling till en 
intäkt, detta härleds till den tidigare beskrivna matchningsprincipen. Kostnader som är ett 
uttryck för att tillgångar förbrukas, minskar i värde, benämns som avskrivningar och dessa ska 
ske enligt en systematisk plan. Syftet med att fördela kostnaderna på detta sätt är att 
åstadkomma en redovisning av kostnaderna under den period vilken tillgången har 
förbrukats.33 

2.5 Immateriella tillgångar 
IAS 38 som behandlar immateriella tillgångar är en rekommendation utgiven av IASB. En 
immateriell tillgång definieras i IAS 38 som ”en identifierbar icke-monetär tillgång utan 
fysisk form”34. En viktig del av definitionen är att tillgången ska vara identifierbar. För att den 
ska ses som identifierbar förutsätts det att resursen är avskiljbar från de övriga tillgångarna.35 
Med avskiljbarhet menas att tillgången går att avdela från företaget för att sedan kunna säljas, 
överlåtas, licensieras, eller hyras ut36. Enligt kriterierna för en tillgång ska resursen i fråga 
kontrolleras av enheten. Kontrollen har företaget när de kan hindra andra från att nyttja de 
fördelar som resursen kommer att skapa i framtiden. Definition, värdering och erkännande är 
de tre huvudsakliga problemen som redovisning av immateriella tillgångar måste försöka 
lösa.37 Immateriella tillgångar skapas genom förvärv eller via intern upparbetning. När 
ersättningen för ett förvärvat företag överstiger nettotillgångarnas värde skapas en immateriell 
tillgång i form av förvärvad goodwill. Som exempel på internt upparbetade immateriella 
tillgångar kan nämnas utgifter för forskning och utveckling där det antas att bättre produkter 

                                                 
30 Kam, Accounting theory, 236-237. 
31 Ibid, 276-277. 
32 Hendriksen,  Accounting theory, 271. 
33 Redovisningsrådet, Föreställningsram för utformning av finansiella rapporter, p70, p78, p94-98. 
34 FAR Förlag, Internationell redovisningsstandard i Sverige – IFRS/IAS 2005, IAS 38. 
35 Smith, Redovisningens språk, 207. 
36 FAR Förlag, Internationell redovisningsstandard i Sverige – IFRS/IAS 2005, IAS 38. 
37 Falkman, Pär. Redovisningens reglering. (Lund: Studentlitteratur, 2001), 61, 63. 
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eller processer skapas. En immateriell tillgång förväntas generera nytta för verksamheten 
under en längre tidsperiod.38 
 
De immateriella tillgångar som redovisas i balansräkningen ska skrivas av under sin 
nyttjandeperiod. Det leder fram till frågan om hur lång avskrivningstiden bör vara. I 
Årsredovisningslagens fjärde kapitel 4 § andra stycket framgår det att avskrivningstiden ska 
vara högst fem år, om inte en längre nyttjandeperiod med säkerhet kan fastställas. Vissa 
forskare anser att tiden ska begränsas i lagstiftning eller i annan normgivning, andra menar att 
det är företagen själva som är bäst lämpade att bedöma nyttjandeperioden. Detta kan 
sammankopplas med kravet på tillförlitlighet i redovisningsinformationen, som säger att det i 
företagen ska finnas en strävan att ge en så rättvisande bild som möjligt av den ekonomiska 
ställningen.39 

2.6 Finansiella rapporter 
Syftet med finansiella rapporter är att redovisa information om företagets ekonomiska 
ställning och resultat samt visa på förändringar som skett i dessa. I en finansiell rapport ingår 
vanligtvis en balansräkning, en resultaträkning, en kassaflödesanalys samt kompletterande 
information och andra tilläggsupplysningar.40 En post som uppfyller definitionen för en 
tillgång eller kostnad ska redovisas i resultat- eller balansräkningen. Det är inte tillåtet att 
undvika att redovisa sådana poster med hänvisning till att informationen istället återfinns i 
noter eller annan tilläggsupplysning. Som tidigare nämnts krävs det att vissa kriterier är 
uppfyllda för att en resurs ska kunna redovisas som en tillgång eller kostnad. En post som 
ryms inom respektive definition ska tas upp om: 

• det är sannolikt att de framtida ekonomiska fördelarna som kan hänföras till posten 
kommer att tillfalla eller lämna företaget i framtiden och 

• värdet eller kostnaden av posten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.41 

2.7 Redovisningsmetoder av FoU 
Resultatet av ett företags FoU arbete är exempel på internt upparbetade immateriella 
tillgångar. I IAS 38 görs en distinktion mellan forskningsfasen och utvecklingsfasen. De 
utgifter som ett företag investerar i forskningsfasen får inte redovisas som en tillgång i 
balansräkningen utan ska istället redovisas som en kostnad då den uppkommer. Anledningen 
till detta är att ett av kriterierna som gäller för erkännande av en tillgång inte anses vara 
uppfyllt. Det gäller kriteriet om den framtida ekonomiska nyttan vilket anses vara allt för 
osäkert i denna fas.42 Varken IASB eller FASB tillåter aktivering av utgifter för forskning43. 
Dock används aktivering av FoU-utgifter som ett vedertaget begrepp trots att det i praktiken 
endast är utvecklingskostnader som får tillgångsredovisas. Exempel på forskningsverksamhet 
är sådant arbete som syftar till att ta fram ny kunskap samt sökandet efter alternativa material, 
produkter etc44. Det som skiljer utvecklingsfasen från forskningsfasen är att det med större 
säkerhet går att fastsälla en rimlig grad av framtida ekonomiska fördelar. I utvecklingsfasen 
framgår det bland annat tydligare om produkten kan färdigställas och säljas till företagets 
kunder medan forskningsfasen ses som ett systematiskt sökande i syfte att ge ny kunskap.45 

                                                 
38 Smith, Redovisningens språk, 206. 
39 Ibid, 212-213. 
40 Redovisningsrådet, Föreställningsram för utformning av finansiella rapporter, p7, p12. 
41 Ibid, p82-83. 
42 Smith, Redovisningens språk, 209. 
43 Hemlin, Redovisning av Utgifter för Forskning och Utveckling – en Metodstudie, 52. 
44 FAR Förlag, Internationell redovisningsstandard i Sverige – IFRS/IAS 2005, IAS 38. 
45 Smith, Redovisningens språk, 209. 
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Att kunna välja redovisningsmetod för utgifter gällande FoU ger en möjlighet för ledningen 
att kunna öka relevansen i redovisningsinformationen. Ökningen av relevansen görs vid en 
aktivering eftersom företaget presenterar information om de framtida ekonomiska fördelarna. 
Valet av redovisningsmetod ger även en möjlighet att påverka resultatet och på så sätt ge en 
mer positiv eller negativ bild av företagets utsikter.46 Dhaliwal et al kom i en studie från 1999 
fram till att större företag ofta använder sig av en kostnadsredovisning av utgifter för FoU och 
att företag med en stor hävstångseffekt är mer benägna att använda sig av en aktivering av 
utgifterna47. Andra studier har visat att nystartade företag i större utsträckning använder sig av 
en aktivering medan mer etablerade företag kostnadsredovisar sina utgifter48. 
 
2.7.1 Kostnadsredovisning av utgifter för FoU 
Om en andel av anskaffningsvärdet för en immateriell tillgång inte uppfyller kriterierna för en 
tillgång ska denna del av de totala utgifterna kostnadsföras under perioden de uppkommit. 
Utgifter som hänför sig till forskningsfasen är ett exempel på en sådan utgift. Det ska även 
påpekas att utgifter för immateriella tillgångar som en gång har kostnadsredovisats inte senare 
kan tas upp i som tillgång i balansräkningen.49 Motiveringen till att redovisa utgifterna för 
forskning och utveckling som en kostnad när de uppkommer är att det kan vara svårt att se ett 
samband mellan utgifterna för FoU och de framtida ekonomiska fördelarna. En annan 
anledning till att kostnadsföra alla utgifter är bristen på väsentlighet som en aktivering skulle 
ha medfört. Detta resonemang grundas i att forskare genom olika undersökningar kommit 
fram till att investerare ansett att en aktivering av utgifter för FoU inte gett dem information 
som varit användbar vid beslutsfattande.50 
 
En anledning till varför företag väljer att kostnadsföra utgifterna för FoU är att ledningen 
hellre redovisar kostnader den period de uppkommer. Detta eftersom de då vet vilken effekt 
det får på periodens resultat istället för att via avskrivningen föra kostnaden vidare till ett 
annat år. Företagsledningen kan således kostnadsföra utgiften ett år där resultatet är 
tillfredställande istället för att behöva redovisa den ett år då resultatet är sämre.51 Att redovisa 
utgifterna för forskning och utveckling som kostnader när de uppstår har 
försiktighetsprincipen som utgångspunkt eftersom den framtida nyttan kan vara högst osäker. 
Ett av huvudargumenten till att kostnadsredovisa utgifterna är att det kan vara svårt att 
bedöma om de framtida intäkterna kommer täcka investeringen. Dock ska det påpekas att 
osäkerheten över framtida intäkter inte försvinner i och med att en kostnadsföring sker, det 
som kan sägas ske är att företaget endast informerar sina intressenter att det inte rör sig om en 
tillgång.52 
 
De effekter som kan uppstå i de finansiella rapporterna vid en kostnadsredovisning är att det 
redovisade resultatet blir lägre. Detta kan i sin tur leda till en lägre värderad aktie eftersom 
den ofta bygger på företagets redovisade resultat. Om aktien är för lågt värderad kan det leda 
till svårigheter att hitta finansiärer eftersom vissa nyckeltal kommer påverkas negativt. 
Ytterligare effekter som kan uppstå är om företaget tillämpar någon form av resultatbaserat 
incitamentsprogram. Här kan val av redovisningsmetod påverka storleken på bonusen 
                                                 
46 Chambers, “Managerial Discretion and Accounting for Research and Development Costs.”, 80. 
47 Dhaliwal, Dan S. et al. ”The Investment Opportunity Set and Capitalization Versus Expensing Methods of 
Accounting Choice.” Accounting and Finance. Vol. 39, No. 2 (1999): 173. 
48 Oswald, “Capitalization of R&D and the Informativeness of Stock Prices.”, 708 
49 FAR Förlag, Internationell redovisningsstandard i Sverige – IFRS/IAS 2005, IAS 38. 
50 Hendriksen,  Accounting theory, 650. 
51 Elliott, Barry et al. Financial Accounting and Reporting, elfte upplagan. (Harlow: FT Prentice Hall, 2007), 
443. 
52 Hemlin, Redovisning av Utgifter för Forskning och Utveckling – en Metodstudie, 51-53. 
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eftersom vald metod har inverkan på resultatet.53 Det har i tidigare studier visat sig att företag 
med hög skuldsättning tenderar att i större utsträckning använda sig av inkomstminskande 
redovisningsmetoder, exempelvis kostnadsredovisning av utgifter för FoU.54 
 
2.7.2 Tillgångsredovisning av utgifter för FoU 
En immateriell tillgång som skapats genom utvecklingsarbete i ett företag ska redovisas som 
tillgång om ett antal kriterier är uppfyllda. För det första ska det vara tekniskt möjligt att 
färdigställa produkten för att sedan kunna sälja den. Företaget ska även ha för avsikt att 
färdigställa tillgången för att sedan använda den eller göra den tillgänglig på en marknad. 
Vidare ska det finnas förutsättningar att företaget ska kunna använda eller sälja tillgången 
vidare. Företaget ska även kunna visa att resursen kommer att generera ekonomiska fördelar i 
framtiden. Om det finns en marknad för tillgången är även det ett skäl för att aktivera den i 
balansräkningen.55 
 
En motivering till aktivering av utgifterna för FoU är enligt vissa forskare att det ger ett 
incitament till att fortlöpande bedriva forsknings- och utvecklingsarbete. Skulle alla utgifter 
kostnadsföras direkt när de uppkommer kan företagsledningen komma att lägga mindre 
resurser på FoU i syfte att öka resultatet under en kortare period. En tillgångsredovisning av 
utgifter för FoU kan därför ses som ett sätt för ledningen att använda resursen som ett 
strategiskt instrument istället för att kostnadsredovisa den i resultaträkningen.56 IASB tillåter 
tillgångsredovisning av utgifter för utveckling, dock är det som tidigare nämnts inte tillåtet att 
redovisa utgifter för forskning som en tillgång. En immateriell tillgång ska skrivas av 
systematiskt under dess nyttjandeperiod. Avskrivningen ska starta när tillgången kan börja 
användas. Det vill säga när tillgången är i sådant skick att den kan användas på det sätt som 
företagsledningen vill. Om tillgången är färdig för försäljning ska avskrivningen sluta och 
eventuellt kvarvarande värde tas bort från balansräkningen.57 Ett problem som kan uppstå vid 
tillgångsredovisning är att det kan vara svårt att mäta och förutse nyttan med 
utvecklingsarbetet. Eftersom det ligger en osäkerhet i utvecklingsarbetet kan ex ante 
informationen vid aktiveringen vara oanvändbar eftersom informationen baseras på en 
framtida bedömning.58 
 
Effekter som kan uppstå i de finansiella rapporterna vid tillgångsredovisning är något av de 
motsatta jämfört med en kostnadsredovisning. Det redovisade resultatet blir högre vilket leder 
till att det egna kapitalet ökar som i sin tur har en positiv inverkan på vissa nyckeltal. I och 
med att allt starkare nyckeltal kan visas möjliggör det att investerare kan lockas till företaget. 
Det är även möjligt att effekterna i balansräkningen positivt kan påverka intressenternas 
uppfattningar om företagets och ledningens förmåga att förvalta kapitalet.59 Beroende på hur 
utgifter för FoU redovisas kan det leda till stora olikheter mellan företags finansiella 
rapporter. Tillgångsredovisning av utgifterna leder inledningsvis till en kostnadsbesparing 
jämfört med att kostnadsföra utgifterna under den period de uppkommit. Både resultatet och 
nettotillgångarna blir högre om utgifterna för FoU redovisas som en tillgång.60 Lev et al kom i 
                                                 
53 Ball, R et al. “Influence of R&D accounting conventions on internal decision-making of companies.” R&D 
Management. Vol. 21, No. 4 (1991), 261. 
54 Dhaliwal, ”The Investment Opportunity Set and Capitalization Versus Expensing Methods of Accounting 
Choice.”, 158. 
55 FAR Förlag, Internationell redovisningsstandard i Sverige – IFRS/IAS 2005, IAS 38. 
56 Hendriksen,  Accounting theory, 650-651. 
57 FAR Förlag, Internationell redovisningsstandard i Sverige – IFRS/IAS 2005, IAS 38. 
58 Oswald, “Capitalization of R&D and the Informativeness of Stock Prices.”, 706. 
59 Ball, “Influence of R&D accounting conventions on internal decision-making of companies.”, 261-262. 
60 Hemlin, Redovisning av Utgifter för Forskning och Utveckling – en Metodstudie, 50. 
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en artikel från 1996 fram till att aktivering av utgifter för FoU gör redovisningsinformationen 
mer användbar dess användare. Vidare menar de att aktiveringen ger en mer rättvisande bild 
av aktievärdet och avkastningen i företaget.61 Annan forskning har visat att 
tillgångsredovisning används i företag med en hög tillväxt för att stabilisera intäkterna medan 
företag med låg tillväxt väljer att kostnadsföra utgifterna för FoU i takt med att de 
uppkommit. Resultatet av studierna visade även det faktum att de företag som aktiverade 
utgifterna hade en betydligt större möjlighet att stabilisera intäkterna jämfört med de företag 
som kostnadsredovisat utgifterna.62 

2.8 Lönsamhet 
Lönsamhet mäts via ett resultat, det vill säga vinst eller förlust uttryckt som ett absolut tal, 
ställt i relation till exempelvis omsättning eller kapital. Med hjälp av lönsamheten kan 
jämförelser göras mellan företag, såväl under nuvarande period som över tid. Dessa görs för 
att kunna analysera om verksamhetens resultat är tillfredställande. Analysen kan exempelvis 
göras med hjälp av olika nyckeltal.63 På lång sikt är lönsamheten helt avgörande för att ett 
företag ska kunna fortleva. Lönsamheten är dessutom viktigt för tillväxten i företaget eftersom 
denna, åtminstone delvis, borde finansieras med hjälp av egna medel.64 Inte bara företagets 
ägare är intresserade av lönsamheten. Den har även stor betydelse vid anskaffningen av nytt 
kapital för att kunna finansiera fortsatt utveckling. Det är då främst den framtida lönsamheten 
som är av intresse för beslutsfattare och till grund för bedömningen ligger lönsamheten som 
företaget faktiskt har uppvisat historiskt.65 Räntabilitet, det vill säga företagets förmåga att 
förränta kapitalet som det disponerat, är ett sätt att beräkna lönsamhet på. 
Räntabilitetsberäkningar har därför en stor betydelse för ett företag.66 Med hjälp av en analys 
av nyckeltal kan företaget utröna hur lönsamheten uppkommit eller varför den har uteblivit, 
med andra ord hur effektivt ett företags verksamhet är67. 

2.9 Nyckeltal 
Ett nyckeltal kan ses som ett verktyg för att kontrollera och analysera det egna och 
konkurrerande företags prestationer. En anledning till att nyckeltal används i företag är att ett 
absolut tal saknar betydelse. Ett värde skapas först när detta tal ställs i relation till ett annat 
absolut tal, vilket bildar ett nyckeltal. Med matematisk terminologi kallas detta för bråktal. En 
förbättring av nyckeltalet är således ett resultat av att antingen täljare eller nämnare förbättras, 
eller en kombination av de båda.68 Nyckeltal kan användas för att mäta och jämföra ett 
företags lönsamhet och det är som tidigare nämnts viktigt att analysera dessa relationstal över 
en längre tidsperiod. Studier av nyckeltal över tid kallas longitudinell metod. Med hjälp av 
denna analysmetod kan trender i företagets prestationer urskiljas. Ett alternativt sätt att studera 
nyckeltal är att jämföra ett företags relationstal med liknande företags. Syftet med 

                                                 
61 Lev, Baruch et al. “The capitalization, amortization, and value-relevance of R&D.” Journal of Accounting and 
Economics. Vol. 21, No. 1 (1996), 134. 
62 Dhaliwal, ”The Investment Opportunity Set and Capitalization Versus Expensing Methods of Accounting 
Choice.”, 153, 157. 
63 Hansson, Företags- och räkenskapsanalys, 23,100. 
64 Sandberg, Christina. Ekonomianalys 1995 – Analysmetoder och Nyckeltal, andra upplagan. (Göteborg: 
Akelius/Liber Skatt & Information, 1995), 90. 
65 Thomasson, Jan. Extern redovisning och finansiell analys, elfte upplagan. (Malmö: Liber ekonomi, 2004), 
279. 
66 Sandberg, Ekonomianalys 1995 – Analysmetoder och Nyckeltal, 90. 
67 Nilsson, Henrik et al. Företagsvärdering med fundamental analys. (Lund: Studentlitteratur, 2002), 129. 
68 Westwick, Christopher A. Affärslivets nyckeltal. (Stockholm, Affärsförlaget, 1984), 5-8. 
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tvärsnittsmetoden, som den kallas, är att utvärdera om ett prestationsmått avviker från normen 
som utgörs av jämförelseföretagen.69 
 
2.9.1 Räntabilitet på totalt kapital 

Resultat efter finansiella poster + Finansiella kostnader 
Totalt Kapital 

 
Det resultatmått som används vid beräkning av detta nyckeltal är resultatet efter finansiella 
poster plus de finansiella kostnaderna. Dessa kostnader ska beaktas eftersom de utgör 
ersättning för det främmande kapitalet.70 Genom detta förfarande påverkas inte resultatet av 
företagets finansiering71. Nyckeltalet används främst för att mäta och värdera ett företags 
lönsamhet. Räntabiliteten på det totala kapitalet visar ett företags förmåga att förränta de 
tillgångar som ställts till verksamhetens förfogande.72 Måttet visar således avkastningen på de 
totala tillgångarna73. Med andra ord visar nyckeltalet hur effektivt företagets tillgångar 
används oavsett hur de har finansierats. Eftersom nyckeltalet bortser från hur kapitalet har 
finansierats kan måttet användas för att mäta och jämföra effektiviteten i företaget under olika 
tidsperioder. Det går även att jämföra måttet mot andra företag, verksamma i såväl samma 
som andra branscher. Relationstalet kan också jämföras med räntor på kapitalmarknaden.74 
Räntabiliteten på totalt kapital kan brytas ner i två komponenter, kapitalets 
omsättningshastighet samt vinstmarginalen75. 
 
2.9.2 Kapitalets omsättningshastighet 
Nettoomsättning 

Totalt Kapital 
 
Måttet visar den genomsnittliga omsättningshastigheten för ett företags samtliga tillgångar76. 
Ett företags intäkter uppkommer genom att det investerade kapitalet arbetar. Detta sker genom 
att de tillgångar som företaget innehar omsätts, exempelvis genom att de varor som företaget 
köpt in förädlas och säljs vidare. När kapitalet omsätts på detta vis skapas intäkterna till 
företaget. Storleken på intäkterna skapas således genom att ett stort kapital omsätts få gånger 
eller att en liten mängd kapital omsätts många gånger. Det är viktigt att binda så lite kapital 
som möjligt i förhållande till företagets omfattning och måttet visar hur väl företaget lyckas 
med detta. Nyckeltalet visar hur mycket varje investerad krona har genererat i intäkter.77 
Kapitalomsättningshastigheten visar således hur effektivt företaget använder sina resurser. 
Eftersom måttet är en av två faktorer som påverkar räntabiliteten på det totala kapitalet bör en 
minskning av kapitalets omsättningshastighet ses som en varningssignal.78 

                                                 
69 Nilsson, Företagsvärdering med fundamental analys, 129-131. 
70 Thomasson, Extern redovisning och finansiell analys, 282. 
71 Sandberg, Ekonomianalys 1995 – Analysmetoder och Nyckeltal, 78. 
72 Hansson, Företags- och räkenskapsanalys, 116. 
73 Thomasson, Extern redovisning och finansiell analys, 282. 
74 Hansson, Företags- och räkenskapsanalys, 116. 
75 Sandberg, Ekonomianalys 1995 – Analysmetoder och Nyckeltal, 79. 
76 Greve, Jan. Modeller för finansiell planering och analys. (Lund: Studentlitteratur, 2003), 93. 
77 BAS kontogruppen i Stockholm AB, BAS nyckeltal – för bättre analys och effektivare ekonomistyrning, 33. 
78 Sandberg, Ekonomianalys 1995 – Analysmetoder och Nyckeltal, 40, 102. 
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2.9.3 Vinstmarginal 
Resultat efter finansiella poster + Finansiella kostnader 

Nettoomsättning 
 
För att analysera om resultatet är tillfredställande kan det ställas i relation till 
nettoomsättningen. De nyckeltal som bygger på denna beräkningsgrund kallas marginalmått. 
Dessa kan användas för att utvärdera en verksamhets utveckling över tid eller för att jämföra 
företag inom samma bransch. Vinstmarginal är ett sådant typ av mått.79 Eftersom de 
finansiella kostnaderna återförs är måttet opåverkat av hur företaget är finansierat. Däremot 
tar nyckeltalet hänsyn till företagets ränteintäkter. Nyckeltalet utgår således från samma 
resultatbegrepp som räntabiliteten på totalt kapital. Måttet blir därför viktigt för att förstå hur 
det totala kapitalets räntabilitet uppkommit.80 Vinstmarginal, eller vinstprocent som måttet 
även kallas, åskådliggör hur stor del av omsättningen som finns kvar för att täcka 
räntekostnaderna samt generera vinst81. Uttryckt på ett annat sätt kan vinstmarginalen sägas 
visa hur mycket företaget tjänar för varje omsatt krona. Måttet är beroende av företagets 
intäkter samt kostnader och genom att exempelvis höja priset på en vara kan vinstmarginalen 
bli bättre. Ett annat sätt att öka vinstmarginalen är att reducera kostnaderna för varan.82 

2.10 Du Pont-schemat 
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         Totalt   
        kapital   
                  

Figur. 2.1 Du Pont-schema 
Källa: ”Modeller för finansiell planering och analys” J. Greve, 2003, s.95. Bearbetad av författarna. 
 
Räntabiliteten på det totala kapitalet är ett komplext nyckeltal. För att kunna analysera detta 
mått bör det brytas ner i dess beståndsdelar.83 Genom en sådan uppdelning åskådliggörs det 
tydligare hur företaget kan förbättra räntabiliteten84. Med tanke på att räntabilitet är ett 
nyckeltal som uttrycker förhållandet mellan resultat och kapital är det lämpligt att analysera 
resultatutvecklingen samt kapitalutvecklingen i verksamheten. En förbättring av räntabiliteten 

                                                 
79 Thomasson, Extern redovisning och finansiell analys, 285. 
80 Sandberg, Ekonomianalys 1995 – Analysmetoder och Nyckeltal, 83 
81 BAS kontogruppen i Stockholm AB, BAS nyckeltal – för bättre analys och effektivare ekonomistyrning, 38. 
82 Greve, Modeller för finansiell planering och analys, 92. 
83 Ibid, 92. 
84 Sandberg, Ekonomianalys 1995 – Analysmetoder och Nyckeltal, 79. 
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på totalt kapital kan således bero antingen på ett förbättrat resultat eller vara en följd av 
minskad kapitalanvändning. Du Pont-schemat kan användas för att analysera förändringar i 
räntabiliteten under en viss tidsperiod. Om räntabiliteten antingen ökar eller minskar under en 
period, kan schemat användas för att identifiera orsakerna till denna förändring.85 
 
Du Pont-schemat visar att vinstmarginalen multiplicerat med kapitalets omsättningshastighet 
är lika med räntabiliteten på det totala kapitalet. Schemat visar således hur poster i balans- och 
resultaträkningen relaterar till varandra.86 En anledning till att räntabiliteten på totalt kapital är 
låg kan vara att resultatet är lågt sett i relation till företagets omsättning. Det vill säga att 
företaget har en låg vinstmarginal.87 En annan faktor som påverkar räntabiliteten på totalt 
kapital är balansomslutningens storlek. En minskad balansomslutning påverkar kapitalets 
omsättningshastighet positivt och kommer således att medföra positiva effekter på 
räntabiliteten för det totala kapitalet.88 
 
Ett företag som vill förbättra räntabiliteten på det totala kapitalet har därför tre möjliga 
tillvägagångssätt. Antingen ökas vinstmarginalen, kapitalets omsättningshastighet eller en 
kombination av dessa båda åtgärder89. Det är därför lika viktigt att försöka uppnå en hög 
omsättningshastighet som att uppnå en hög marginal på sålda varor. Förbättringar i de båda 
beståndsdelarna är lika mycket värda.90

                                                 
85 Greve, Modeller för finansiell planering och analys, 92-96. 
86 BAS kontogruppen i Stockholm AB, BAS nyckeltal – för bättre analys och effektivare ekonomistyrning, 151. 
87 Hansson, Företags- och räkenskapsanalys, 117. 
88 BAS kontogruppen i Stockholm AB, BAS nyckeltal – för bättre analys och effektivare ekonomistyrning, 33. 
89 Greve, Modeller för finansiell planering och analys, 93. 
90 Sandberg, Ekonomianalys 1995 – Analysmetoder och Nyckeltal, 93. 
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3 METOD 
I detta kapitel redovisas studiens uppbyggnad. Här presenteras angreppssättet, valet av 
metod, datainsamlingen samt tillvägagångssättet. I kapitlet diskuteras även validitet och 
reliabilitet. 

3.1 Inledning 
Metod är läran om de instrument som kan användas för att på ett systematiskt sätt kunna 
undersöka verkligheten1. Med hjälp av metod kan ny kunskap nås och allt som bidrar till att 
uppnå resultatet är metod. Några av de grundläggande kraven som ställs på forskningsarbete 
är att ett systematiskt urval av information ska ske samt att denna ska nyttjas på bästa sätt. Ett 
annat krav som ställs är att resultatet av studien ska redovisas på ett sådant sätt att andra kan 
kontrollera dess innehåll och även ges möjlighet att replikera undersökningen.2 

3.2 Angreppssätt 
I vår studie ville vi med hjälp av årsredovisningar identifiera och återskapa en faktisk 
situation av verkligheten. Nämligen om en aktivering av utgifter för forskning och 
utvecklingen leder till förändrad lönsamhet jämfört med en kostnadsredovisning. Vår tanke 
var således att beskriva och förklara fenomenet snarare än att lägga en värdering bakom 
situationen som undersöktes. Studiens angreppssätt kan därför sägas vara deskriptivt3. 

3.3 Val av metod 
Frågeställningen och syftet var avgörande för vårt val av metod. Även resultatet som vi ville 
redovisa var av stor vikt vid detta val. Om vi valt en kvalitativ metod skulle vi ha fått tillgång 
till mer djupgående information men med ett mindre antal undersökningsenheter. En 
kvantitativ metod kännetecknas däremot av begränsad information om en större mängd 
enheter. I vår studie hade vi ingen kontakt med företagen utan vi har granskat utvalda delar i 
ett antal finansiella rapporter. Vi fick således begränsad information om ett stort antal enheter. 
Den information vi hämtade från varje undersökningsenhet var bestämd i förväg och även 
vilka svar som kunde vara tänkbara. Vi lade inte någon större vikt vid om resultatet skulle 
skapa ett värde för det enskilda företaget. Detta passade vår undersökning eftersom dess syfte 
var att se till bredden av problemet snarare än att göra en djupgående analys. Vidare var vår 
tanke att genomföra en strukturerad studie för att kunna generalisera bilden av problemet. Vi 
ville uttala oss om det genomsnittliga och representativa för hela populationen samt försöka 
urskilja tendenserna i densamma. Av dessa skäl ansåg vi att en kvantitativ metod var bäst 
lämpad. En av de största styrkorna med denna metod är dess förmåga att förklara olika 
fenomen och att kunna generalisera resultatet4. 

3.4 Datainsamling 
Vi började med att samla in sekundärdata för att skapa oss en uppfattning om ämnet samt för 
att se vilken typ av forskning som gjorts på området. Dessa data bestod i första hand av 
böcker inom det valda området. För att söka denna litteratur använde vi oss av 
Mittuniversitetets bibliotekskatalog MIMA samt den nationella katalogen LIBRIS. Vid 
genomgång av litteraturen fann vi namn på forskare som gjort studier inom området. När vi 
hittade böcker som var relevanta för vår studie gick vi även igenom deras referenslistor och 

                                                 
1 Halvorsen, Knut. Samhällsvetenskaplig metod. (Lund: Studentlitteratur, 1992), 13. 
2 Holme, Idar Magne. et al. Forskningsmetodik, andra upplagan. (Lund: Studentlitteratur, 1997), 13. 
3 Ibid, 43. 
4 Ibid, 87. 
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hittade på så vis fler böcker och även vetenskapliga artiklar. Dessa specifika vetenskapliga 
artiklar söktes fram via databaserna Google Scholar, Social Sciences Citation Index, 
Blackwell Synergy och JSTOR. Förutom de specifika artiklarna har även andra vetenskapliga 
artiklar hittats. De sökord som användes för att söka fram böcker och artiklar var research and 
development, R&D, forskning och utveckling, FoU, intangible assets, immateriella tillgångar, 
capitalization, profitability, aktivering, lönsamhet. 
 
För att framställa primärdata har vi i studien använt oss av de undersökta företagens 
årsredovisningar. Dessa finansiella rapporter sökte vi fram via respektive företags hemsida. Vi 
har valt att granska årsredovisningar för företag som aktiverar utgifter för FoU. Därefter har 
företagens resultat- och balansräkningar för perioden 2003 till 2007 bearbetats och räknats 
om. Anledningen till att vi valde att studera en femårsperiod grundar sig dels i 
Årsredovisningslagen där det framgår att avskrivningstiden för immateriella tillgångar ska 
vara fem år5. Vidare är det lämpligt att vid en analys av nyckeltal studera en period som 
täcker en konjunkturcykel, vanligen mellan 3-5 år6. Vi har även räknat fram ett antal nyckeltal 
för den berörda perioden. Dessa nyckeltal har dels beräknats med utgångspunkt från 
företagens befintliga årsredovisningar och dels utifrån de omräknade resultat- och 
balansräkningarna. 

3.5 Tillvägagångssätt 
 
3.5.1 Urval 
Studien behandlar aktiebolag som i april 2008 var noterade på Stockholm Large Cap. Vår 
uppfattning var att stora noterade företag rent generellt har större resurser att lägga på 
exempelvis FoU, både i jämförelse mot såväl mindre noterade företag som onoterade bolag. 
Vidare kan nämnas att det på företag noterade vid en börs ställs vissa krav som onoterade 
företag inte behöver ta hänsyn till. Största skillnaden är informationsplikten och den allmänna 
insyn som intressenter ges rätt till i noterade bolag7. Av den anledningen var vår uppfattning 
att det i noterade företags årsredovisningar finns mer specificerad information om 
immateriella tillgångar, vilka var utgångspunkten i vår studie. Företag som är noterade på en 
europeisk börs och som dessutom ingår i en koncern ska sedan januari 2005 följa IASB:s 
rekommendationer gällande redovisning om bland annat immateriella tillgångar8. Det finns 
således tydliga och enhetliga redovisningsrekommendationer för dessa företag. 
 
Inledningsvis studerades samtliga företag på Stockholm Large Cap för att se vilka av dessa 
som redovisar kostnaderna för utvecklingsarbete som en tillgång i balansräkningen. Av de 
totalt 67 företag som fanns noterade på den aktuella börslistan fann vi 16 företag som 
tillgångsredovisar utgifter för FoU. En förteckning över samtliga företag som ingick i studien 
återfinns i referenslistan. Dessa företags årsredovisningar gjorde även en tydlig skillnad 
mellan aktiverade utvecklingskostnader och övriga immateriella tillgångar. Denna tydliga 
skillnad krävdes för att inte andra immateriella tillgångar skulle tas med i omräkningen. 
Vidare var vi även beroende av att få specificerad information om bland annat årets 
investeringar i FoU för att kunna utföra valda beräkningar. Dessa beräkningar beskrivs 
närmare i avsnitt 3.5.2.  

                                                 
5 Sveriges Rikes Lag 2006, (Stockholm: Nordstedts Juridik, 2006), Årsredovisningslagen 4 kapitlet 4 §. 
6 Nilsson, Företagsvärdering med fundamental analys, 131. 
7 Unga Aktiesparare. Aktieboken 2005/2006. (Stockholm: Freebook AB, 2005), 25. 
8 FAR Förlag, Internationell redovisningsstandard i Sverige – IFRS/IAS, IAS 38. 
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3.5.2 Procedur 
Vi har studerat företag som aktiverar utgifter för FoU i balansräkningen och räknat om dessa 
företags finansiella rapporter för en femårsperiod. Efter omräkningarna av de finansiella 
rapporterna såg vi hur företagens resultat- och balansräkningar hade sett ut om dessa företag 
hade kostnadsredovisat alla utgifter för forskning och utveckling. Genom omräkningen av 
rapporterna har vi kunnat göra relevanta jämförelser där övriga variabler varit oförändrade. 
Detta medförde att vi på ett överskådligt sätt kunde se vilka effekter en aktivering har jämfört 
med en direkt kostnadsföring. Ett annat tillvägagångssätt hade varit att jämföra företag som 
tillgångsredovisar sina utgifter för utveckling med liknande företag som valt att inte aktivera 
dessa utgifter. Det vill säga företag som tillämpar kostnadsredovisning. Problemet med detta 
hade dock varit att hitta företag i de båda grupperna av samma storlek, i samma 
verksamhetsområde etc. Vår uppfattning var därför att problemet inte hade isolerats på samma 
sätt vilket skulle ha medfört att vi inte hade kunnat se effekterna på ett lika tydligt och 
rättvisande sätt om denna metod använts. Efter omräkningen av de finansiella rapporterna 
samt framställningen av nyckeltalen tolkade och analyserade vi dessa nyckeltal för att se om 
valet av redovisningsmetod påverkade lönsamheten i företagen. Detta gjordes genom att vi 
försökte urskilja trender och tendenser i de diagram som presenteras i kapitel 4. 
 
Vi ansåg det viktigt att undersökningen genomfördes på ett systematiskt och strukturerat sätt 
för att i möjligaste mån undvika uppkomsten av slumpmässiga fel vid omräkningen av 
företagens resultat- och balansräkningar. Av denna anledning skapades ett verktyg i 
kalkylprogrammet Microsoft Excel för att underlätta beräkningarna. Verktyget bestod dels av 
en resultaträkning och dels av en balansräkning som följer Årsredovisningslagens 
uppställningsform, detta för att skapa en enhetlighet och jämförbarhet mellan företagen. I 
dessa mallar förde vi in varje enskilt företags poster från de finansiella rapporterna. I bilaga 1 
återfinns vårt verktyg för studien.    
 
Eftersom de balanserade utgifterna för utveckling redovisas som nettovärde i balansräkningen 
blev vår nästa uppgift att utröna hur mycket årets investering samt avskrivning var. För att 
kunna genomföra de justeringar vi önskade göra var vi tvungna att via noterna i 
årsredovisningen urskilja bruttovärdet av de aktiverade utvecklingskostnaderna. Via noterna 
fann vi även information om storleken på årets investering, årets avskrivning samt de 
ackumulerade avskrivningarna. Omräkningen av företagens årsredovisningar visas enklast 
med följande exempel: 
 
Företaget X har i år investerat 50 Mkr i utvecklingsarbete som de valt att aktivera som en 
immateriell tillgång i balansräkningen. I år skrivs de aktiverade utgifterna för utveckling av 
med 10 Mkr. Sedan tidigare år finns det ett bruttovärde på 450 Mkr avseende balanserade 
utgifter för utveckling. Det finns även ackumulerade avskrivningar från tidigare år på 90 Mkr. 
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Resultaträkning Mkr Före omräkning  Efter omräkning  
Bruttoresultat 1 000 1 000 
     
Forsknings- och utvecklingskostnader 0 0 + 50 = 50 
Övriga rörelsekostnader 100 100 - 10 = 90 
Årets resultat 900 860 

 
Balansräkning Mkr Före omräkning  Efter omräkning  
Tillgångar     
Immateriella tillgångar     
Balanserade utgifter, utveckling 500 500 - 50 - 450 = 0 
 - Ackumulerade avskrivningar 100 100 - 10 - 90 = 0 
Nettovärde 400 0 
   
   
Eget kapital Före omräkning  Efter omräkning  

Balanserade vinstmedel 1 500 
1 500 - 450 + 90 

= 1 140 
Årets resultat 900 860 

 
Bokföringsorder Mkr  
 Debet Kredit 
Årets investering   50 
Forsknings- och utvecklingskostnader 50   
Årets avskrivning i BR 10  
Övriga rörelsekostnader   10 
Balanserade utgifter, utveckling  450 
Ackumulerade avskrivningar  90  
Balanserade vinstmedel 450 90 

 
De belopp som redovisas före omräkning är således samma belopp som återfinns i 
årsredovisningen. Vi började med att eliminera årets investering från bruttovärdet av de 
aktiverade utvecklingskostnaderna. Detta gjordes genom att kreditera Balanserade utgifter, 
utveckling med 50 Mkr. Motbokningen till denna transaktion gjordes genom att debitera 
Forsknings- och utvecklingskostnader i resultaträkningen med samma belopp. Följden av 
denna transaktion blir således att de immateriella tillgångarna minskar och kostnaderna ökar. 
För att eliminera årets avskrivning debiterades de Ackumulerade avskrivningarna med 10 Mkr 
och motbokades genom att kreditera Övriga rörelsekostnader.  Effekten av detta blir att de 
ackumulerade avskrivningarna minskar och detsamma gäller för de övriga rörelsekostnaderna. 
 
Efter de justeringar som gjorts av årets händelser var nästa steg att eliminera de balanserade 
utgifter som återstod i balansräkningen. För att lösa problemet med elimineringen av tidigare 
års händelser valde vi att tillämpa den metod som används vid koncernredovisning. Om en 
post avser en händelse som inträffat under tidigare år ska posten bokas mot balanserade 
vinstmedel, vad som är viktigt att poängtera är att balanserade vinstmedel är det enda konto 
som är tillåtet att använda vid justering i balansräkningen om posten avser händelser som 
inträffat under tidigare år9. Balanserade utgifter, utveckling krediterades med det belopp som 
kvarstod, 450 Mkr (500-50). Detta bokades mot Balanserade vinstmedel genom en debitering. 
Slutligen återstod det att eliminera de ackumulerade avskrivningarna, detta gjordes genom en 

                                                 
9 Fagerström, Arne et al. Koncernredovisning – med en teoretisk utgångspunkt. (Hägersten: Biggles AB, 2007), 
58. 
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debitering av det kvarstående beloppet av Ackumulerade avskrivningar, 90 Mkr (100-10), och 
en kreditering av Balanserade vinstmedel. 
 
De värden som återfanns bland noterna i årsredovisningarna fördes in i en bokföringsorder 
och med hjälp av Excels matematiska funktioner gjordes sedan omräkningarna automatiskt. I 
och med att de nämnda finansiella rapporterna matades in i mallarna beräknades även 
nyckeltalen helt per automatik med hjälp av Excel. På detta sätt kunde en stor mängd 
information behandlas enhetligt och effektivt. I bilaga 2 återfinns samtliga företags 
framräknade nyckeltal. Resultatet vi fick fram via mallarna illustrerades sedan i form av 
stapeldiagram för att göra informationen mer överskådlig samt för att ge läsaren en bättre bild 
över utfallet. De nyckeltal som presenteras i kapitel fyra består av genomsnittsvärdet av de 16 
företagens nyckeltal. Analysen presenteras i samma kapitel som resultatet för att läsaren 
lättare ska kunna följa resonemanget. Om resultatet och analysen hade presenterats i två 
separata kapitel skulle läsbarheten ha försämrats eftersom de diagram som analysen bygger på 
funnits i ett tidigare kapitel. 
 
För att på ett tydligare sätt visa de effekter som uppstår vid en omräkning till 
kostnadsredovisning räknade vi fram den procentuella förändringen. På detta sätt åskådliggörs 
det med hur många procent nyckeltalet har förändrats efter omräkningen. Detta gjordes 
genom att räkna fram differensen i nyckeltalet mellan kostnadsredovisningen (K) och 
tillgångsredovisningen (T). Därefter dividerade vi differensen med T för att få fram den 
procentuella förändringen vid omräkning från T till K. Formeln för beräkningen blir således 
(K-T)/T. 
 
3.5.3 Val av nyckeltal 
Anledningen till att räntabilitet på totalt kapital valdes var att nyckeltalet främst används för 
att mäta och utvärdera ett företags lönsamhet. En annan intressant aspekt med relationstalet är 
att förändringar i såväl resultat- som balansräkningen kommer ha inverkan på nyckeltalet. Hur 
räntabiliteten på totalt kapital har uppkommit kan förklaras med hjälp av kapitalets 
omsättningshastighet samt vinstmarginalen. Av denna anledning valdes kapitalets 
omsättningshastighet för att förklara och analysera kapitalutvecklingen i företagen. För att 
kunna studera resultatutvecklingen i företagen valdes vinstmarginalen. Med hjälp av Du Pont-
schemat kunde vi sedan urskilja samband mellan de tre nyckeltalen. Vidare kunde vi med 
hjälp av dessa nyckeltal undersöka om en förbättring eller försämring av räntabiliteten på 
totalt kapital hänförde sig till kapitalutvecklingen eller resultatutvecklingen i företaget. 

3.6 Källkritik 
Den sekundärdata vi främst använt oss av är böcker och vetenskapliga artiklar. Vid 
insamlingen av sekundärdata fann vi att det i vissa fall refererats till andra författare. Vi har i 
så stor utsträckning som det varit möjligt sökt fram ursprungskällan för att minska risken för 
feltolkningar. Böcker och vetenskapliga artiklar är framtagna utifrån varje författares eget 
syfte och i de slutsatser som görs vägs då ofta författarens egna värderingar in. Detta har vi 
varit medvetna om men vi har dock ansett att delar av informationen har varit relevant och 
reliabel även för vår undersökning. Viss sekundärdata som studerats har varit relativt gammal 
men vi anser att den information som presenterats för den sakens skull inte nödvändigtvis var 
att betrakta som inaktuell. Vi har varit medvetna om att vår kunskap inom ämnet är begränsad 
och vårt mål har varit att under hela processen läsa in relevant information. Detta för att öka 
vår egen förståelse samt för att minska risken för feltolkningar. 
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3.7 Validitet och reliabilitet 
Med validitet menas relevans. Information som insamlas ska vara relevant för att besvara 
frågeställningen10. De nyckeltal och andra begrepp vi använt oss av har definierats och 
förklarats i teorikapitlet. Detta har gjorts för att säkerställa att alla beräkningar genomförts 
med utgångspunkt från frågeställningen. Med hjälp av definitionerna har genomförandet av 
studien effektiviserats. Eftersom de har medfört att vår förståelse för innebörden av begreppen 
har ökat, vilket lett till att insamlingen av primärdata förenklades. Utgångspunkten i 
undersökningen har varit företags årsredovisningar. Vissa av dessa har varit svåra att tolka vid 
en första anblick. I dessa fall gjordes en mer noggrann analys av de finansiella rapporterna för 
att minimera risken för feltolkningar samt för att reducera antalet felaktiga mätningar. I vissa 
tillgångsredovisade företag gick det inte att urskilja vad som var utgifter för FoU och vad som 
var övriga immateriella tillgångar. Dessa företag valdes då bort för att säkerställa att vi mätt 
det vi avsett att mäta. Ett problem som uppstod vid insamlingen av sekundärdata var att delar 
av dessa data var insamlad i ett annat syfte. Det var då viktigt att granska dessa data för att 
undersöka om den gick att tillämpa och använda även i vår studie. Det vill säga om dessa data 
var relevant i sammanhanget. 
 
Tillförlitligheten i de mätningar vi genomfört är av största vikt för att vi utifrån resultatet 
skulle kunna besvara frågeställningen. Det var därför viktigt att samtliga mätningar 
genomfördes på ett pålitligt sätt. En hög reliabilitet innebär att oberoende mätningar av 
samma fenomen kommer att visa i princip samma resultat11. Som tidigare nämnts har vi vid 
omräkningarna av företagens resultat- och balansräkningar använt oss av Excel. Med hjälp av 
detta kalkylprogram har vi byggt upp ett antal mallar som använts för att göra omräkningarna 
för samtliga företag. Mallarna har varit konstruerade på ett sådant sätt att nyckeltalen har 
räknats fram automatiskt. Detta är möjligt med hjälp av Excels matematiska funktioner. Vi 
har därför lagt stor vikt vid att utforma dessa mallar. På detta sätt har vi försökt säkerställa att 
vi mätt samma sak för samtliga företag och att detta har genomförts på en enhetligt och 
strukturerat sätt. Med detta tillvägagångssätt har vi försökt minimera antalet slumpmässiga 
fel. 

3.8 Generaliserbarhet 
Eftersom vi studerat samtliga företag på Stockholm Large Cap som tillgångsredovisar sina 
utgifter för FoU anser vi att resultatet av vår undersökning visar det faktiska förhållandet som 
råder på denna börslista. Vår uppfattning är därför att resultatet av studien går att generalisera 
för hela denna population. Vi menar därför också att resultat av studien går att generalisera för 
alla publika aktiebolag i Sverige som ingår i en koncern. Vidare anser vi att resultatet även 
bör gå att tillämpa på samtliga aktiebolag i Sverige som tillgångsredovisar utgifter för FoU 
och som följer IASB:s rekommendationer. 

                                                 
10 Halvorsen, Samhällsvetenskaplig metod, 41. 
11 Ibid, 41. 
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4 RESULTAT OCH ANALYS 
I detta kapitel presenteras resultatet av den kvantitativa studien. Vidare tolkas och analyseras 
resultatet av studien mot bakgrund av tidigare presenterade teorier. Kapitlet avslutas med en 
sammanfattande analys. 

4.1 Genomsnittlig andel av FoU 
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Diagram 4.1. Av diagrammet framgår den genomsnittliga andelen aktiverade utgifter för FoU 
i förhållande till de totala tillgångarna.  
 
Diagrammet visar den genomsnittliga andel som de aktiverade utgifterna för FoU utgör av de 
totala tillgångarna hos de 16 företag noterade på Stockholm Large Cap som 
tillgångsredovisar. Under den första mätperioden var andelen FoU cirka 1,5 % av de totala 
tillgångarna. Under de följande åren ökade andelen successivt och nådde sin högsta nivå år 
2006 då andelen var 2,7 %. Därefter minskade andelen marginellt under den sista 
mätperioden. Andelen aktiverade utgifter ligger på en relativt jämn nivå under hela den 
studerade perioden. Det skiljer drygt en procentenhet mellan år 2003 och 2007. Den ökning 
som sker under den studerade femårsperioden ligger i linje med tidigare studier inom området 
som visar att utgifterna för immateriella tillgångar ökar och att företagen investerar mer i 
forskning och utveckling. 
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4.2 Räntabilitet på totalt kapital 

Räntabilitet på totalt kapital 

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

2003 2004 2005 2006 2007

Räkenskapsår

P
ro

ce
nt

Tillgångsredovisning  Kostnadsredovisning  
 

Diagram 4.2 Ovan visas skillnaden i räntabilitet på totalt kapital före och efter omräkning till 
kostnadsredovisning.  

  2003 2004 2005 2006 2007 Medelvärde  
Tillgångsredovisning 7,29 % 10,79 % 11,58 % 13,22 % 14,61 % 11,50 % 
Kostnadsredovisning 6,57 % 10,50 % 11,30 % 12,83 % 14,79 % 11,20 % 
Differens i procentenheter 0,72 0,29 0,28 0,39 0,18 0,30 
 
Räntabiliteten på det totala kapitalet har ökat under samtliga mätperioder, detta gäller både 
vid tillgångsredovisningen samt efter vår omräkning till kostnadsredovisning. Ökningen har 
skett med cirka 8 procentenheter, från 7 till 15 %, för de båda redovisningsmetoderna. År 
2003 visade tillgångsredovisningen att företagen i genomsnitt hade en förräntning på 7,29 %. 
Efter vår omräkning till kostnadsredovisning sjönk räntabilitet till 6,57 %. Det är även under 
detta år som den största differensen mellan de två olika redovisningsmetoderna kan urskiljas. 
Under de två nästkommande mätperioderna ger tillgångsredovisningen en högre räntabilitet 
jämfört med kostnadsredovisningen. Även 2006 visar diagrammet att tillgångsredovisningen 
presenterar ett högre genomsnittligt värde jämfört med kostnadsredovisning. Den sista 
mätperioden visar att kostnadsredovisningen medför högre räntabilitet på totalt kapital än den 
ursprungliga aktiveringen. Det är även under denna period som skillnaden mellan de två 
redovisningsmetoderna är som minst, närmare bestämt 0,18 procentenheter.  
 
Nyckeltalet räntabilitet på totalt kapital används bland annat för att mäta lönsamheten. På sikt 
är det avgörande att företaget uppvisar god förräntning på det totala kapitalet. Medelvärdena 
för hela den studerade perioden visar en räntabilitet på cirka 11,5 % vilket kan jämföras med 
en ränta på kapitalmarknaden för samma period. Genom att visa en god avkastning på det 
totala kapitalet kan det hjälpa företaget att finna nya finansiärer för att fortsätta sin utveckling. 
Tillgångsredovisningen visar ett högre medelvärde än en kostnadsredovisning vilket kan 
påverka möjligheten att anskaffa nytt kapital. Enligt teorin är möjliga effekter vid en 
tillgångsredovisning att resultatet blir högre vilket i sin tur har en positiv inverkan på 
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nyckeltalet. Försiktighetsprincipen är utgångspunkt vid en kostnadsredovisning och vår 
undersökning visar att kostnadsföring påverkar räntabiliteten negativt under alla utom den 
sista mätperioden. 
 

Procentuell förändring av räntabilitet på totalt ka pital
vid omräkning från tillgångsredovisning till kostna dsredovisning
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Diagram 4.3. Procentuell förändring efter omräkning. 
 
RT ∆ % 2003 2004 2005 2006 2007 
≥0 0 % 19 % 38 % 56 % 69 % 
<0 – -5 38 % 44 % 25 % 25 % 19 % 
<-5 – -10 31 % 19 % 25 % 6 % 13 % 
<-10 – -20 13 % 19 % 6 % 6 % 0 % 
<-20 –  19 % 0 % 6 % 6 % 0 % 
 
Diagrammet visar den procentuella förändringen av nyckeltalet vid omräkningen från 
tillgångsredovisning till kostnadsredovisning. En förklaring till hur dessa beräkningar skett 
återfinns i avsnitt 3.5.2. Av diagrammet går det utläsa att ungefär en femtedel av företagen 
hade en negativ förändring av räntabiliteten på det totala kapitalet med 20 % eller mer under 
2003. Vidare går det urskilja att inget av företagen hade en positiv förändring i avkastningen 
på det totala kapitalet under samma mätperiod. Det kan jämföras med år 2007 då närmare 70 
% av företagen hade en positiv förändring av nyckeltalet efter omräkningen. Andelen företag 
som har en positiv förändring ökar för varje år som studerats. 2003 hade, som tidigare nämnts, 
närmare en femtedel av de studerade företagen en negativ förändring på 20 % eller mer. 
Denna andel minskar till 6 % under 2005 för att sedan sjunka till noll under den sista 
mätperioden. 
 
Vid valet av redovisningsmetod har företaget en möjlighet att påverka resultatet och på så sätt 
ge en bättre bild av den ekonomiska ställningen. Diagrammet ovan visar att valet av 
redovisningsmetod har inverkan på företagets räntabilitet i både positiv och negativ riktning. 
Resultatet har således påverkats av den redovisningsmetod som tillämpats. De finansiella 
rapporternas syfte är som tidigare nämnts bland annat att redovisa förändringar i företagets 
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ekonomiska ställning. Vår undersökning visar att den ekonomiska ställningen förändras 
beroende på hur företagen valt att redovisa utgifter för forskning och utveckling. 

4.3 Kapitalets omsättningshastighet 
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Diagram 4.4 Ovan framgår skillnaden i kapitalets omsättningshastighet före och efter 
omräkning till kostnadsredovisning. 
 
  2003 2004 2005 2006 2007 Medelvärde  
Tillgångsredovisning 0,97 1,04 0,96 1,00 1,02 1,00 
Kostnadsredovisning 0,98 1,06 0,98 1,02 1,05 1,02 
Differens 0,01 0,02 0,02 0,02 0,03 0,02 
 
Kapitalets omsättningshastighet ligger på en förhållandevis jämn nivå under hela den 
studerade perioden. Båda redovisningsmetoderna följer varandra under samtliga perioder, från 
2003 till 2004 ser vi en ökning av värdena som följs av en minskning nästkommande år. 
Under de två sista mätperioderna ökar omsättningshastigheten på kapitalet successivt. Något 
som är återkommande för alla mätperioder är att kostnadsredovisningen genererar ett högre 
värde jämfört med tillgångsredovisningen. Skillnaden mellan de två redovisningsmetoderna är 
att kapitalet i genomsnitt omsätts 0,02 gånger mer vid kostnadsredovisning. 
 
Nyckeltalet beskriver hur många gånger som kapitalet i genomsnitt omsätts under ett år. Vår 
studie visar att företagen vid tillgångsredovisning i genomsnitt omsätter kapitalet en gång per 
år medan en kostnadsredovisning medför något högre omsättningshastighet. Nyckeltalet 
bygger på nettoomsättningen i förhållande till totalt kapital. Följden av vår omräkning är att 
nettoomsättningen lämnas oförändrad medan de totala tillgångarna minskar. Det leder till att 
en högre omsättningshastighet uppvisas efter omräkningen. Diagrammet visar därmed att 
företagen i studien använder sina resurser något mer effektivt vid kostnadsredovisningen 
jämfört med en tillgångredovisning. 
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Procentuell förändring av kapitalets omsättningshas tighet 
vid omräkning från tillgångsredovisning till kostna dsredovisning
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Diagram 4.5 Visar den procentuella förändringen efter omräkning. 
 
KoH ∆ % 2003 2004 2005 2006 2007 
>0 – 2 75 % 63 % 50 % 56 % 63 % 
>2 – 6 25 % 31 % 44 % 31 % 25 % 
>6 –  0 % 6 % 6 % 13 % 13 % 
 
Diagrammet visar att det endast är positiva förändringar som sker vid omräkningen från 
aktivering till kostnadsredovisning. Således visar inget av företagen en negativ förändring av 
kapitalets omsättningshastighet under den studerade perioden vid omräkning till 
kostnadsredovisning. Under alla räkenskapsår visar majoriteten av företagen en positiv 
förändring mellan noll till två procent. Exempelvis har 75 % av företagen en förändring inom 
det nämnda intervallet under år 2003. Vidare visar inget företag en förändring större än sex 
procent under den första mätperioden medan 13 % av företagen har en förändring med mer än 
sex procent under 2006 och 2007. 
 
En minskning av kapitalets omsättningshastighet bör ses som en varningssignal eftersom 
nyckeltalet visar hur mycket varje investerad krona genererar i intäkter. 
Kostnadsredovisningen genererar således mer intäkter per investerad krona jämfört med en 
tillgångsredovisning. Diagrammet ovan visar att kostnadsredovisning har en positiv inverkan 
på kapitalets omsättningshastighet i de studerade företagen jämfört med en aktivering. 
Kostnadsföring av utgifter för FoU ligger som tidigare nämnts i linje med 
försiktighetsprincipen. Ett försiktigt angreppssätt har utifrån en analys av diagrammet ovan en 
positiv inverkan på nyckeltalet. 
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4.4 Vinstmarginal 
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Diagram 4.6 Ovan visas skillnaden i vinstmarginalen före och efter omräkning till 
kostnadsredovisning. 
  2003 2004 2005 2006 2007 Medelvärde  
Tillgångsredovisning 7,57 % 10,86 % 12,12 % 13,25 % 14,06 % 11,57 % 
Kostnadsredovisning 6,74 % 10,39 % 11,40 % 12,27 % 13,78 % 10,91 % 
Differens i procentenheter 0,83 0,47 0,72 0,98 0,28 0,66 
 
Vinstmarginalen ökar under samtliga räkenskapsår som studerats. Detta gäller för såväl 
tillgångsredovisning som kostnadsredovisning. Tillgångsredovisningen visar en ökning från 
cirka 7,6 % till ungefär 14,1 %, vilket motsvarar en ökning med 6,5 procentenheter. 
Motsvarade ökning var vid kostnadsföring ungefär sju procentenheter. Trots att ökningen är 
större vid kostnadsredovisning finner vi att vinstmarginalen är högre vid tillgångsredovisning 
under hela femårsperioden. Medelvärdet för perioden är nästintill 0,7 procentenheter högre 
vid tillgångsredovisningen. Den största ökningen av vinstmarginalen sker för båda 
redovisningsmetoderna under 2004 då exempelvis värdet för kostnadsredovisningen ökat med 
ungefär 3,7 procentenheter. 
 
Vinstmarginalen är ett sätt att bedöma om resultatet i ett företag är tillfredställande eller ej. 
Diagrammet ovan visar att företagen i genomsnitt har en positiv vinstmarginal och att den 
ökar för varje räkenskapsår. Vidare går det utläsa att tillgångsredovisningen genererar ett 
högre värde av nyckeltalet jämfört med en kostnadsföring av utgifter för FoU. 
Vinstmarginalen visar hur mycket som finns kvar av nettoomsättningen för att skapa vinst. 
Vår studie visar att vid en tillgångsredovisning finns det i genomsnitt cirka 12 % av 
nettoomsättningen kvar för att täcka räntekostnaderna, sett till hela mätperioden. Värdet för 
kostnadsredovisningen är som tidigare nämnts lägre och således finns det mindre vinst kvar 
för att bland annat täcka de finansiella kostnaderna. Det innebär i vår studie att matchning av 
intäkter och kostnader via en tillgångsredovisning skapar en högre vinstmarginal jämfört med 
att via kostnadsföring beakta försiktighetsprincipen.
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Procentuell föränding av vinstmarginalen
vid omräkning från tillgångsredovisning till kostna dsredovisning
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Diagram 4.7 Visar den procentuella förändringen av nyckeltalet efter omräkningen. 
 
Vm ∆ % 2003 2004 2005 2006 2007 
≥0 0 % 19 % 25 % 38 % 50 % 
<0 – -5 38 % 38 % 31 % 31 % 31 % 
<-5 – -10 19 % 25 % 25 % 19 % 0 % 
<-10 – -20 25 % 13 % 13 % 6 % 19 % 
<-20 –  19 % 6 % 6 % 6 % 0 % 
 
I likhet med räntabiliteten på totalt kapital, vilket framgår av diagram 4.3, visar även 
vinstmarginalen att inget företag får en positiv förändring vid omräkningen till 
kostnadsredovisning under år 2003. Vidare går det att utläsa i diagrammet att 19 % av de 
studerade företagen hade en negativ förändring på mer än 20 % under första mätperioden. 
Andelen företag som vid omräkningen fick en positiv förändring ökar för varje år och under 
sista mätperioden uppvisar hälften av företagen en positiv förändring. I förhållande till detta 
ser vi att inget av företagen har en negativ förändring på mer än 20 % under år 2007. Antalet 
företag som har en negativ förändring på mellan noll till fem procent ligger på en relativt 
jämn nivå under hela femårsperioden. 
 
Teorin säger att tillgångsredovisningen medför minskade kostnader i förhållande till en 
kostnadsredovisning. Följden av detta är således att resultatet ökar vid tillgångsredovisning 
vilket gör att även vinstmarginalen blir högre. Vi ser dock att allt fler företags vinstmarginal 
successivt får en positiv förändring vid en omräkning till kostnadsredovisning. Vidare ser vi 
att allt färre företag har en negativ förändring på mer än 20 %. Detta kan vara en följd av att 
tillgångsredovisning av utgifter för FoU, vilket enligt den teoretiska referensramen, 
inledningsvis leder till en kostnadsbesparing jämfört med en kostnadsredovisning.
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4.5 Avslutande analys  
FASB menar att syftet med de finansiella rapporterna är att tillhandahålla information som är 
användbar för ett företags intressenter för att fatta rationella beslut. En tillgångsredovisning 
ger mer specificerad information om företagets forsknings- och utvecklingsarbete. Detta kan 
hjälpa till att möta användarnas ökade informationsbehov. Vi ser i vår studie att informationen 
som finns i de finansiella rapporterna skiljer sig åt beroende på valet av redovisningsmetod 
och denna kommer därför ha inverkan på nyckeltalen. Detta eftersom såväl balansräkningen 
som resultaträkningen kommer att visa förändrade värden efter omräkningen. 
 
Redovisningsinformationen ska ge användarna möjlighet att jämföra de finansiella 
rapporterna med andra företags och på så vis kunna skapa sig en uppfattning om förändringar 
i företagets ekonomiska ställning. Studien bygger på en sådan jämförelse och visar vilka 
skillnader som kan uppkomma beroende på tillgångs- eller kostnadsredovisning. Resultatet av 
undersökningen visar att val av redovisningsmetod kommer att påverka företagets 
ekonomiska ställning. 
 
Lönsamheten visas genom att ett företags resultat ställs i relation till exempelvis totalt kapital. 
Analys av lönsamheten görs vanligtvis via nyckeltal. Vår studie visar att lönsamheten 
generellt blir högre vid tillgångsredovisning i förhållande till kostnadsredovisning. Detta visar 
såväl räntabiliteten på totalt kapital som vinstmarginalen eftersom medelvärdena vid 
tillgångsredovisning ökar för dessa båda prestationsmått. En lägre räntabilitet kan bland annat 
leda till att ett företag får svårt att anskaffa nytt kapital för att kunna fortsätta utvecklas. 
 
I studien ser vi som tidigare nämnts att räntabiliteten på totalt kapital skiljer sig åt beroende på 
vald redovisningsmetod. För att analysera nyckeltalet och hitta de underliggande faktorerna 
till förändringen kan Du Pont-schemat användas. I vår studie fann vi med hjälp av schemat att 
kapitalets omsättningshastighet förändrades positivt för alla företag under samtliga 
mätperioder vid omräkningen till kostnadsredovisning. Som tidigare nämnts lämnas 
nettoomsättningen oförändrad vid denna omräkning samtidigt som balansomslutningen 
minskar. Resultatet av detta blir att omsättningshastigheten ökar. 
 
Vid analys av vinstmarginalen visar undersökningen att omräkningen till kostnadsredovisning 
medfört lägre vinstmarginal för samtliga mätperioder. Det nyckeltalet och kapitalets 
omsättningshastighet är båda beståndsdelar i räntabiliteten på totalt kapital. Vi ser med hjälp 
av nyckeltalen att den minskade balansomslutningen vid omräkning till kostnadsredovisning 
inte väger upp minskningen av vinstmarginalen under de fyra första mätperioderna. Detta 
framgår vid en jämförelse mellan diagram 4.4 och diagram 4.6. Den positiva förändringen på 
kapitalets omsättningshastighet är således inte tillräcklig jämfört med den negativa 
förändringen av vinstprocenten. Den lägre räntabiliteten som urskiljs vid 
kostnadsredovisningen för de fyra första räkenskapsåren kan ses som en följd av det minskade 
resultatet vilket medfört en minskad vinstmarginal. Detta trots att omsättningshastigheten 
ökade. Att räntabiliteten på totalt kapital ökar vid kostnadsredovisningen under den sista 
mätperioden kan ses som ett resultat av att omsättningshastigheten ökat samtidigt som 
minskningen av vinstmarginalen är marginell. 



31 

5 SLUTDISKUSSION  
I studiens avslutade kapitel diskuteras resultatet och slutsatser dras med utgångspunkt från 
frågeställningen. Kapitlet avslutas med förslag på framtida forskning inom området. 
 
FASB menar att syftet med redovisning är att tillhandahålla information som är användbar för 
intressenter samt andra användare gällande rationella investeringar. Vi anser att relevansen i 
redovisningsinformationen ökar vid tillgångsredovisning eftersom en aktivering görs för att 
företaget anser att resursen kommer generera framtida ekonomisk nytta. Detta diskuterar även 
Hoegh-Krohn et al som menar att en kostnadsredovisning av utgifter för FoU minskar 
relevansen i redovisningsinformationen. Företaget kan även i de finansiella rapporterna 
presentera information om de framtida fördelarna. Informationen som då tillkommer vid en 
aktivering innehåller därför enligt vår mening ett prognosvärde som kan användas vid 
bedömning av framtida händelser och som underlag vid beslutsfattande. Ett 
återkopplingsvärde anser vi också finnas i och med aktiveringen av utgifterna för FoU. Detta 
eftersom användarna via informationen kan gå tillbaka och korrigera tidigare förväntningar 
samt även bekräfta dessa. Vid en tillgångsredovisning av FoU-utgifter visar företaget att de 
förväntar sig att resursen ska skapa nytta i framtiden. Om denna information påverkar 
användarnas beslut är den att betrakta som väsentlig. I företag som tillgångsredovisar och som 
lägger stora resurser på forskning och utveckling kan väsentligheten i informationen vara 
större jämfört med företag som lägger små resurser på FoU-arbete. Vi anser därför att 
informationens väsentlighet kan skilja sig mellan olika företag. För att underlätta 
jämförbarheten mellan olika företag ser vi det som viktigt att de finansiella rapporterna tydligt 
återger vad de aktiverade utgifterna hänförs till samt till vilket belopp. Är exempelvis utgifter 
för FoU inte särredovisade från de övriga immateriella tillgångarna försämras enligt vår 
mening jämförbarheten mot andra företag. 
 
Vid redovisning av utgifter för FoU som en tillgång ligger det ett viss mått av osäkerhet 
bakom beslutet. En tillgångsredovisning av utgifter för FoU kommer alltid att innehålla en 
viss osäkerhetsfaktor exempelvis gällande den framtida nyttan. Det är därför viktigt att 
informationen som presenteras i de finansiella rapporterna är tillförlitlig. Vi anser att 
tillförlitligheten i informationen gällande en aktivering är hög eftersom utgifter som hänförs 
till forskningsfasen enligt IASB:s rekommendation inte får redovisas som en tillgång. Detta 
eftersom IASB ser försiktighet som ett kriterium för tillförlitlighet. Vår uppfattning är att 
forskningsfasen är förenad med för stor osäkerhet och att en aktivering därför kan medföra 
vilseledande information. Vi ställer oss därför bakom IASB:s rekommendation att 
forskningsfasen är förenad med alltför stor osäkerhet för att utgifterna i denna fas ska få 
redovisas som en tillgång i balansräkningen. Visserligen finns det även under 
utvecklingsfasen ett visst mått av osäkerhet angående den framtida nyttan. Men vår 
uppfattning är att nyttan kan anses vara nog säker i denna fas varför resursen kan erkännas 
som en tillgång. 
 
Genom att inte aktivera utgifter för forskning uppfyller redovisningen i det avseendet 
försiktighetsprincipen och således minskar osäkerheten i informationen. Vi menar dock att det 
i utvecklingsfasen inte är lika osäkert att bedöma resursens framtida nytta även om en viss 
osäkerhet föreligger. Därför är en aktivering i denna fas inte förenlig med samma grad av 
osäkerhet. Men ett visst avsteg från försiktighetsprincipen görs således vid en aktivering av 
utvecklingskostnader. Vidare är vår uppfattning att det krävs ett avsteg från 
försiktighetsprincipen för att kunna tillgångsredovisa utgifterna för utveckling. I detta fall får 
matchningsprincipen en framträdande roll eftersom de framtida intäkterna matchas mot de 
kostnaderna som krävts för att skapa dessa. 
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För att en resurs ska tillgångsredovisas i balansräkningen krävs dels att den uppfyller de 
grundläggande egenskaperna för en tillgång. Utöver det ska de fyra erkännandekriterierna 
vara uppfyllda och dessutom ska resursen uppfylla de krav som ställs på en immateriell 
tillgång. Vi menar att den information som återfinns i de finansiella rapporterna vid en 
aktivering är att anse som tillförlitlig, detta med tanke på att de nämnda egenskaperna och 
kriterierna ska vara uppfyllda innan resursen erkänns som en immateriell tillgång i företagets 
balansräkning. 
 
Trots att en kostnadsredovisning kan påverka lönsamheten negativt så anser vi att denna 
redovisningsmetod ska användas när exempelvis osäkerheten om den framtida ekonomiska 
nyttan är hög. Om ändå en aktivering sker för att bibehålla en högre lönsamhet kan den 
information som återges i de finansiella rapporterna bli vilseledande. Detta med tanke på att 
den immateriella tillgången kanske inte kommer att generera framtida nytta. I detta fall är 
därför försiktighetsprincipen att föredra. 
 
Vår studie visar att lönsamheten i vissa fall blir sämre vid en kostnadsredovisning. Detta visas 
exempelvis då medelvärdet för räntabilitet på totalt kapital blir lägre vid en kostnadsföring. 
Det kan påverka värderingen av företagets aktie negativt och följden av detta är att det kan bli 
svårigheter att hitta finansiärer. Denna tänkbara konsekvens vid en lågt värderad aktie stöds 
även av tidigare forskning. Vi vill dock poängtera att medelvärdet för nyckeltalet mellan de 
båda redovisningsmetoderna inte skiljer sig med särskilt många procentenheter. Men trots det 
finns ändå en skillnad. Vi ställer oss bakom resonemanget som Hendriksen et al för om att en 
aktivering av utgifter gällande FoU kan ses som ett incitament till att bedriva forskning och 
utveckling. Om en aktivering inte skulle tillåtas anser vi att det kan medföra att ledningen 
väljer att lägga mindre resurser på FoU-arbete. Vidare kan ledningen då välja att endast 
bedriva forskning och utveckling under perioder då företaget visar god tillväxt. Därför anser 
vi, likt Hendriksen et al, att en aktivering av utgifter för utveckling kan användas som ett 
strategiskt instrument. Av tidigare forskning inom området framgår det även att större företag 
tenderar att tillämpa kostnadsföring av utgifter för FoU. Det ligger i linje med vår studie av 
förhållandet på Stockholm Large Cap där endast 16 av totalt 67 företag tillämpar en tydlig 
tillgångsredovisning.  

5.1 Räntabilitet på totalt kapital  
Vår studie visar att den ekonomiska ställningen, sett till räntabiliteten på totalt kapital, 
förändras positivt vid en tillgångsredovisning. Vi kan se att företagen på Stockholm Large 
Cap som redovisar utvecklingskostnader som en tillgång har bättre räntabilitet under alla 
mätperioder utom en. Om företagen istället valt att kostnadsföra utgifterna direkt när de 
uppkommit hade de således haft en sämre förräntning på det totala kapitalet. Vidare hade den 
ekonomiska ställningen som redovisats i de finansiella rapporterna då varit lägre. Under 2003 
skiljer det 0,72 procentenheter mellan redovisningsmetoderna, vilket framgår av diagram 4.2. 
Det är den största skillnaden under hela den studerade perioden och vi anser att detta är en 
noterbar förändring. Dock bör det poängteras att som minst är skillnaden mellan 
tillgångsredovisning och kostnadsredovisningen 0,18 procentenheter vilket inte är att anse 
som mycket. 
 
I diagram 4.3 ser vi att inget av företagen i studien uppvisar en positiv förändring av 
räntabiliteten på totalt kapital vid omräkning till kostnadsredovisning under 2003. Vid 
omräkningen ökar kostnaderna vilket leder till ett lägre resultat. Vår tolkning är att det lägre 
resultatet är anledningen till att inget företag uppvisar en positiv förändring under första 
mätperioden. Vi ser vidare att allt fler företag får en positiv förändring under de följande 
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mätperioderna. Vi menar att en möjlig förklaring till detta kan vara att andelen avskrivningar i 
resultaträkningen är större än årets investeringar i FoU. Vi eliminerar årets avskrivningar, det 
vill säga att dessa ej ska belasta resultaträkningen som en kostnad. Vilket kommer att medföra 
en positiv effekt på årets resultat om de eliminerade avskrivningarna är större än årets 
investering. Ett högre resultat kan leda till en positiv förändring av räntabiliteten på totalt 
kapital. En annan följd av omräkningen är att de totala tillgångarna minskar. Vi anser att 
kombinationen av dessa två faktorer kan vara anledningen till att företagen i genomsnitt visar 
bättre räntabilitet vid kostnadsredovisningen under år 2007. 
 
Vi menar, som tidigare nämnts, att anledningen till varför en positiv förändring av nyckeltalet 
visas under 2007 är att de kostnader som elimineras från resultaträkningen, som hänförs till 
avskrivningarna, är större än de kostnader som vi adderar, det vill säga årets investering. Detta 
är ett resultat av att avskrivningarna ökar för varje år, givet att årliga investeringar görs. 
Skillnaden mellan årets investering och årets avskrivning får därför en positiv inverkan på 
årets resultat. Den matematiska förklaringen till att nyckeltalen förändras efter omräkningen 
är att vi ändrat i både nyckeltalets täljare och nämnare, det vill säga att resultatet och det totala 
kapitalet har andra värden efter omräkningen. Således sker därför också en förändring i 
företagets lönsamhet. 
 
Vi ser även en annan tänkbar anledning till varför kostnadsredovisningen ger en högre 
räntabilitet under sista mätperioden, nämligen att en tillgångsredovisning inledningsvis 
medför en kostnadsbesparing. Detta på grund av att en aktivering av utgifterna för FoU 
medför att kostnaderna som belastar årets resultat blir lägre än vad de hade blivit vid en 
kostnadsredovisning. Tillgångsredovisningen medför att endast årets avskrivning av de 
aktiverade utgifterna kommer att belasta resultatet. Till skillnad mot kostnadsredovisningen 
vilken innebär att alla utgifter för FoU påverkar resultatet negativt. Eftersom tillgången skrivs 
av systematiskt kommer kostnaden att vara lägre jämfört med om hela utgiften 
kostnadsredovisas under ett år. 

5.2 Kapitalets omsättningshastighet 
Studien visar att kapitalets omsättningshastighet ökar efter vår omräkning till 
kostnadsredovisning. Detta anser vi vara helt logiskt eftersom nettoomsättningen lämnas 
oförändrad vid omräkningen medan det totala kapitalet minskar. Följden av detta blir således 
ett högre värde. Kostnadsredovisning som är förenlig med försiktighetsprincipen leder enligt 
vår studie till att balansomslutningen minskar eftersom företaget binder mindre kapital än vid 
en aktivering. Slutsatsen är att en försiktig syn på erkännande av tillgångar påverkar 
nyckeltalet positivt, givet att nettoomsättningen är oförändrad. 
 
Företag ska enligt teorin binda så lite kapital som möjligt i förhållande till sin omfattning. Vid 
en aktivering binder företaget en större mängd kapital jämfört med kostnadsredovisning vilket 
leder till en försämring av nyckeltalet. Vi ser dock att räntabiliteten på det totala kapitalet trots 
detta blir bättre, med undantag för en mätperiod. Vår studie visar enligt diagram 4.1 att 
företagens aktiveringar av utgifter för FoU motsvarar mellan 1,5 % och 2,7 % av de totala 
tillgångarna. Undersökningen visar således att bland de företag på Stockholm Large Cap som 
tillgångsredovisar utgör utgifterna för FoU en andel under tre procent av de totala 
tillgångarna. Vi anser att eftersom det rör sig om en marginell ökning av kapitalbindningen är 
en aktivering att föredra eftersom det i vår studie påverkar lönsamheten positivt. Vi menar 
därför att det kan vara försvarbart att via tillgångsredovisning binda en större mängd kapital 
trots att det leder till en försämrad omsättningshastighet. Vår studie visar att en minskning i 
kapitalets omsättningshastighet inte alltid behöver tolkas som en varningssignal. 
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Undersökningen visar enligt vår mening även på det faktum att en analys av fler än ett 
nyckeltal är nödvändigt för att få en mer rättvis bild av företaget som helhet. Vid en sådan 
analys kan företaget se om varningssignalen var befogad eller om minskningen av 
omsättningshastigheten, vilket i vår studie ledde till en förbättrad lönsamhet. En given 
förutsättning för detta är som tidigare att allt annat är oförändrat. 

5.3 Vinstmarginal 
Tillgångsredovisningen medför ett högre resultat jämfört med en kostnadsredovisning vilket 
leder till att vinstmarginalen ökar. Så blir fallet på grund av att kostnaderna minskar vid 
omräkningen samtidigt som nettoomsättningen är oförändrad. Antalet företag som uppvisar 
positiv förändring av vinstmarginalen ökar för varje mätperiod, vilket framgår av diagram 4.7. 
Anledningen till detta anser vi ligga i linje med resonemanget angående räntabilitet på totalt 
kapital eftersom måtten utgår från samma resultatpost. Med det resonemanget menar vi att 
avskrivningarna ökar successivt, givet att årliga investeringar görs. Vi anser att följden av 
detta är att skillnaden mellan årets avskrivning och årets investering medför en positiv effekt 
på årets resultat, det vill säga att avskrivningarna är större än årets investering. Vår studie 
visar att vinstmarginalen är högre vid en tillgångsredovisning för samtliga mätperioder. Vår 
slutsats blir därför att företagen som tillgångsredovisar har mer intäkter kvar för att täcka 
räntekostnaderna samt generera vinst jämfört med en kostnadsredovisning. Således medför 
aktiveringen en högre lönsamhet. 

5.4 Du Pont-schemat 
För att förbättra räntabiliteten på det totala kapitalet framgår av teorin tre möjliga 
tillvägagångssätt. I studien fann vi att vinstmarginalen försämrades och att kapitalets 
omsättningshastighet förbättrades vid kostnadsredovisning. Detta resulterade i att 
räntabiliteten på det totala kapitalet förbättrades vid en aktivering under alla mätperioder, med 
undantag för den sista. Men hjälp av Du Pont-schemat kan vi se att förändringen vid en 
kostnadsredovisning beror på en kombination av ökad kapitalomsättningshastighet och 
minskad vinstmarginal. Vår slutsats är därför att ökningen av kapitalets omsättningshastighet 
inte väger upp minskningen av vinstmarginalen och därav uppkommer den negativa 
förändringen. Det är således viktigt att utvärdera såväl resultatutvecklingen som 
kapitalutvecklingen i ett företag. Detta för att analysera hur räntabiliteten på det totala 
kapitalet har uppkommit. Anledningen till att avkastningen på totalt kapital under den sista 
mätperioden förbättras vid kostnadsredovisning är en kombination av förändringarna i de 
båda måtten. Kapitalets omsättningshastighet ökar samtidigt som vinstmarginalen minskar i 
relativt liten utsträckning. Slutsatsen är att vid en omräkning till kostnadsredovisning blir 
kapitalets omsättningshastighet bättre medan vinstmarginalen försämras. Effekten på 
räntabiliteten på totalt kapital hänförs således till storleken av förändringarna i de båda 
underliggande nyckeltalen som räntabilitetsmåttet bygger på. 

5.5 Avslutande kommentarer 
Vår frågeställning i denna studie var om en aktivering av utgifter för FoU påverkar 
lönsamheten i ett företag. Vidare var syftet med undersökningen att beskriva och förklara hur 
valet av redovisningsmetod påverkar lönsamheten i ett företag. Vi har i denna undersökning 
funnit att valet av redovisningsmetod har inverkan på lönsamheten. Vi fann att 
resultatutvecklingen vid en kostnadsföring blev sämre under samtliga mätperioder, vilket 
åskådliggörs via vinstmarginalen. Däremot visar studien att kapitalutvecklingen förbättrades 
vid en kostnadsredovisning, även detta under samtliga mätperioder. Denna utveckling visas 
genom kapitalets omsättningshastighet. Detta kan bland annat förklara hur valet av 
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redovisningsmetod påverkat lönsamheten. Dessutom visar undersökningen att i fyra av fem 
mätperioder påverkades lönsamheten, i termer av räntabilitet på totalt kapital, negativt efter 
omräkningen. Även den genomsnittliga räntabiliteten, det vill säga medelvärdet, över hela 
mätperioden förändras negativt vid kostnadsredovisning.  
 
De finansiella rapporterna kommer som tidigare nämnts att skilja sig åt beroende på valet av 
redovisningsmetod för FoU-utgifter och enligt vår studie kommer valet av metod att påverka 
lönsamheten i viss grad. Slutsatsen blir därför att informationen som tillhandhålls kommer att 
skilja sig åt och således kan beslut som användarna fattar med utgångspunkt från de 
finansiella rapporterna komma att skilja sig åt. Eftersom en tillgångsredovisning innebär att 
användarna får mer specificerad information om ett företags utvecklingsarbete anser vi att 
relevansen kan komma att öka i de finansiella rapporterna. Detta eftersom den användbara 
informationen till företagets intressenter ökar.  
 
Vår undersökning visar, som tidigare nämnts, att valet av redovisningsmetod har inverkan på 
lönsamheten. Vår mening är dock att det alltid ska göras en avvägning mellan väsentligheten i 
informationen och det arbete som krävs för att exempelvis värdera den framtida nyttan av en 
immateriell tillgång. Om informationen som skapas via aktiveringen inte påverkar 
användarnas beslut anser vi att arbetet med säkerställandet av den immateriella tillgångens 
faktiska existens inte alltid är ekonomiskt försvarbar. Även om lönsamheten i ett företag 
påverkas negativt vid kostnadsredovisning får, enligt vår mening, inte detta vara 
utgångspunkten vid val av redovisningsmetod. Detta eftersom informationen som presenteras 
i de finansiella rapporterna ska vara tillförlitlig och ge en rättvisande bild av företagets 
ekonomiska ställning samt förändringen i denna. 

5.6 Förslag till framtida forskning 
Det skulle vara intressant att göra en studie som innefattade ett större antal nyckeltal och om 
antalet undersökningsenheter utökades skulle resultatet gå att generalisera ytterligare. Antalet 
undersökningsenheter skulle exempelvis kunna utvidgas till att innefatta samtliga företag 
noterade vid Stockholmsbörsen. Studien skulle även kunna utvecklas genom att undersöka 
eventuella statistiska samband mellan FoU-utgifter och lönsamheten i ett företag. Med hjälp 
av statistiska metoder skulle det på ett mer tillförlitligt sätt gå att säkerställa ett samband samt 
även visa hur stor betydelse valet av redovisningsmetod har. Vi anser även att det skulle vara 
intressant att utveckla studien genom att undersöka såväl noterade som onoterade företag. 
Detta skulle kunna medföra att resultatet kan generaliseras för exempelvis samtliga aktiebolag 
i Sverige som tillgångsredovisar utgifter för FoU. 
 
Vi anser att det skulle vara intressant att ur ett lönsamhetsperspektiv studera utgifter för FoU i 
sin helhet utifrån en portfölj. Vi tänker oss att hela denna FoU-portfölj skulle aktiveras. Om 
ett företag väljer att lägga resurser på forskning och utveckling kan det antas att företaget tror 
att dessa resurser ska leda till framtida ekonomisk nytta. Genom detta portföljtänkande kan 
FoU-arbeten med hög risk utjämnas med forsknings- och utvecklingsarbeten som innebär 
lägre risk. Således skulle bra investeringar väga upp de sämre, eftersom antagandet kan göras 
att åtminstone en del utgifter för såväl forskning som utveckling kommer att medföra 
ekonomiska fördelar. På detta sätt slipper ett företag omkostnader som säkerställandet av en 
immateriell tillgångs existens medför. 
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Årsredovisningar  
 
Atlas Copco  2003-2007 
 
Axis  2003-2007 
 
Electrolux  2003-2007 
 
Elekta  2003-2007 
 
Ericsson  2003-2007 
 
Getinge  2003-2007 
 
Hexagon  2003-2007 
 
Lindab International 2003-2007 
 
SAAB  2003-2007 
 
Sandvik  2003-2007 
 
SCA  2003-2007 
 
SCANIA  2003-2007 
 
Seco Tools  2003-2007 
 
SKF  2003-2007 
 
Trelleborg  2003-2007 
 
Volvo  2003-2007 



 

BILAGA 1 - VERKTYG FÖR OMRÄKNINGEN AV DE FINANSIELLA RAPPORTER NA 
De värden som återfinns i verktyget är hämtade från SAAB:s årsredovisning. Samma förfarande användes på samtliga studerade företags 
årsredovisningar. 
 

Tillg.redov. Kostn.redov. Tillg.redov. Kostn.redov. Tillg.redov. Kostn.redov. Tillg.redov. Kostn.redov. Tillg.redov. Kostn.redov.
17 250 17 250 17 848 17 848 19 314 19 314 21 063 21 063 23 021 23 021

-12 997 -12 997 -13 776 -13 776 -15 003 -15 003 -15 775 -15 775 -16 849 -16 849
4 253 4 253 4 072 4 072 4 311 4 311 5 288 5 288 6 172 6 172

-1 250 -1 250 -1 290 -1 290 -1 203 -1 203 -1 646 -1 646 -1 725 -1 725
-983 -983 -948 -948 -1 132 -1 132 -1 279 -1 279 -1 375 -1 375
-414 -808 -388 -807 -552 -980 -805 -3 354 -1 253 -1 966
157 157 175 175 322 322 330 330 785 785

-517 -506 -39 10 -159 -52 -165 39 -49 358
1 246 863 1 582 1 212 1 587 1 266 1 723 -622 2 555 2 249

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Resultat från andelar i intresseföretag 47 47 75 75 45 45 -6 -6 12 12

-47 -47 -11 -11 0 0 0 0 0 0
225 225 218 218 228 228 114 114 4 4

-398 -398 -353 -353 -309 -309 -138 -138 -122 -122
1 073 690 1 511 1 141 1 551 1 230 1 693 -652 2 449 2 143

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-315 -315 -385 -385 -352 -352 -346 -346 -508 -508
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-12 -12 -35 -35 -10 -10 -47 -47 -20 -20
746 363 1 091 721 1 189 868 1 300 -1 045 1 921 1 615

Resultaträkning Mkr

Nettoomsättning
Januari - December 

Övriga rörelseintäkter

Bruttoresultat

Försäljningskostnader
Administrationskostnader

Kostnad för sålda varor

Övriga rörelsekostnader

Forsknings- och utvecklingskostn.

Resultat efter finansiella poster

Resultat från andelar i koncernföretag

Resultat från övriga värdepapper
Övriga ränteintäkter
Räntekostnader

Rörelseresultat

Skatt på årets resultat

Årets resultat

Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader

Övriga skatter
Minoritetens andel av resultatet

20072003 2004 2005 2006

 



 

Tillg.redov. Kostn.redov. Tillg.redov. Kostn.redov. Tillg.redov. Kostn.redov. Tillg.redov. Kostn.redov. Tillg.redov. Kostn.redov.

794 0 1 213 0 1 634 0 4 047 0 4 696 0
-16 0 -65 0 -226 0 -486 0 -964 0
778 0 1 148 0 1 408 0 3 561 0 3 732 0

1 719 1 719 1 545 1 545 1 814 1 814 4 260 4 260 4 208 4 208

9 268 9 268 8 002 8 002 4 208 4 208 4 295 4 295 3 619 3 619

2 918 2 918 2 499 2 499 6 209 6 209 4 458 4 458 4 188 4 188

4 133 4 133 4 091 4 091 3 962 3 962 4 957 4 957 5 383 5 383

5 645 5 645 5 174 5 174 6 730 6 730 9 713 9 713 11 813 11 813

0 0 0 0 4 689 4 689 134 134 0 0

4 243 4 243 4 319 4 319 1 574 1 574 1 393 1 393 858 858

28 704 27 926 26 778 25 630 30 594 29 186 32 771 29 210 33 801 30 069

Balansräkning Mkr

Balanserade utgifter för F o U

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

Tillgångar

2 006 2 0072 003 2 004 2 005

Varulager m.m.

Fordringar

Omsättningstillgångar

 - Ackumulerade avskrivningar
Nettovärde

Finansiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Övriga immateriella anläggningstillg.

Summa Tillgångar

Kortfristiga placeringar

Kassa och bank

 



 

Tillg.redov. Kostn.redov. Tillg.redov. Kostn.redov. Tillg.redov. Kostn.redov. Tillg.redov. Kostn.redov. Tillg.redov. Kostn.redov.

1 704 1 704 1 746 1 746 1 746 1 746 1 746 1 746 1 746 1 746

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 452 1 452 2 038 2 038 847 847 607 607 513 513

3 101 2 706 3 089 2 311 5 397 4 310 6 149 4 933 6 801 3 375

746 363 1 091 721 1 189 868 1 300 -1 045 1 921 1 615

5 839 5 839 4 891 4 891 314 314 223 223 27 27

3 117 3 117 2 448 2 448 6 973 6 973 4 339 4 339 3 652 3 652

12 745 12 745 11 475 11 475 14 128 14 128 18 407 18 407 19 141 19 141

28 704 27 926 26 778 25 630 30 594 29 186 32 771 29 210 33 801 30 069

2 004 2 005 2 006 2 0072 003

Aktiekapital

Eget Kapital och Skulder

Långfristiga skulder

Summa Eget Kapital & Skulder

Kortfristiga skulder

Årets resultat

Uppskrivningsfonder

Reservfond, andra fonder

Avsättningar

Balansräkning Mkr

Skulder

Överkursfond

Balanserad vinst eller förlust

 



 

Bokföringsordrar vid kostnadsredovisning Mkr

Årets investering i BR 394
FoU Kostnader i RR 394
Årets avskrivning i BR 11
Avskrivningar i RR 11
Ackumelarade avskr. BR 5
Tidigare årsaktivering BR 400
Balanserad vinst 400 5
Summa 810 810

Årets investering i BR 419
FoU Kostnader i RR 419
Årets avskrivning i BR 49
Avskrivningar i RR 49
Ackumelarade avskr. BR 16
Tidigare årsaktivering BR 794
Balanserad vinst 794 16
Summa 1 278 1 278

Årets investering i BR 428
FoU Kostnader i RR 428
Årets avskrivning i BR 107
Avskrivningar i RR 107
Ackumelarade avskr. BR 119
Tidigare årsaktivering BR 1 206
Balanserad vinst 1 206 119
Summa 1 860 1 860

Årets investering i BR 2 549
FoU Kostnader i RR 2 549
Årets avskrivning i BR 204
Avskrivningar i RR 204
Ackumelarade avskr. BR 282
Tidigare årsaktivering BR 1 498
Balanserad vinst 1 498 282
Summa 4 533 4 533

Årets investering i BR 713
FoU Kostnader i RR 713
Årets avskrivning i BR 407
Avskrivningar i RR 407
Ackumelarade avskr. BR 557
Tidigare årsaktivering BR 3 983
Balanserad vinst 3 983 557
Summa 5 660 5 660

Kostnadsredovisning av FoU 2006

Kostnadsredovisning av FoU 2007

Kostnadsredovisning av FoU 2003

Kostnadsredovisning av FoU 2004

Kostnadsredovisning av FoU 2005



 

Nyckeltal
Räntabilitet på totalt kapital
Mkr Tillg.redov. Kostn.redov. Tillg.redov. Kostn.redov. Tillg.redov. Kostn.redov. Tillg.redov. Kostn.redov. Tillg.redov. Kostn.redov.
Resultat efter finansiella poster 1 073 690 1 511 1 141 1 551 1 230 1 693 -652 2 449 2 143
 + Finaniella kostnader 398 398 353 353 309 309 138 138 122 122
Resultat före finansiella kostn. 1 471 1 088 1 864 1 494 1 860 1 539 1 831 -514 2 571 2 265

Totalt kapital 28 704 27 926 26 778 25 630 30 594 29 186 32 771 29 210 33 801 30 069

Räntabilitet på totalt kapital 5,12% 3,90% 6,96% 5,83% 6,08% 5,27% 5,59% -1,76% 7,61% 7,53%

Kapitalets omsättningshastigh.
Mkr Tillg.redov. Kostn.redov. Tillg.redov. Kostn.redov. Tillg.redov. Kostn.redov. Tillg.redov. Kostn.redov. Tillg.redov. Kostn.redov.
Nettoomsättning 17 250 17 250 17 848 17 848 19 314 19 314 21 063 21 063 23 021 23 021

Totalt kapital 28 704 27 926 26 778 25 630 30 594 29 186 32 771 29 210 33 801 30 069

Kapitalets omsättningshastigh. 0,60 0,62 0,67 0,70 0,63 0,66 0,64 0,72 0,68 0,77

Vinstmarginal
Mkr Tillg.redov. Kostn.redov. Tillg.redov. Kostn.redov. Tillg.redov. Kostn.redov. Tillg.redov. Kostn.redov. Tillg.redov. Kostn.redov.
Resultat efter finansiella poster 1 073 690 1 511 1 141 1 551 1 230 1 693 -652 2 449 2 143
 + Finaniella kostnader 398 398 353 353 309 309 138 138 122 122
Resultat före finansiella kostn. 1 471 1 088 1 864 1 494 1 860 1 539 1 831 -514 2 571 2 265

Nettoomsättning 17 250 17 250 17 848 17 848 19 314 19 314 21 063 21 063 23 021 23 021

Vinstmarginal 8,53% 6,31% 10,44% 8,37% 9,63% 7,97% 8,69% -2,44% 11,17% 9,84%

20072003 2004 2005 2006

2007

2003 2004 2005 2006 2007

2003 2004 2005 2006

 



 

BILAGA 2 - NYCKELTAL FÖR SAMTLIGA FÖRETAG  
Nedan redovisas de framräknade nyckeltalen för samtliga företag som ingick i studien. Totalt räknade vi fram 480 stycken nyckeltal.   
 
Räntabilitet på totalt kapital

Tillg.redov. Kostn.redov. Tillg.redov. Kostn.redov. Tillg.redov. Kostn.redov. Tillg.redov. Kostn.redov. Tillg.redov. Kostn.redov.
Atlas Copco 0,1236 0,1202 0,1524 0,1522 0,1816 0,1819 0,1786 0,1789 0,2251 0,2257
Axis 0,0207 -0,0138 0,1232 0,1042 0,2209 0,2057 0,2827 0,2986 0,4025 0,4276
Electrolux 0,1035 0,1001 0,0707 0,0665 0,0507 0,0486 0,0692 0,0675 0,0705 0,0686
Elekta 0,1202 0,1091 0,1109 0,1151 0,0844 0,0853 0,0952 0,0842 0,1079 0,0980
Ericsson -0,0397 -0,0497 0,1774 0,1840 0,1711 0,1854 0,1758 0,1844 0,1323 0,1397
Hexagon 0,0717 0,0649 0,0861 0,0808 0,0469 0,0161 0,1008 0,0963 0,0929 0,0931
Lindab 0,0388 0,0366 0,0508 0,0506 0,0858 0,0860 0,1277 0,1283 0,1726 0,1728
Sandvik 0,1035 0,0997 0,1418 0,1395 0,1663 0,1660 0,1882 0,1894 0,1729 0,1722
SCA 0,0773 0,0772 0,0525 0,0513 0,0154 0,0149 0,0650 0,0652 0,0713 0,0714
SKF 0,0894 0,0892 0,1332 0,1317 0,1494 0,1484 0,1465 0,1481 0,1836 0,1856
Getinge 0,1060 0,1024 0,1251 0,1181 0,1258 0,1190 0,1231 0,1164 0,1011 0,0928
SAAB 0,0512 0,0390 0,0696 0,0583 0,0608 0,0527 0,0559 -0,0176 0,0761 0,0753
Scania 0,0822 0,0734 0,0949 0,0937 0,0970 0,0989 0,1082 0,1119 0,1391 0,1424
Seco Tools 0,1519 0,1413 0,2033 0,2102 0,2515 0,2624 0,2607 0,2669 0,2588 0,2640
Trelleborg 0,0508 0,0481 0,0678 0,0602 0,0716 0,0677 0,0553 0,0553 0,0591 0,0608
Volvo 0,0156 0,0137 0,0674 0,0645 0,0738 0,0686 0,0815 0,0789 0,0721 0,0756
Genomsnittsvärde 7,292% 6,571% 10,793% 10,505% 11,582% 11,297% 13,215% 12,829% 14,611% 14,786%

20072003 2004 2005 2006

 



 

Kapitalets Omsättningshastighet

Tillg.redov. Kostn.redov. Tillg.redov. Kostn.redov. Tillg.redov. Kostn.redov. Tillg.redov. Kostn.redov. Tillg.redov. Kostn.redov.
Atlas Copco 0,9729 0,9834 1,0303 1,0427 0,9597 0,9704 0,9142 0,9256 1,1182 1,1353
Axis 1,4384 1,5091 1,4727 1,5826 1,5426 1,6950 1,5235 1,6409 1,8277 1,9529
Electrolux 1,6108 1,6207 1,6101 1,6277 1,5682 1,5895 1,5723 1,5947 1,5847 1,6121
Elekta 0,9389 0,9508 0,9428 0,9511 0,7039 0,7078 0,8367 0,8513 0,8448 0,8709
Ericsson 0,6456 0,6630 0,7210 0,7385 0,7270 0,7491 0,8271 0,8468 0,7661 0,7777
Hexagon 1,1986 1,2188 1,1263 1,1484 0,5170 0,5380 0,7262 0,7642 0,5849 0,6009
Lindab 1,0239 1,0261 1,0704 1,0733 0,9407 0,9425 1,0752 1,0764 1,2052 1,2069
Sandvik 1,0085 1,0181 1,0660 1,0788 1,0639 1,0774 1,0969 1,1098 1,0106 1,0220
SCA 0,7949 0,7953 0,7686 0,7699 0,7128 0,7141 0,7596 0,7609 0,7302 0,7314
SKF 1,1390 1,1401 1,2864 1,2916 1,2215 1,2297 1,1484 1,1571 1,2639 1,2730
Getinge 0,7613 0,7644 0,8899 0,9010 0,8175 0,8342 0,8189 0,8424 0,7153 0,7380
SAAB 0,6010 0,6177 0,6665 0,6964 0,6313 0,6618 0,6427 0,7211 0,6811 0,7656
Scania 0,7683 0,7829 0,8087 0,8277 0,8096 0,8266 0,8031 0,8163 0,9238 0,9371
Seco Tools 1,0346 1,0685 1,1810 1,2209 1,1758 1,2048 1,1991 1,2258 1,1448 1,1662
Trelleborg 0,7858 0,7892 1,0511 1,0646 0,9683 0,9864 0,9901 1,0079 1,0558 1,0736
Volvo 0,7926 0,8062 0,9439 0,9649 0,9355 0,9622 1,0016 1,0343 0,8873 0,9192
Genomsnittsvärde 0,9697 0,9846 1,0397 1,0613 0,9560 0,9806 0,9960 1,0235 1,0215 1,0489

2006 20072003 2004 2005

 



 

Vinstmarginal

Tillg.redov. Kostn.redov. Tillg.redov. Kostn.redov. Tillg.redov. Kostn.redov. Tillg.redov. Kostn.redov. Tillg.redov. Kostn.redov.
Atlas Copco 0,1271 0,1222 0,1479 0,1460 0,1892 0,1875 0,1954 0,1933 0,2013 0,1988
Axis 0,0144 -0,0091 0,0836 0,0659 0,1432 0,1214 0,1856 0,1820 0,2202 0,2189
Electrolux 0,0642 0,0618 0,0439 0,0409 0,0323 0,0306 0,0440 0,0423 0,0445 0,0425
Elekta 0,1280 0,1147 0,1176 0,1210 0,1199 0,1206 0,1138 0,0988 0,1277 0,1125
Ericsson -0,0615 -0,0750 0,2461 0,2491 0,2354 0,2475 0,2125 0,2177 0,1727 0,1797
Hexagon 0,0598 0,0532 0,0764 0,0704 0,0908 0,0300 0,1388 0,1260 0,1589 0,1549
Lindab 0,0379 0,0356 0,0475 0,0471 0,0912 0,0912 0,1188 0,1192 0,1432 0,1432
Sandvik 0,1027 0,0979 0,1330 0,1293 0,1563 0,1540 0,1716 0,1706 0,1711 0,1685
SCA 0,0973 0,0971 0,0683 0,0666 0,0216 0,0209 0,0856 0,0857 0,0976 0,0977
SKF 0,0785 0,0783 0,1035 0,1019 0,1223 0,1206 0,1276 0,1280 0,1453 0,1458
Getinge 0,1393 0,1340 0,1405 0,1310 0,1539 0,1427 0,1503 0,1382 0,1413 0,1258
SAAB 0,0853 0,0631 0,1044 0,0837 0,0963 0,0797 0,0869 -0,0244 0,1117 0,0984
Scania 0,1070 0,0938 0,1173 0,1132 0,1198 0,1196 0,1347 0,1370 0,1505 0,1520
Seco Tools 0,1468 0,1322 0,1722 0,1722 0,2139 0,2178 0,2174 0,2178 0,2261 0,2264
Trelleborg 0,0646 0,0610 0,0645 0,0565 0,0739 0,0686 0,0559 0,0549 0,0560 0,0566
Volvo 0,0196 0,0170 0,0714 0,0668 0,0789 0,0713 0,0814 0,0762 0,0812 0,0823
Genomsnittsvärde 7,568% 6,736% 10,864% 10,385% 12,119% 11,399% 13,251% 12,272% 14,058% 13,776%
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