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Sammandrag: 

Forsknings- och utveckling har blivit allt viktigare i dagens värld där teknologi spelar 

en stor roll. Den här avhandlingen undersöker värderelevans av FoU dvs. hur 

företagets marknadsvärde påverkas av satsningar i forskning och utveckling. För att 

studera detta samband har hypoteser, som grundar sig på tidigare forskning, 

utformats.  

Enligt IFRS-regler får bara utvecklingsutgifter aktiveras då vissa kriterier uppfylls. 

Forskningsutgifter får däremot aldrig aktiveras och skall redovisas till historiska 

kostnader. Detta utgör ett problem för värdering av företaget. Ohlsons modell är en 

mycket använd modell i värderelevansstudier och även den här avhandlingens modell 

baserar sig på den. Forskningsfrågan har undersökts med hjälp av olika 

regressionstest. 

Samplet består av bolag som är börsnoterade på OMX Helsinki, OMX Stockholm, 

OMX Copenhagen samt Oslo börs. Alla bolag är verksamma inom branscher som 

anses vara FoU-intensiva. Observationer sträcker sig från 2008 till 2011. 

Enligt resultatet finns det ett signifikant positivt samband mellan företagets 

marknadsvärde och FoU-investeringar. FoU-intensitet påverkar positivt företagets 

marknadsvärde men inte signifikant. Aktiverade FoU-utgifter är inte mer 

värderelevanta än vad kostnadsförda utgifter är, trots att båda påverkade företagets 

marknadsvärde positivt men inte signifikant. Som slutsats kan man konstatera att 

FoU-utgifter är värderelevanta bara som helhet. 

Nyckelord: Forskning och utveckling, värderelevans, marknadsvärde, 

Ohlsons modell, FoU-intensitet, aktivering, kostnadsföring 
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1  INLEDNING 

1.1. Beskrivning av problemområdet 

Det är viktigt att företagen satsar på sin forsknings- och utvecklingsverksamhet 

eftersom detta är det sättet att ett litet land såsom Finland kan konkurrera med andra 

länder. Ifall man vill att ekonomin ska växa, ska man kunna utveckla teknologin, vilket 

kräver investeringar i forskning och utveckling. År 2011 utgjorde forsknings- och 

utvecklingsinvesteringar 3,7 % av Finlands bruttonationalprodukt (BNP) 

(Teknologiateollisuus, 2011). Målsättning med EU har varit att alla medlemsländernas 

FoU-investeringar skulle vara minst 3% av landets BNP år 2020 och Finland har redan 

nu överstigit detta mål. Trots att Finland är ett litet land så har vi satsat mycket på vår 

forskning och utveckling. Som ett bevis på det här kan det nämnas att antalet 

patentansökningar i Finland är en av de högsta i hela världen (Europa.eu, 2012). Även i 

de andra nordiska länderna investeras det mycket i forskning och utveckling. Till 

exempel var Finland, Sverige och Danmark år 2010 de top-3 länderna vars FoU- 

investeringar i förhållandet till BNP var klart störst i hela Europa1.  

På forskningsfronten är ett av de största problemen inom redovisning behandling av 

immateriella tillgångar, speciellt forsknings – och utvecklingsutgifter, i bokslutet 

(Markarian, Pozza, & Prencipe, 2008). Den här saken har väckt mycket diskussion och 

flera undersökningar gällande forsknings- och utvecklingsutgifternas värderelevans har 

genomförts. Frågan är av speciellt intresse inom sådana branscher som är forsknings- 

och utvecklingsintensiva, t.ex. inom läkemedelsbranschen. Forsknings- och 

utvecklingsinvesteringar anses vara en av de värdefullaste tillgångarna för företag i 

dessa branscher (Healy, Myers, & Howe, 2002). Flera undersökningar har gjorts för att 

kunna bevisa att det finns ett positivt samband mellan forsknings- och 

utvecklingssatsningar och företagets värde, m.a.o. att FoU- satsningar borde betraktas 

som tillgångar och inte som kostnader. Detta i sin tur skulle betyda att forsknings- och 

utvecklingsutgifterna är värderelevanta.  

Enligt Powell (2003) spelar immateriella tillgångar en stor roll, men trots detta har de 

företag som har mycket immateriella tillgångar svårigheter att ge en rättvisande bild av 

företagets tillstånd till utomstående i och med att det är svårt att uppskatta sådana 

tillgångar som inte ännu är synliga, t.ex. forskning och utveckling. På grund av att 

teknologin har blivit allt viktigare har även satsningar i forskning och utveckling ökats. 
                                                        
1 Se bilaga 1 
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Företag satsar mer och mer på investeringar i forskning och utveckling för att kunna 

konkurrera, vara lönsam och erhålla marknadsandel i en situation där materiellt 

kapital ersätts av kunskap som den kritiska faktorn i värdekedjan (Lev & Zarowin, 

1999). Ökad satsning på FoU anses spela huvudrollen vad det gäller innovationer 

(Cardoso & Teixeira, 2009). För att kunna skapa värde måste företaget komma med 

nya idéer som konkurrenterna inte ännu kommit på. Investeringar i forskning och 

utveckling resulterar i innovationer, vilket gör att FoU-investeringar skapar värde för 

företaget eftersom den erbjuder konkurrensfördel genom differentieringsstrategier 

vilka initierar produktion av nya och bättre produkter och tjänster (Ehie & Olibe, 

2010;Gelb, 2002). En del av FoU-utgifterna kostnadsförs direkt även om nyttan kan 

noteras över en längre tidsperiod. Detta i sin tur har lett till att värderelevansen av 

bokslutsinformation har försämrats p.g.a. ökning av forskning och utveckling samt 

andra immateriella utgifter. 

Flera faktorer bidrar till att det finns en skillnad mellan företagets avkastningsvärdet 

(marknadsvärdet) och substansvärde (eget kapital). Dessa olika faktorer påverkar 

användning av företagtes resurser i eget bruk, dvs företagets förmåga att använda sina 

resurser bättre än marknaden i snitt. En bidragande faktor är immateriella tillgångar 

men även annat påverkar, bl.a. arbetstagarnas kunnighet. Vissa företag kan vara bättre 

på att använda sina resurser tack vare sin forsknings- och utvecklingsverksamhet 

(Scott, 2009, p. 254). Detta utgör en utmaning för värdering eftersom alla dessa 

faktorer inte är upptagna på företagets balansräkning, speciellt immateriella tillgångar 

har bidragit till att värdering av företag har blivit svårare (Chan, Lakonishok, & 

Sougiannis, 2001). Till exempel är forskningsutgifter sådana utgifter som inte kan 

redovisas som tillgång utan skall alltid kostnadsföras. Detta behöver ändå inte betyda 

att forskningsutgifter inte skulle vara värderelevanta, eftersom det i företagets 

marknadsvärde kan synas även sådana immateriella utgifter som inte syns på 

balansräkning. 

En stor del av forskningar som studerar värderelevans av forskning och utveckling 

(bl.a. Cazavan-Jeny & Jeanjean, 2006; Callen & Morel, 2005) har använt sig av Ohlsons 

modell eller en modifierad version av den. Därför baserar även den här avhandlingens 

forskning sig på Ohlsons modell. Ohlsons modell beskriver företagets värde som en 

summa av substansvärde och företagets förmåga att använda sina resurser bättre eller 

sämre än marknaden i snitt. Ekonomisk vinst skapas då resurser används bättre än 

marknaden i snitt. Ohlsons modell representerar ett så kallat mätperspektiv på 
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finansiell rapportering i effektivt beslutsfattande. Det vill säga att nuvärden integreras i 

företagens bokslutssiffror så att investerare behöver göra mindre estimeringar själv. 

Information om alla FoU-investeringar finns inte med i Ohlsons modell eftersom alla 

FoU-utgifter inte får aktiveras. Det är intressant att studera vilket värde den 

information om FoU som finns i bokslutet har. Aktiverade utvecklingsutgifter är redan 

med i balansräkningens substansvärde som en tillgång och därför även med i Ohlsons 

modell. Ur informationsperspektiv betyder detta att studera hur marknaden reagerar 

på redovisningsinformation om FoU-utgifter som har kostnadsförts och alltså inte är 

med i balansräkning till sitt nuvärde. Det blir marknadens uppgift att estimera om 

dessa utgifter har framtida fördelar och hur mycket.  

Det är viktigt att studera FoU:s värderelevans från tre olika aspekter, hur investeringar 

i FoU syns i marknadsvärde, om FoU-intensitet påverkar marknadsvärdet samt hur 

aktiverade FoU-utgifter jämfört med kostnadsförda FoU-utgifter påverkar företagets 

marknadsvärde. Forskningsutgifter får inte redovisas som tillgång utan de skall alltid 

kostnadsföras enligt IFRS. Detta betyder att i princip borde de inte medföra ekonomisk 

vinst i framtiden. Men detta behöver inte betyda att de inte skulle vara värderelevanta 

och därför är det intressant att studera värderelevans av FoU. Det är viktigt att studera 

värderelevans av forskning och utveckling speciellt inom Norden eftersom de mest 

FoU- intensiva länder i Europa år 2010 var Finland, Sverige och Danmark. 

1.2. Syfte och avgränsningar 

Även om forsknings- och utvecklingsutgifternas värderelevans har undersökts mycket i 

olika delar av världen, så finns det ganska lite forskning om nordiska företag. Syftet 

med denna avhandling är att undersöka värderelevans av forskning och utveckling i 

Norden, dvs. undersöka hur marknaden reagerar på investeringar i FoU, FoU-

intensitetens inverkan på marknadsvärdet samt om aktiverade FoU-utgifter är mer 

värderelevanta än kostnadsförda utgifter. 

De företag som undersökts är från fyra olika nordiska börser; OMX Helsinki, OMX 

Stockholm, OMX Copenhagen samt Oslo Börs. Företag som är med i studien är 

verksamma inom FoU-intensiva branscher. Observationerna sträcker sig från 2008 till 

2011. 
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1.3. Arbetets fortsatta uppläggning 

I kapitel 2.2 presenteras hur forsknings och utveckling skall redovisas enligt IFRS, i 

kapitel 2.3. gås det igenom olika perspektiv på finansiell rapportering i effektivt 

beslutsfattande och i kapitel 2.4. presenteras det begreppet värderelevans. I kapitel 3 

gås tidigare forskning inom värderelevans av forskning och utveckling igenom. Kapitel 

3.2. handlar om hur marknaden uppfattar forskning och utveckling och kapitel 3.3 gås 

det igenom FoUs inverkan på företagets prestation. Kapitel 3.4 handlar om sambandet 

mellan marknadsvärde och FoU, kapitel 3.5 presenterar studier om FoU-intensitet och 

sist gås det igenom hur aktivering jmf. med kostnadsföring av FoU påverkar 

marknadsvärde i kapitel 3.6. Kapitel 4 innehåller forskningsuppgiften så att 

avhandlingens hypoteser samt data presenteras. Även tillämpad analysstrategi 

presenteras i detta kapitel. I kapitel 5 presenteras den väsentliga deskriptiva statistiken 

för studien. Analys av resultat presenteras i kapitel 6. Det sista kapitlet 7 sammanfattar 

resultatet av studien (kap. 7.1) samt presenterar resultatets betydelse med hänvisning 

till uppställt syfte (kap. 7.2). Även förslag till fortsatt forskning presenteras i kapitel 7.3 



 

 

5 

2  VÄRDERELEVANS OCH REDOVISNING AV FORSKNING 
OCH UTVECKLING 

2.1. Kapitlets innehåll och syfte 

I detta kapitel redogörs för sambandet mellan marknaden och bokslutsinformation och 

begreppet värderelevans. Marknaden använder redovisningsinformation för effektivt 

beslutsfattande och därför presenteras det två olika perspektiv på finansiell 

rapportering i effektivt beslutsfattande. Det finns skilda standarder gällande forskning 

och utveckling som presenteras i detta kapitel. Värderelevans är ett viktigt 

studieområde då sambandet mellan bokslut och marknaden undersöks. Att marknaden 

reagerar på bokslutsinformation är grunden för värderelevansstudier. Även Ohlsons 

modell som har använts i ett flertal värderelevansstudier presenteras i detta kapitel 

eftersom den utgör grunden för den här avhandlingens modell. Först presenteras det 

dock hur forsknings- och utvecklingsutgifter redovisas enligt IFRS eftersom alla 

börsnoterade bolag inom EU måste ha upprättat sina bokslut enligt IFRS sedan 2005.  

2.2. Redovisning av FoU enligt IFRS 

Forskning och utveckling har blivit allt viktigare i dagens värld där teknologi spelar en 

stor roll. Företag kan konkurrera med varandra genom att skapa nya produkter och 

erhålla ny kunskap. Investeringar i forskning och utveckling resulterar i innovationer, 

vilket gör att FoU-investeringar skapar värde för företaget (Ehie & Olibe, 2010). 

Sedan 2005 har alla börsnoterade bolag varit tvungna att upprätta sina bokslut enligt 

IFRS. Alla företag som ingår i den här avhandlingens sampel använder IFRS-

standarder i sina bokslut, vilket innebär att boksluten är jämförbara. 

Redovisningsstandarder spelar en viktig roll eftersom de strävar till att 

bokslutsinformation skall vara pålitlig men samtidigt även relevant. Speciellt viktigt är 

detta med behandling av immateriella tillgångar i bokslutet eftersom deras betydelse i 

företagets bokslut har ökat under de senaste åren. Redovisning av forsknings- och 

utvecklingsutgifter är av speciellt intresse och därför studeras de i denna avhandling.  

Aktiverade forsknings- och utvecklingsutgifter2 utgör en del av företagets immateriella 

tillgångar. Inom redovisning anses forskning som planenligt och grundläggande 

                                                        
2 I avhandlingen används begreppet aktiverade forsknings- och utvecklingsutgifter (FoU) men egentligen 
betyder detta aktiverade utvecklingsutgifter eftersom forskningsutgifter inte får aktiveras. För att kunna 
använda samma benämning (FoU) hela tiden, så används den också i samband med aktiverade utgifter. 
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utredning för att kunna komma fram till ny teknisk eller vetenskaplig kunskap eller för 

att inhämta förståelse (Troberg, 2003, s. 128). Tillämpningen av den här nya 

informationen som har uppnåtts genom forskning anses däremot vara utveckling. 

Exempel på olika forskningsaktiviteter är aktiviteter som är riktade mot att erhålla ny 

kunskap, sökning efter alternativa material, produkter eller processer. Även design, 

värdering och val för det alternativa materialet etc. anses höra till forskningsaktiviteter. 

(IAS 38, 56 §). Exempel på olika utvecklingsaktiviteter är design konstruktion och 

testning av modeller och prototyper samt valda alternativa processer, material och 

produkter (IAS 38, 59 §).  

Enligt IAS 38 får en immateriell tillgång tas upp på balansräkningen, m.a.o. aktiveras 

endast ifall den uppfyller följande huvudkrav; det är troligt att den kommer att medföra 

ekonomisk nytta i framtiden, tillgången kan värderas till sin anskaffningsutgift pålitligt 

samt att man innehar kontroll över tillgången. Det finns vissa tillgångar som inte får 

aktiveras på grund av att de inte uppfyller de ovannämnda kraven. Enligt IAS 38 ska 

alla forskningsutgifter kostnadsföras samma år som de uppkommer och därför får de 

inte tas upp i balansräkningen. När det gäller utvecklingsutgifter, så får de däremot 

aktiveras endast ifall de uppfyller, förutom de tre huvudkrav som presenterades 

tidigare, alla noggrannare förutsättningar som IASB har satt för dem. Dessa 

förutsättningar presenteras i punkt 57 i IAS 38. Det ska vara tekniskt möjligt, företaget 

ska ha för avsikt samt företaget ska ha förutsättningar att färdigställa den immateriella 

utgiften så att den kan användas eller säljas. Företaget ska även visa hur immateriella 

tillgången sannolikt kommer att generera ekonomiska fördelar i framtiden (bl.a. ska 

det finns en marknad för produkten). Företaget ska även kunna tillförlitligt beräkna de 

utgifter som hänför sig till immateriella tillgången under dess utveckling. 

Det är viktigt att dessa standarder finns eftersom boksluten annars kunde bli alltför 

opålitliga. Om företaget fick värdera sina tillgångar i bokslutet till nuvärden i eget bruk, 

skulle detta vara det mest relevanta sättet att visa upp sina tillgångar i balansräkning 

men samtidigt skulle tillförlitligheten minska. Därför utgår t.ex. IFRS-standarder ifrån 

att tillgångar ska värderas till nuvärden i allmänt bruk, dvs. enligt allmänna värden på 

marknaden. Vissa studier (bl.a. Healy, Myers & Howe, 2002) för ändå fram att 

redovisning av FoU inte ger tillräckligt relevant information om företaget och att man 

fritt borde få välja mellan aktivering och kostnadsföring. Där hamnar man i problem 

eftersom t.ex. forskning inte kan räknas till tillgångar (eftersom det inte existerar en 

marknad för dem) och därför kan man inte aktivera dem. Om aktivering av dem skulle 
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vara möjligt, kunde detta leda till allvarliga problem gällande pålitligheten av 

bokslutsinformation. Forskningsutgifter uppfyller inte krav för att de kunde redovisas 

som tillgång eftersom de oftast är av sådant slag att det inte finns en marknad för de 

och därför kan deras anskaffningsutgift inte ens bestämmas. Detta behöver ändå inte 

betyda att de inte var värderelevanta. De kan ändå påverka företagets marknadsvärde 

även om de inte får aktiveras. Det ligger i den här avhandlingens intresse att utreda hur 

både forsknings- och utvecklingsutgifter påverkar företagets marknadsvärde och om de 

kan anses vara värderelevanta.  

2.3. Olika perspektiv på finansiell rapportering i effektivt beslutsfattande 

Det finns två olika perspektiv på finansiell rapportering och hur den kan användas i 

effektiv beslutsfattande. Informationsperspektivet har varit dominerande sedan 1960-

talet då Ball & Brown (1968) publicerade sin studie. Först under de senaste åren har 

mätperspektivet börjat dominera finansiell redovisningsteori och forskning. (Scott, 

2009, s. 144) Den tilläggsinformation som informationsperspektiv erbjuder för 

företagets värdering tas fortfarande i beaktande även i mätperspektiv men i mindre 

omfattning än tidigare. 

I den här avhandlingen har de båda perspektiven tagits i beaktande eftersom Ohlsons 

modell som används i avhandlingen representerar mätperspektiv medan forskning och 

utveckling som forskningsvariabel representerar informationsperspektiv. Den största 

skillnaden mellan dessa två perspektiv är att i mätperspektiv grundar redovisningen sig 

på nuvärden i allmänt bruk och i informationsperspektiv används historiska kostnader 

som bas. Såsom det kom fram i föregående kapitel, redovisas FoU-utgifter mestadels 

till sina historiska kostnader eftersom t.ex. forskningsutgifter alltid skall kostnadsföras 

och därför kommer informationsperspektiv av beslutsfattande in i bilden. 

2.3.1. Informationsperspektiv 

Enligt IAS 1 är bokslutets syfte att ge relevant information för de som använder 

företagets bokslut (IAS 1, punkt 7). Meningen med bokslutet är att ge en rättvisande 

och tillräcklig bild av företagets resultat och ekonomiska ställning för de som använder 

bokslut (Alexander & Nobes, 2007, s. 94). Den viktigaste gruppen som använder 

företagets bokslut är investerare vilka använder bokslut för att kunna analysera 

företaget och genom detta få en uppfattning om företagets verksamhet och tillstånd 

samt för att fatta rätta beslut.  
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Enligt informationsperspektivet använder investerare effektivt den information som de 

får från företagens bokslut. Informationsperspektivet baserar sig på historiska 

kostnader, inte på nuvärden. (Scott, 2009, s.144) Detta perspektiv förutsätter att det är 

upp till investerare att förutspå framtida händelser utgående från den information som 

finns i bokslut, det vill säga att i siffrorna har nuvärden eller framtidens förväntningar 

inte beaktats. Det blir investerarnas uppgift att integrera informationen om framtiden i 

bokslutsvärden (hur de själv tolkar siffrorna med tanke på framtiden). Ball & Browns 

studie från 1968 var den första som visade på hur marknaden reagerar på 

redovisningsinformation. Enligt Ball & Brown (1968) finns det ett samband mellan 

kapitalmarknaden och redovisningsinformation, vilket tyder på att bokslut används i 

effektivt beslutsfattandet och därför bör ge relevant och pålitligt information om 

företaget. Enligt Ball & Brown (1968) reagerar marknaden positivt på positiva nyheter 

om resultat (resultatet var bättre än förväntat) samt negativt på dåliga nyheter om 

resultat (resultatet var sämre än förväntat). Även Beaver (1968) har studerat samam 

sak och kommit till samma slutsatser som Ball & Brown att kapitalmarknaden reagerar 

på bokslutsinformation.  

Enligt resultatet är det på kort sikt företagets resultat som påverkar företagets aktiepris 

men på längre sikt finns det ett flertal andra faktorer som även påverkar aktiepriset, 

bl.a. information om FoU och växande marknadsandel. Ball & Browns studie gav 

upphov till en rad andra studier som forskade i vad som påverkar företagets 

marknadsvärde. Att även annat än resultatet påverkar marknadspriset har lett till 

värderelevansstudier, vilka inriktar sig på kapitalmarknadens reaktion på annan 

information än bara publicering av resultat (Scott, 2009, s. 196). Med 

värderelevansstudier vill man få fram vilken information i bokslut används av 

investerare för att förutspå företagets prestation i framtiden. Bl.a. kan man studera hur 

information om FoU påverkar aktiepriser. Även studier av resultatresponskoefficienter 

(ERC3) började utföras i samband med Ball & Browns studie. ERC mäter hur kraftigt en 

akties oförväntade avkastning reagerar på oförväntad information om företagets 

resultat. (Scott, 2009, s. 154) Enligt Scott (2009, s. 253) kan obalans i redovisning 

mellan kostnader och inkomster av FoU även leda till negativ ERC. Orsaken är att trots 

att företaget visar ett sämre resultat p.g.a. stora FoU-utgifter, vilka har kostnadsförts, 

så uppskattar marknaden att dessa ökar företagets framtida potential. Detta i sin tur 

leder till högre aktiepriser än vad resultatet tydde på.  Detta fenomen är speciellt 

framträdande bland FoU-intensiva företag.   
                                                        
3 eng. Earnings response coefficient 
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Forsknings- och utvecklingsutgifter redovisas mestadels till historiska kostnader 

eftersom det är svårt att uppskatta deras framtida fördelar, speciellt 

forskningsutgifternas, eftersom de inte ens får aktiveras så kan de inte redovisas till sitt 

nuvärde i bokslut. Från företagets resultat har räkenskapsperiodens kostnadsförda 

forsknings- och utvecklingsutgifter dragits av. Detta innebär att till exempel vid 

användning av Ohlsons modell är dessa inte med. Aktiverade utvecklingsutgifter är 

dock med i företagets eget kapital (på balansräkningen) men här är det också svårt att 

se exakt hur mycket företaget har investerat mer under en räkenskapsperiod eftersom 

avskrivningar och nedskrivningar ingår i siffrorna. Därför tas dessa siffror skilt med i 

den modell som används i avhandlingen. Dessa siffror beskrivande FoU representerar 

informationsperspektivet på finansiell redovisningsinformation i effektivt 

beslutsfattande. Det vill säga hur marknaden reagerar på enskild information om 

räkenskapsperiodens investeringar i FoU och hur marknaden ser på deras framtida 

fördelar. 

2.3.2. Mätperspektiv 

På sistone har mätperspektivet börjat dominera finansiell redovisningsteori som ett 

perspektiv på effektivt beslutsfattande. Till skillnad från informationsperspektivet läggs 

det större vikt vid information om nuvärden på produktionsmarknaden, inte vid 

historiska kostnader. Troligen kommer nuvärden aldrig att ersätta historiska kostnader 

helt och hållet men nuvärde-baserad redovisning har blivit det viktigaste. (Scott, 2009, 

s.178) 

Det läggs mer vikt på mätning eftersom investerare behöver hjälp med sina 

estimeringar så att marknader skall vara effektiva (Scott, 2009, s. 195). Enligt 

definition innehåller mätperspektiv att bokslutssiffrorna redan innehåller tillförlitligt 

estimerade nuvärden (på produktmarknaden) av tillgångar och skulder (Scott, 2009, s. 

178). Detta hjälper investerare att göra sina egna estimeringar och beslut om framtiden 

eftersom värden i bokslut är mer relevanta. Detta minskar de möjliga fel som 

investerare gör i sina estimeringar. Nuförtiden använder även IFRS standarder 

nuvärden i större allt utsträckning så att bokslut skall ge en relevant bild av företagets 

tillstånd. 

Såsom det redan nämndes så kan mätperspektivet inte tillämpas helt och hållet när det 

handlar om företagets forsknings- och utvecklingsutgifter.  I Ohlsons modell som 

presenteras till näst är alla FoU-utgifter inte med i siffrorna till sina nuvärden så att 
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framtida förväntningar skulle vara integrerade i siffrorna. Kostnadsförda FoU-utgifter 

har avdragits från resultat och därför är det intressant ur informationsperspektiv att 

studera om investerare anser dem som kostnader eller ändå som värdeskapande 

aktiviteter som påverkar föreatgets ekonomiska vinst. 

Ohlsons modell är ett bra exempel på mätperspektivet. Den tar i beaktande nuvärde av 

företagets tillgångar och skulder (substansvärde) samt företagets förmåga att använda 

eget kapital för att skapa och kapa ekonomisk vinst. Teoretiskt sett borde summan av 

företagets eget kapital och ekonomisk vinst blir densamma oberoende av om företaget 

använder nuvärde-redovisning eller inte. Men i praktiken kan företag estimera 

nuvärden av sina tillgångar och skulder bättre än vad investerare kan. (Scott, 2009, 

s.201) 

2.3.2.1. Ohlsons residualmodell 

Företaget kan skapa värde då det finns ett obalanstillstånd på produktmarknaden. Om 

marknaden befann sig i balanstillstånd vore det inte möjligt att skapa ekonomisk vinst 

eftersom allas avkastning blir det som avkastningskravet har varit. Skillnaden mellan 

balanstillstånd och obalanstillstånd är avkastningskrav och realiserad avkastning, 

Denna skillnad kan kallas för residualinkomst4. (Scott, 2009, s. 35). Det som gör det 

möjligt för vissa företag att skapa och kapa mervärde är förmågan att använda sina 

tillgångar. Vissa företag är bättre på att använda sina tillgångar tack vare bl.a. sin 

forsknings- och utvecklingsverksamhet. (Scott, 2009, s. 254) 

Det finns två olika sätt att räkna företagets värde. Antingen kan man räkna 

substansvärdet eller avkastningsvärdet. (Ekholm, 1997, s. 12) Då marknader befinner 

sig i balanstillstånd är substansvärde lika med företagets avkastningsvärde, vilket 

betyder att företaget inte kan skapa ekonomisk mervärde. Formeln för företagets 

substansvärde ser ut enligt följande: 

€ 

V = Tillgångar − Skulder = EK  

Denna modell beskriver värdet på företaget som dess eget kapital (EK). Eget kapital i 

sin tur är lika med tillgångar från vilka skulder har avdragits. Detta bokförda värde av 

företaget tar inte framtiden i beaktande utan beskriver företagets nuvarande situation 

                                                        
4 Ordet ekonomisk vinst används i den här avhandlingen. Eng. economic profit 
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och bokslutsiffror. Detta är företagets värde i ett balanstillstånd. Företagets avkastning 

är lika med avkastningskravet och ingen ekonomisk vinst kan erhållas.  

Vid obalanstillstånd skiljer företagets substansvärde från dess avkastningsvärde. Då 

marknaden befinner sig i obalanstillstånd avviker företagets verkliga avkastning från 

dess ägares avkastningskrav (Ekholm, 1997, s. 12). Ohlsons residualmodell (Ohlson, 

1995) beskriver bra företagets värde vid en sådan situation. I den enklaste formen är 

modellen summan av företagets substansvärde (EK) och nuvärdet av företagets 

ekonomiska vinst (avkastningen utöver avkastningskravet) av EK. Ohlsons 

residualmodell används mycket i olika värderelevansforskningar. Modellen ser ut enligt 

följande: 

€ 

V = BVE0 +
RIn

(1+ re )
n   

 Värdet på företaget 

€ 

BVE0 Värdet på EK i början 

€ 

RI  Residualinkomst/ekonomisk vinst (den delen av avkastningen som 

överskrider avkastningskravet) 

€ 

RI = resultat1 − re *BVE0  

 Avkastningskravet 

(Palepu, Healy, & Peek, 2010, s. 317,337) 

Denna modell är en mycket bra utgångspunkt för att få fram hur företagets 

marknadsvärde relaterar sig till bokföringsinformation och annan information. En av 

den här modellens fördelar är att företagets bokslutssinformation kan användas som 

bas för värdering (Ohlson, 2005). Enligt Ohlsons modell påverkas företagets värde av 

skillnaden mellan avkastningskrav och reella avkastning, dvs. residualinkomst. 

Forskning och utveckling spelar en viktig roll i skapandet av residualinkomst. Enligt 

Jansens (2001) studie finns det ett signifikant positivt samband mellan företagets 

forsknings- och utvecklingsutgifter och dess residualinkomst. Företaget kan med FoU-

aktiviteter skapa mervärde med sina tillgångar för företaget, sådant mervärde som 

konkurrenter nödvändigtvis inte kan skapa. Vid ett balanstillstånd är värdet på 

företaget enligt Ohlsons modell eget kapital då ekonomisk vinst inte har skapats. Vid 
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ett obalanstillstånd (då företaget är bättre/sämre på att använda sina tillgångar än 

produktmarknaden i snitt) är residualinkomsten inte noll utan större eller mindre, 

vilket betyder att företagets fundamentala värde är större eller mindre än dess 

substansvärde 

Modellen kan också beskrivas enligt följande. Avkastningskravet som presenteras som 

 i modellen är beroende av olika risker som förknippas med avkastning. Dessa olika 

komponenter tas skilt med i den här avhandlingens modell. 

€ 

V = EK +
(r − re ) * EK

re − g
 

Eget kapital utgör i många fall den största delen av företagets värde eftersom det är 

företagets substansvärde. Den reella avkastningen (r) kan uttryckas som ROE5. 

Avkastningskravet ( ) är svårare att räkna ut och därför tas olika risker som är 

förknippade med det skilt med i modellen. Avkastningskrav består av marknadsrisk, 

affärsrisk samt finansiell risk (White, Sondhi & Fried, 1994, s. 1043). Ohlsons modell 

tar dessa risker i beaktande eftersom avkastningskrav är med där. I den här 

avhandlingens modell, som är en modifierad version av Ohlsons modell beskriver ROE 

företagets reella avkastning, bransch marknadsrisk och skuldsättningsgrad företagets 

finansiella risk. Affärsrisk har inte tagits med som en variabel i formeln. Tillväxten (g) 

har också tagits med eftersom ekonomisk vinst diskonteras med avkastningskrav 

varifrån tillväxten har avdragits, tillväxten beskrivs som förändring i försäljning.  

Ju större företagets risker är, desto större blir även företagets avkastningskrav. Olika 

risker påverkar variansen i resultat. (White et al., 1994, s. 1042) och därför även 

företagets avkastningskrav, vilket i sin tur påverkar storleken av företagets ekonomiska 

vinst. Ekonomisk vinst blir mindre för företag som har hög avkastningskrav och vice 

versa.   

2.3.3. Fundamentalt värde  

Fundamentalt värde6 är ett värde som skulle existera ifall marknaderna fungerade 

perfekt och att det inte skulle finnas insiderinformation (Scott, 2009, s. 116). Skillnaden 

mellan företagets fundamentala värde och värdet på marknaden uppstår på grund av 

                                                        
5 Return on equity, sv. avkastning på eget kapital 
6 Också egenvärde el. inneboende värde; eng. intrinsic value, fundamental value 
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att marknaden inte klarar av att genast integrera den nya informationen i aktiepriser. 

På längre sikt borde marknadsvärdet bli närmare fundamentalt värde. I Ohlsons 

modell beaktas det även framtidens ekonomiska vinster och därför kommer man 

närmare företagets fundamentala värde genom att använda den som värderingsmodell. 

Det är faktiskt marknaden som borde kunna värdera till fundamentalt värde. Enligt 

Fama (1965) gör marknaden detta det sist och slutligen men inte genast efter att 

redovisningsinformationen har publicerats. Mätperspektiv (bl.a. Ohlsons modell) på 

finansiell rapportering hjälper till så att marknaden bättre kan värdera fundamentalt 

värde eftersom mindre estimeringar krävs av investerare.  

Fundamentalt värde beskriver det underliggande värdet av företaget. Då fundamentalt 

värde räknas tas framtidens inverkan i beaktande. Saker som påverkar företagets 

fundamentala värde är t.ex. framtida kassaflöden, förväntad tillväxt samt risk. I 

fundamentala värden tas det i beaktande nuvärden av framtida inkomstflöden som 

hänför sig till företagets tillgångar. I marknadsvärden (bytesvärden) beaktas det 

däremot dåvarande värden på marknaden. Företag har ett fundamentalt värde på två 

olika nivåer: på kapitalmarknadsnivå och på företagsnivå. På kapitalmarknadsnivå 

räknas nuvärden av framtida inkomstflöden hänförliga till företagets tillgångar i eget 

bruk (företagets eget förmåga att använda sina tillgångar) medan på företagsnivå 

räknas de i allmänt bruk (hur alla företag använder sina tillgångar i snitt). I allmänt 

bruk är företagets fundamentala värde lika med dess substansvärde eftersom nuvärden 

har integrerats i bokslutsiffrorna. (Ekholm, 2013) 

Marknadsvärdet kan vara över- eller underskattade jämfört med fundamentalt värde 

(Bélyácz, 2012). Investerare jämför fundamentalt värde med marknadsvärdet så att 

lönsamma investeringar kan identifieras. För att vinna på sina investeringar försöker 

investerare hitta företag vars fundamentala värde är högre än dess marknadsvärde. 

Enligt Fama (1965) ändras marknadspriset under tiden så att den blir närmare 

företagets fundamentala värde, vilket visar att marknader är effektiva men på kortare 

sikt finns det skillnad mellan företagets marknadsvärde och fundamentalt värde 

(Bélyácz, 2012). Bokslut kan inte reflektera helt och hållet företagets immateriella 

tillgångar eftersom det är svårare att mäta deras verkliga värde än materiella 

tillgångarnas verkliga värden. Immateriella tillgångar är en orsak till att 

marknadsvärdet skiljer sig från fundamentalt värde. Även forsknings- och 

utvecklingsutgifter gör det alltså svårare att värdera företaget till dess egentliga värde. 
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Det finns även andra företagsspecifika faktorer som påverkar företagets fundamentala 

värde, till exempel kvalitet av företagets ledning samt nya patent (Scott, 2009, s. 75).  

2.4. Värderelevans 

Sådana bokslutsposter och information som anses påverka företagets värde kan anses 

ha värderelevans. Ball & Brown (1968) konstaterade redan att marknaden reagerar på 

bokslutsinformation. Oftast mäts värderelevans genom att jämföra en viss bokslutspost 

med företagets marknadsvärde. Värderelevans studeras ofta i anknytning till finansiella 

rapporter och om de är värderelevanta (Scott, 2009, s. 196). Om vissa bokföringsposter 

anses ha värderelevans kan analytikerna använda denna information för att kunna 

förutspå företagets prestation i framtiden. Enligt Barth et al. (2001) utvärderar 

värderelevansforskning relevans och pålitlighet av olika bokslutsposter och därför ger 

den mycket viktig information också för standardsättare. De konstaterar också att med 

värderelevansforskning kan man upplysa konservativa redovisningsprinciper och 

studera hur denna konservatism påverkar förhållandet mellan bokslutsposter och 

värdet på eget kapital.  

Holthausen & Watts (2001) har delat värderelevansstudier i tre olika kategorier. 

Studier som kan klassificeras i den första kategorin studerar hur olika redovisningssätt 

påverkar t.ex. marknadsvärdet. I studier av denna typ försöker man ta reda på under 

vilken standard redovisning är mer värderelevant. Till exempel kunde man jämföra en 

existerande redovisningsstandard (IFRS) och något alternativt sätt att redovisa t.ex. 

FoU-utgifter och se under vilken standard/sätt FoU har ett starkare samband med 

marknadsvärde. En annan typ av värderelevansstudier studerar ifall en viss 

redovisningssiffra kan förklara värdet eller avkastning under en längre tidsperiod. 

Bland annat kan man studera hur FoU påverkar företagets värde på längre sikt. Den 

sista kategorin innehåller studier som har som syfte att ta reda på om en viss 

redovisningssiffra har ett tilläggsvärde för den information som redan är tillgänglig för 

investerare.  

Värderelevans förknippas ofta med relevans och pålitlighet. Informationen borde 

samtidigt vara så relevant som möjligt men också pålitligt. Oftast är det ändå så att ifall 

relevansen öks så minskas pålitligheten. Redovisning som baserar sig på historiska 

kostnader7 anses oftast vara mer pålitligt men nödvändigtvis inte så relevant. Nuvärde-

                                                        
7 Används i informationsperspektiv på finansiell rapportering i effektivt beslutsfattande. 
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baserad redovisning8 anses däremot vara mer relevant men pålitligheten kan minskas 

eftersom företaget själv gör sina estimeringar. Med tanke på den information som 

företaget ger ut av sin verksamhet, är ett av de viktigaste begreppen fair presentation 

(rättvis bild). Fair presentation går ut på att all information om företaget ska vara 

relevant och pålitlig (Alexander & Nobes, 2007, s. 38). Informationen borde vara så 

relevant som möjligt men samtidigt ska man också kunna lita på den så att de som 

använder denna information kan fatta rätt beslut (IAS 1, paragrafer 5 och 10). 

Redovisningsstandarder för forskning och utveckling lägger för tillfället mer värde vid 

pålitlighet än vid relevans eftersom dessa standarder är relativt konservativa. Då 

omständigheter fö redovisning inte är ideala behövs det estimeringar, vilket gör att 

relevansen minskar (Scott, 2009, s. 42). Därför kan man inte helt och hållet övergå från 

historisk kostnad- baserad redovisning till verkligt värde- redovisning. 

2.5. Sammanfattning 

Enligt IFRS anses forskning vara planenlig och grundläggande utredning för att uppnå 

ny information. Det som man har kommit fram till i forskningsskedet används sedan i 

utveckling. Eftersom forskning är ganska osynligt och dess framtida ekonomiska 

fördelar är mycket osäkra så kan den inte klassificeras som tillgång och aktiveras utan 

forskningsutgifter skall alltid kostnadsföras. Däremot får utvecklingsutgifter aktiveras 

då de uppfyller vissa krav som i princip förutsätter att det som utvecklas faktiskt kan 

användas/säljas så att den medför ekonomisk nytta i framtiden. Att forskningsutgifter 

inte får aktiveras, betyder det ändå inte att de inte skulle vara värderelevanta. 

Marknaden reagerar på redovisningsinformation, vilket betyder att företagets bokslut 

har en inverkan på företagets marknadsvärde. Detta utgör grunden för 

värderelevansforskningar. Ball & Browns (1968) studie var den första studien som 

kunde visa ett detta samband finns. De visade att investerarna faktiskt använder 

redovisningsinformation i beslutsfattande åtminstone på kort sikt. Fundamentalt värde 

är det underliggande värdet av företaget som i princip borde vara lika med 

marknadsvärde. På längre sikt närmar företagets marknadsvärde dess fundamentala 

värde men på kortare sikt finns det skillnad som delvis kan bero på FoU-investeringar. 

Två olika perspektiv på användning av finansiell redovisningsinformation i effektiv 

beslutsfattande presenterades i detta kapitel. Både informationsperspektiv och 

mätperspektiv är viktiga eftersom avhandlingens studie grundar sig på dem. Ohlsons 

                                                        
8 Används i mätperspektiv på finansiell rapportering i effektivt beslutsfattande. 
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modell representerar mätperspektiv och forsknings- och utvecklingsutgifter 

presenterar informationsperspektiv. 

Ohlsons modell är en mycket använt modell i värderelevansforskningar, även i sådana 

forskningar som studerar värderelevans av forskning och utveckling. I sin enkelhet 

beskriver modellen värdet på företaget som en summa av dess substansvärde (EK) och 

nuvärdet av framtida ekonomiska vinster. Ifall produktmarknaden befann sig i 

balanstillstånd, skulle värdet vara lika med substansvärdet men i obalanstillstånd kan 

ekonomisk vinst kapas, vilket gör att företagets värde skiljer sig från dess 

substansvärde. I avhandlingens modell har modellen spjälkats upp i olika delar. 

Värderelevans studeras ofta så att sambandet mellan företagets värde och en viss 

bokslutspost studeras. Relevans och pålitlighet är viktiga begrepp då värderelevans 

behandlas. Målet är förstås att informationen i bokslut skulle vara så relevant och 

pålitligt som möjligt men oftast måste man balansera mellan de två. 
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3 INVERKAN AV FORSKNING OCH UTVECKLING PÅ 
FÖRETAGETS VÄRDE 

3.1. Kapitlets innehåll och syfte 

Forskning och utveckling samt innovationernas inverkan på företagets värde har det 

forskats aktivt i (Parcharidis & Varsakelis, 2010). Det ligger även i företagens intresse 

att veta hur mycket ekonomisk vinst man faktiskt kan skapa med investeringar i FoU-

verksamhet. Det finns flera forskningar inom området men detta kapitel inriktar sig på 

olika slags synvinklar till värderelevans av forskning och utveckling.  

Av speciellt intresse är studier som har utrett sambandet mellan marknadsvärde och 

FoU-investeringar, hur FoU-intensitet påverkar marknadsvärde samt om aktiverade 

FoU-utgifter är mer värderelevanta än kostnadsförda FoU-utgifter. Dessa berör 

avhandlingens forskningsfråga och därför är det viktigt att presentera vad forskare har 

kommit fram till innan avhandlingens hypoteser utformas.  

3.2. Marknadens uppfattning om forskning och utveckling 

Företagets marknadsvärde påverkas mycket av hur bra analytiker kan värdera företaget 

och dess framtid. Analytiker spelar en stor roll då investerarna fattar beslut om 

investeringar (Palmon & Yezegel, 2012) och därför är det viktigt att de kan analysera 

och värdera företag på rätt sätt. Analytiker kan uppleva svårigheter med att analysera 

företagets immateriella tillgångar, framför allt FoU-investeringar. Det kan vara svårt att 

uppskatta företagets FoU-investeringar rätt, speciellt om de inte vet hurdan potential 

ett visst företag har att utnyttja dessa resurser. Analytiker borde tänka på företagets 

potential att använda sina FoU-investeringar men samtidigt också även på skillnaden 

mellan aktiverade och kostnadsförda utgifter eftersom det enligt IFRS9 regler finns 

stora skillnader i framtida förväntningar mellan dessa två redovisningssätt. Problemet 

är att forskningsutgifter kan medföra ekonomisk nytta i framtiden även om de inte får 

aktiveras.  

Enligt Canibano et al.  (2000) är avkastningen och det bokförda värdet av eget kapital 

underskattade om man inte aktiverar immateriella investeringar, t.ex. FoU-utgifter, i 

balansräkning utan kostnadsför de i resultaträkningen. Detta leder till att investerare 

                                                        
9 Enligt IFRS 38 får utvecklingsutgifter aktiveras då vissa kriterier uppfylls (framtid ekonomisk nytta 
finns) annars skall de kostnadsföras. 
Forskningsutgifter får aldrig aktiveras eftersom deras framtida ekonomiska nytta är för osäker (IAS 38).  
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får en felaktig uppfattning om företagets nuvarande värde och dess förmåga att skapa 

mervärde i framtiden. En sådan här felaktig information påverkar möjligen 

investerarnas beslutsfattande i viss mån, vilket betyder att effektivt beslutsfattandet 

blir svårare. Investerare kan välja att investera i sådana företag som inte investerar i 

forskning och utveckling för de företagen visar högre resultat p.g.a. de inte har några 

kostnadsförda FoU-utgifter. Det blir marknadens uppgift att avgöra vilka forsknings- 

och utvecklingsutgifter som är värderelevanta och därför påverkar företagets 

marknadsvärde. 

Enligt Anagnostopoulou (2010) är ökade investeringar i forskning – och utveckling en 

orsak till oexakthet och fel i de prognoser som finansiella analytiker gör om företagets 

framtid. En orsak till detta kan vara att redovisning av FoU-utgifter är utmanande 

eftersom deras framtida fördelar är ganska osäkra.  

Finansiella analytiker anses vara professionella utomstående och därför vore det viktigt 

att den information de får från bokslut är rätt och relevant så att den kan användas i 

deras analyser. Det som är viktigt i den här undersökningen är att undersöka om 

analytiker kan ge bättre prognoser om företagets framtida tillstånd och om aktivering 

av forsknings – och utvecklingskostnader minskar de fel som uppstår i finansiella 

prognoser. Genom att aktivera utvecklingsutgifter ger företaget en bild av att de har 

satsat på utvecklingen och att dessa utgifter kommer att medföra inkomster i 

framtiden. Detta skulle hjälpa analytiker att ge bättre prognoser, dvs. det skulle inte 

uppstå så många fel i prognoserna. Kostnadsföring av FoU-utgifter kan i sin tur ge 

analytiker felaktig information om möjliga framtida fördelar ifall de inte kan ta 

företagsspecifika resurser i beaktande, vilket i sin tur leder till felaktiga finansiella 

analyser. (Anagnostopoulou, 2010) 

Valet mellan aktivering och kostnadsföring verkar även ha inverkan på exaktheten av 

finansiella prognoser (Anagnostopoulou, 2010).  Kostnadsföring av FoU-utgifter 

påverkar de prognosfel som analytiker gör så att ju mer de här utgifterna kostnadsförs, 

desto opålitligare är prognosen. Det uppstår så kallade analytikernas prognosfel. 

Däremot påverkar aktiveringen av utvecklingsutgifter positivt minskningen av dessa fel 

gjorda av analytiker. Analytikernas optimism ökas också ifall företaget kostnadsför sina 

FoU-utgifter för då verkar det vara så att företaget har satsat mycket på forskningen 

men egentligen har dessa utgifter nödvändigtvis inte medfört någon nytta 

(Anagnostopoulou, 2010).  
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Amir, Lev och Sougiannis har i sin tur (2003) jämfört i sin undersökning analytikernas 

uppfattningar om företag som har forsknings- och utvecklingsutgifter och företag som 

inte har dem. På grund av att de flesta FoU-utgifter kostnadsförs och att det inte finns 

så mycket tilläggsinformation i bokslut om företagets FoU-investeringar och om deras 

möjliga framtida fördelar så finns det fel även i de prognoser som analytiker gör av 

företagets verksamhet. Analytiker är tvungna att försöka kompensera dessa fel och 

denna brist på information på något sätt. Vad det gäller fel i prognoser av FoU-

intensiva företag uppstår fel oftast när företaget analyseras genom att bara använda 

den information som är tillgänglig i företagets bokslut. Av resultatet framgår det att 

analytiker i viss mån beaktar, speciellt när det gäller FoU-intensiva företag, de 

informationsfel som finns i bokslut men inte alls alla, vilket leder till att deras 

prognoser om företagets verksamhet är inte så exakta som de kunde vara.  

Palmon och Yezegel (2012) har också studerat förhållandet mellan FoU-intensitet och 

analytikernas rekommendationer. Det kan bli svårare att uppskatta FoU-

investeringarnas värde för företaget ju mer företaget investerar i dem. Detta kan i sin 

tur leda till felprissatta aktier hos FoU-intensiva företag, vilket har konstaterats av bl.a. 

Aboody och Lev (1998), Chan et al. (2001) och Lev et al. (2005). På grund av 

informationsasymmetri10 kan det hända att analytiker som inte får all nödvändig 

information gällande FoU-intensiva företags investeringar i FoU kan inte ge tillräcklig 

informativa rapporter om företagets framtid. Palmon och Yezegel studerar ifall 

analytiker ger mer eller mindre informativa analyser om företag som är FoU-intensiva.  

Palmon och Yezegel studerar detta förhållande med univariata-, portfölj- samt 

regressionsanalyser. De har räknat intensiteten genom att ta FoU-investeringar i 

förhållande till omsättning. Palmon och Yezegel tar sedan reda på om analytikernas 

rekommendationer av FoU-intensiva företag skiljer sig avsevärt från marknadens 

reaktioner. De studerar även om denna skillnad blir större för FoU-intensiva företag än 

för icke-FoU-intensiva företag. Enligt resultatet tar analytiker FoU-intensiva företags 

FoU-verksamhet i beaktande då de ger rekommendationer. Trots att det är svårt att 

värdera FoU-tillgångar i företagsspecifikt bruk, så verkar det vara så att analytiker 

lyckas med det åtminstone enligt denna forskning. Detta betyder att analytiker ger 

värdefull information även till investerare gällande företagets FoU-verksamhet. 

                                                        
10 Med informationsasymmetri avses det en situation där vissa marknadsaktörer vet mer än andra om en 
viss produkt som handlas offentligt Informationasymmetri är en viktig orsak till oeffektiva marknader. 
(Scott, 2009, s.114) 
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3.3. Forsknings- och utvecklingsutgifternas inverkan på företagets 
prestation 

En av de mest bekanta studier kring värderelevans av forskning och utveckling är Lev & 

Sougiannis studie från 1996. Huvudmålet med denna studie var att forska i objektivitet, 

tillförlitlighet och värderelevans av FoU-aktivering och att genom detta ge information 

också till standardsättare. De estimerar först förhållandet mellan FoU-utgifter och 

påföljande avkastningar för FoU-intensiva företag. Denna estimering används då 

företagets FoU-kapital och amorteringstakten räknas ut. Företagets resultat och 

bokföringsvärde justeras sedan för FoU-aktivering och bevisas att dessa justerade 

värden är signifikant associerade med aktiepriser och -avkastningar.  

Modellen som Lev & Sougiannis använder baserar sig på förhållandet mellan värdet på 

tillgångar och det resultat som uppstår p.g.a. dem. Värdet på FoU-kapital härleds från 

företagets resultat. Tillgångar spjälks upp till materiella tillgångar, immateriella 

tillgångar (andra än FoU) och FoU. Den beroende variabeln är resultatet. För att 

kartlägga värderelevans studerar de aktiepriser och -avkastningar. De använder olika 

modeller för att reda ut förhållandet mellan dessa variabler. Observationerna sträcker 

sig från 1975 till 1990 och blir totalt ca.800 stycken. Olika modeller testas för att få 

resultatet. 

Justeringar, som gjordes till resultat och bokföringsvärden enligt FoU-aktivering, 

visade sig vara starkt associerade med företagets aktiepriser och -avkastningar. FoU-

investeringar syns inte helt och hållet i dagens aktiepriser eftersom FoU är associerad 

med framtida avkastningar. Detta resultat kan uppstå på grund av att aktiepriser 

prissättas fel eller att FoU-kapital resulterar i högre risker, vilket gör att avkastningen 

också blir högre.  Slutsatser som kan dras av resultatet är att av företagets inkomster 

kan man skilja FoU-investeringarnas avskrivningstakt, vilket stöder tanken att FoU-

utgifter medför ekonomisk nytta i framtiden En annan slutsats är att FoU-utgifter är 

starkt förknippade med företagets aktiepriser, vilket visar att FoU-utgifter är 

värderelevanta. 

I motsatt till Lev & Sougiannis (1996) har Kothari, Laguerre & Leone (2002) bevisat att 

framtida ekonomiska fördelar av FoU-investeringar är mycket osäkrare än t.ex. 

framtida fördelar av kapitalinvesteringar. Deras tillvägagångssätt är lite olikt än i andra 

studier eftersom de vill bevisa att det finns ett positivt förhållande mellan företagets 

FoU-utgifter och osäkerheten av sådana framtida fördelar som är förknippade med 
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FoU. Med sin studie vill de också kontribuera till den debatten som pågår kring 

redovisning av forskning och utveckling.  

Deras sampel består av 50 000 observationer under åren 1972-1997. Deras 

huvudhypotes är att variansen i framtida avkastning, vilken hänför sig till FoU, är 

större än variansen som hänför sig till kapitalinvesteringar. Standardavvikelse av 

framtida avkastningar regresseras på nuvarande FoU, kapitalkostnader och andra 

determinanter av avkastningsvarians. Dessa andra determinanter (t.ex. 

skuldsättningsgrad och storlek) används som kontrollvariabler och de har valts enligt 

tidigare forskning. De kör flera regressionsmodeller. 

Målet med undersökningen var att visa graden av osäkerhet av företagets framtida 

ekonomiska fördelar som är förknippade med forsknings- och utvecklingsutgifter. Det 

framgår av resultatet att FU-investeringar faktiskt är positivt förknippade med 

företagets framtida avkastningar. Men en jämförelse med kapitalinvesteringar visar att 

framtida avkastningar som genereras av FoU är mycket osäkrare än avkastningar som 

hänför sig till kapitalinvesteringar. Detta resultat understödjer kostnadsföring av FoU-

utgifter. 

Deng och Lev (2006) har studerat in-process FoU11 (IPFU) och ifall de borde anses som 

tillgångar och aktiveras eller anses som kostnader och kostnadsföras. Samplet bestod 

av företag som hade in-process FoU under åren 1986-2000, totalt blev det 522 

observationer. Forskarnas tester baserar sig på två huvudsakliga regressionsstrategier; 

först regresserar de årets och följande års aktieavkastningar som spjälkas upp i tre olika 

komponenter; operativa kassaflöden, periodiseringar före kostnadsföring av IPFU samt 

kostnadsförda IPFU. Efter detta, regresseras operativa kassaflöden till nuvarande 

kassaflöden, periodiseringar före IPFU och IPFU. Den första regressionen är avsedd att 

uppskatta investerarnas värdering av IPFU och den andra för att bestämma ifall IPFU 

kan anses som en tillgång eller som en kostnad. Enligt denna studies resultat borde 

IPFU anses som tillgång eftersom FoU är starkt associerad med framtida kassaflöden 

och därför borde de aktiveras. Amorteringsperioden borde vara minst 3 år. 

Chan et al. (2001) har studerat ifall aktiepriser speglar företagens immateriella 

tillgångar, speciellt forskning och utveckling, rätt. Alla immateriella tillgångar syns inte 

i bokslutet, vilket gör att bokslutet inte ger tillräcklig bra information till investerare. 

                                                        
11 Med in-process FoU avses sådana FoU-utgifter som överförs till ett annat företag vid företagsköp. (Deng 
& Lev, 2006).  
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Forskarna studerar FoU-intensitet samt dess betydelse och konstaterar att FoU utgör 

en stor del av företagets resurser. De studerar också förhållandet mellan FoU och 

aktieavkastningar. I enighet med Kothari (2002) finns det inte en direkt koppling 

mellan FoU-utgifter och framtida aktieavkastningar. Avkastning på FoU-företag under 

tre följande år var 19,65% medan för icke FoU-företag var det 19,50%. 

3.4. Sambandet mellan marknadsvärde och forskning och utveckling 

Forsknings- och utvecklingsutgifter i förhållande till företagets marknadsvärde är av 

intresse även för den här avhandlingens forskningsuppgift. Det finns ett antal studier 

som har studerat detta samband.  

Ballester et al. (2003) estimerar i sin studie ekonomiskt värde av forsknings- och 

utvecklingsutgifterna. Modellen som används baserar sig på Ohlsons modell och med 

hjälp av denna modell försöker de estimera hållbarheten av ekonomisk vinst, delen av 

FoU-utgifter som medför framtida fördelar för företaget samt amorteringstakten. I 

estimeringen används det marknads- och bokföringsvärden av eget kapital, resultat och 

FoU-utgifter. Enligt resultatet anser investerare att den största delen av FoU-utgifter 

medför ekonomiska fördelar också i framtiden och att t.o.m. 40 % av de kumulativa 

FoU-tillgångarna utgör skillnaden mellan företagets marknadsvärde och bokfört värde. 

Resultatet tyder också på att marknaden anser amorteringstakten av FoU-investeringar 

vara 6-7 år. En annan intressant sak som Ballester et al. kom fram till är att 

förhållandet mellan FoU-tillgångar och marknadsvärdet är negativt korrelerat med 

företagets storlek, lönsamhet, tillväxt (både i FoU och omsättning), vilket betyder att 

mindre företag som är i begynnelseskedet investerar mer i FoU än mognare och större 

företag.  

De flesta studier har använt antingen tvärsnittregressioner eller panelregressioner så 

att parametrar som förknippar FoU med marknadsvärde har hållits konstanta. Callen 

och Morel (2005) tar dock ett annat sätt att studera forsknings- och 

utvecklingsutgifternas värderelevans. Denna studie använder tidsserie-

värderingsmodell som baserar sig på företagets inkomster. Som basmodell använder de 

Ohlsons värderingsmodell eftersom den har flera goda egenskaper. Det används två 

modifierade versioner av denna modell. Samplet består av 284 företag under åren 

1962-1996, vilket resulterar i 6819 observationer. Tvärsnittsdata och paneldata studier 

har visat att FoU-utgifter är värderelevanta men den studie som använde tidsserie-

modeller på företagsnivå kom fram till motsatt resultat. På företagsnivå i 
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tidsseriekontext kom de fram till att förhållandet mellan FoU och marknadsvärde är 

signifikant bara för 25 % av sampelföretagen.  

Tobins q har samma princip som Ohlsons residualmodell (företaget har skapat 

ekonomisk vinst om Tobins q är större är ett (1)), James Tobin presenterade detta i sin 

artikel år 196912. Tobins q mäter förhållandet mellan företagets substansvärde och 

marknadsvärde. Ifall marknader befinner sig i balanstillstånd är q-värdet ett (1) om 

marknaden är i obalanstillstånd och företaget skapar mervärde blir detta q-värde större 

än ett. Det kan finnas tillgångar som är viktiga för företaget men som inte har 

redovisats på företagets balansräkning, t.ex. FoU-utgifter (Hirschey & Weygandt, 

1985).  

Hirschey & Weygandts (1985) studerar hur forskning och utveckling påverkar 

företagets marknadsvärde och hur de borde redovisas. De studerar detta förhållande 

genom att använda Tobins q. Om de påverkar värdet positivt, borde de få aktiveras och 

amorteras under sin livslängd. De studerar hur FoU och reklamutgifter påverkar 

Tobins Q. Som tilläggsvariabler som också kan anses påverka Q, är 

branschkoncentration, tillväxt samt företagets beta risk. Samplet består av 390 

observationer från 1977. Enligt resultatet finns det ett positivt samband mellan 

företagets marknadsvärde och dess forsknings- och utvecklingsutgifter och 

reklamutgifter. Detta resultat indikerar att dessa utgifter borde aktiveras och amorteras 

under sin livslängd. Reklamutgifter borde amorteras under en tidsperiod på 1-5 år 

medan FoU borde amorteras på en tidsperiod på 5-10 år. Dessa förväntade livslängder 

kräver dock mer forskning för att vara hållbara. 

En annan studie som har studerat förhållandet mellan Tobins q och forsknings- och 

utvecklingsutgifter är Parcharidis och Varsakelis studie från  (2010). Resultatet som 

tyder på att FoU-utgifter påverkar företagets marknadsvärde positivt är 

sammanhängande med resultat från andra studier i Europa och i USA. De studerade 

samtidigt skillnaden i inverkan på marknadsvärdet mellan större och mindre företag. 

Företagets storlek har ansetts påverka företagets marknadsvärde både positivt och 

negativt i andra studier. På ett sätt kan ett större företag bättre använda sina FoU-

tillgångar och dra nytta av de i framtiden. Denna fördel kan dock minskas p.g.a. 

ineffektivitet i organisation. De studerar även ifall FoU investeringar påverkar 

företagets värde med en fördröjning. Huvudhypotesen i studien går ut på att 

                                                        
12 Tobin, J. 1969. A General Equilibrium Approach to Monetary Theory. Journal of Money Credit and 
Banking 1 (1): 15–29 
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marknaden värderar investeringar i FoU positivt och därför påverkar FoU kapital 

positivt företagets Tobins q. 

Samplet består av alla börsnoterade företag inom tillverknings- och datorföretag på 

Athens Stock Exchange och som har FoU tillgångar på sin balansräkning. Totalt blev 

det 49 företag under observationsår som sträckte sig från 1996 till 2004. Parcharidis 

och Varsakelis använder en regression där Tobins q är den beroende variabel och olika 

forskningsvariabler är förklarande variabler. Enligt resultatet värderar marknaden 

positivt företagets investeringar i FoU-verksamhet. Inverkan blir mer positiv för 

mindre företag, vilket indikerar att marknaden värderar mindre företags investeringar i 

FoU högre. Det verkar även finnas en fördröjning på 2 år i värdering av FoU-

investeringar, en fördröjning på 1 år testades också men den var inte signifikant. 

Det finns ganska lite forskning om finländska företag och värderelevans av forsknings- 

och utvecklingsutgifter. Kallunki och Sahlström (2003) har studerat aktiemarknadens 

respons på företagens forsknings- och utvecklingsutgifter. I Finland växte både privata 

och börsnoterade företags FoU-investeringar avsevärt i mitten av 1990-talet, och därför 

ger denna tidsperiod en ypperlig chans att studera hur aktiemarknaden påverkades av 

dessa investeringar. Kallunki och Sahlström (2003) har använt responskoeffienter så 

att de har testat hur marknaden reagerar på ny information om forskning och 

utveckling, de använder term research and development respons coefficient (RDRC). 

Här har de studerat hur FoU kan förklara variansen i responskoefficienter (låga eller 

höga). Data har samlats in för år 1993-2000. Om marknaden anser FoU-verksamhet 

mer som en tillgång och inte som en kostnad, borde förhållandet mellan 

aktieavkastningar och FoU-utgifter bli starkare samtidigt som investeringar ökar. 

Kallunki och Sahlström estimerar först responskoefficienter av FoU-utgifter (RDRC) 

genom att regressera samtidiga aktieavkastningar. Efter detta har de förklarat 

variationen i estimerade RDRCs av förändring i FoU-utgifter. Flera andra faktorer som 

påverkar värderingsprocess har kontrollerats i denna studie. Dessa faktorer är 

redovisat förlust, inverkan av årlig variation i aktieavkastningar samt bransch-

olikheter.  Av resultatet framgår det att RDRCs är positiva och statistiskt signifikanta, 

vilket tyder på att den finska aktiemarknaden anser FoU-aktivitet mer som 

värdeskapande investeringar än som kostnader. Den positiva marknadsreaktionen har 

också växt i samma takt som FoU-investeringar har växt, vilket förklarar variationen i 

RDRCs. 
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3.5. Forsknings- och utvecklingsintensitet 

Ehie och Olibe (2010) studerar förhållandet mellan företagets marknadsvärde och dess 

forsknings- och utvecklingsinvesteringar. De studerar detta förhållande speciellt inom 

tillverknings- och tjänstebranscher. Tillverkningsbransch kan anses vara mer FoU-

intensiv än vad tjänstebranschen är. De har kontrollerat för företagets storlek, 

branschkoncentration samt skuldsättningsgrad. Forskarna gör samtidigt en s.k. 

händelsestudie där de studerar ifall terroristanfallet 9/11 påverkade FoU-investeringar.  

Samplet var ganska omfattande jämfört med tidigare studier eftersom observationer 

samlades in under 18 år (1990-2007) och det totala antalet observationer blev 26 500. 

Den studerar först förhållandet mellan företagets marknadsvärde och FoU-utgifter. 

Sedan studerar de om FoU-investeringar påverkar marknadsvärdet mer inom 

tillverkningsbranschen än inom tjänstebranschen. Sist testar Ehie och Olibe ifall en 

global katastrof (9/11) påverkar negativt förhållandet mellan FoU och marknadsvärde. 

FoU delat på nettoomsättning utgör den viktigaste variabeln som mäter FoU-intensitet. 

Variabeln som mäter marknadsvärde är marknadsvärde (antalet utomstående aktier * 

aktiepris) delat på omsättning. De använder sig av tvärsnittsregression. Enligt 

resultatet påverkar FoU-investeringar företagets marknadsvärde positivt och inom 

tillverkningsbranschen är förhållandet mer positivt än inom tjänstebranschen. FoU 

inom tillverkningsbranschen var mer positivt korrelerad med marknadsvärde före 9/11 

än efter den medan FoU inom tjänstebranschen var mer positivt korrelerad med 

marknadsvärdet efter 9/11. 

Chan, Martin och Kensinger (1990) har i sin tur studerat i hur hög grad-

teknologiföretagens marknadsvärde påverkas av FoU-investeringar jämfört med låg-

teknologiföretag. Enligt resultatet påverkas marknadsvärde av hög-teknologiföretag 

positivt av FoU-investeringar även i ett sådant fall att resultatet har minskat. Hög-

teknologiföretags, som kan anses vara FoU-intensiva, oförväntade avkastningar blir 

positiva i genomsnitt medan icke-FoU-intensiva (låg-teknologi) företags oförväntade 

avkastningar blir negativa då det informeras om FoU-investeringar. De kommer även 

fram till att inom hög-teknologi leder högre FoU-intensitet till högre aktieprisökningar. 

Ho, Keh och Ong (2005) har kommit fram till likadana resultat som Chan et al. (1990). 

Ho et al. studerade både tillverknings- och icke-tillverkningsföretag och hur deras 

marknadsvärde påverkas av FoU-investeringar och reklamutgifter. Företag måste välja 

mellan FoU-investeringar, reklamutgifter och andra investeringar eftersom de har 
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begränsade resurser och självfallet vill ha bästa möjliga avkastning på sina 

investeringar. Tillverkningsföretag är oftast mer FoU-intensiva eftersom de måste satsa 

på FoU och utveckla sina produkter. Forskarna studerade sambandet mellan företagets 

prestation och FoU-intensitet under en period på 40 år under vilken de har samlat ihop 

drygt 15 000 observationer. Resultatet är sammanhängande med andra forskares 

resultat inom området, vilket betyder att intensiv investering i FoU-verksamhet syns 

positivt i aktiepriser av tillverkningsföretag men inte i aktiepriser av icke-

tillverkningsföretag. 

3.6. Aktivering eller kostnadsföring av FoU  

Aktiverade forsknings- och utvecklingsutgifter utgör en del av företagets immateriella 

tillgångar. Det har debatterats mycket kring de två alternativa sätt att redovisa FoU-

utgifter. I teorin borde aktiverade FoU-utgifter vara mer värderelevanta än vad 

kostnadsförda utgifter är. Alla forskningar som presenteras här har dock inte kunnat 

bevisa detta. 

Callimaci & Landry (2004) har studerat hur marknaden värderar forsknings- och 

utvecklingsinvesteringar. Studien har gjorts i Kanada där utvecklingskostnader skall 

aktiveras då vissa kriterier uppfylls och forskningsutgifter skall kostnadsföras. Deras 

forskningsfråga är om aktiverade FoU-utgifter erbjuder relevant information åt 

investerare. De studerade samtidigt också om kostnadsförda FoU-utgifter är 

värderelevanta. För att uppskatta värderelevans av FoU-utgifter har de använt sig av 

prisnivå- och avkastningsmodeller. Enligt resultatet erbjuder både aktiverade och 

kostnadsförda FoU-utgifter relevant information åt investerare, men bara aktiverade 

FoU kan förklara avkastningar medan kostnadsförda FoU inte erbjuder en förklaring 

till avkastningar. 

Han och Manry (2004) forskade i värderelevans av FoU och reklamutgifter i Korea. De 

använde en regressionsmodell som baserar sig på Ohlsons modell. Enligt resultatet 

finns det ett positivt förhållande mellan företagets aktiepris och dess FoU-utgifter. 

Förhållandet är starkare med aktiepris och aktiverade utgifter än med aktiepriset och 

kostnadsförda utgifter, vilket stöder tanken att investerarna anser att också aktiverade 

FoU-utgifter leder till ekonomiska fördelar i framtiden. I Korea får man aktivera 

utvecklingsutgifter och därför är det en bra omgivning att studera detta. Observationer 

har samlats 1988-1998 och tillsammans blev det 3191 observationer.  Han & Manry 

använder också aktiepriset tre månader efter räkenskapsperiodens slut (i slutet av 
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mars) för att vara säker på att bokslutsinformation för föregående år redan har 

publicerats och att det syns i aktiepriser. 

Alla studier har dock inte kunnat bevisa att FoU-utgifter är värderelevanta. Cazavan-

Jeny och Jeanjean (2006) studerade värderelevans av olika sätt att behandla FoU-

utgifter i bokslut. Studien har gjorts i Frankrike med företag som använder franska 

bokföringsregler, vilket gör studien ganska intressant eftersom enligt franska regler är 

både aktivering och kostnadsföring tillåtna. De antog att det skulle finnas ett positivt 

samband mellan aktiverade FoU-utgifter och marknadsvärden och att sambandet 

mellan kostnadsförda FoU -utgifter och marknadsvärden skulle ha varit mindre positiv. 

De studerade sambandet mellan FoU-utgifter och både aktiepris och -avkastningar. 

Samplet i deras studie bestod av 197 företag under åren 1993-2002, observationer blev 

770 tillsammans p.g.a. databegränsningar. De använder år och bransch som dummy-

variabler. För att testa sambandet mellan aktiverade/kostnadsförda FoU-utgifter och 

aktiepris använder Cazavan-Jeny och Jeanjean fyra olika modeller härledda från 

Ohlsons modell. Aktieavkastningsmodell är härledd från en aktieprismodell. 

Enligt resultatet är FoU -investeringar relaterade med mindre aktiepriser och 

avkastningar och inte med högre aktiepriser/aktieavkastningar. Aktiverade FoU-

utgifter anses inte som tillgångar enligt deras resultat. De testade även hurdana företag 

som tenderar aktivera FoU-utgifter och resultatet blev att mindre framgångsrika, små, 

mera riskabla och skuldsatta företag aktiverar sina FoU-utgifter. 

Även i sin senare studie har Cazavan-Jeny, Jeanjean och Joos (2011) studerat 

redovisningsvalet mellan aktivering och kostnadsföring. De studerar om ledningens val 

mellan aktivering och kostnadsföring berättar om företagets framtida prestation. Om 

regler gällande aktivering används rätt, borde aktiverade utgifter medföra ekonomisk 

nytta i framtiden medan kostnadsförda utgifternas framtida nytta ännu är osäker. De 

studerade även hurdana företag som brukar aktivera sina FoU-utgifter samt vad det 

finns för orsaker till aktivering. Deras sampel består av 1060 observationer från 1992 

till 2001.  

Enligt resultatet kan ledningen inte förmedla information om företagets framtida 

prestation genom att aktivera företagets FoU-utgifter. Detta är konsistent med 

resultatet från deras tidigare studie från 2006. Företag som aktiverar sina FoU-utgifter 

investerar mindre på FoU, deras FoU-projekt är mer volatila, de är mindre samt 

presterar sämre än företag som kostnadsför sina utgifter. Cazavan-Jeny et al. kommer 
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fram till att företag aktiverar sina FoU-utgifter då de måste uppnå eller överstiga 

finansiella mål. Aktivering borde synas positivt i företagets framtida prestation men 

enligt resultatet är beslutet att aktivera associerad med negativ eller neutral framtid 

prestation.  

Chan, Faff, Ghargori och Ho (2007) har forskat i förhållandet mellan behandlingen av 

forsknings- och utvecklingsutgifter i bokslut och marknadens framtida avkastningar. 

Undersökningen har gjorts i Australien vars bokföringsregler tillåter både aktivering 

och kostnadsföring av FU-utgifter och därför erbjuder rätt så bra förutsättningar till en 

sådan här undersökning. Det undersöks också om det finns någon skillnad i företagets 

prestation med tanke på hur mycket företaget har investerat i forsknings- och 

utvecklingsverksamheten.  

Samplet bestod av 4200 observationer under åren 1991-2001. Som modell använder de 

en modifierad version av den modell som Lev och Sougiannis (1996) använde i sin 

studie. Det handlar om tvärsnittsregression och de har tagit med fem olika 

kontrollvariabler enligt tidigare forskning, de har också använt två dummyvariabler; 

bransch och år. Förhållandet mellan aktieavkastningar och FoU-utgifter studeras. Alla 

företag som har FoU-verksamhet undersöks och det påvisas att de företag som lägger 

mer pengar på forskning och utveckling också presterar bättre och har högre 

avkastning i framtiden oberoende av om de aktiverar eller kostnadsför sina FU-utgifter. 

I motsatts till det som är tanken bakom aktivering (att aktiverade FoU-utgifter medför 

trolig ekonomisk nytta i framtiden), så har Chan et al. kommit fram till att de företag 

som kostnadsför sina FoU-utgifter presterar bättre än de företag som aktiverar sina 

FoU-utgifter. Enligt deras resultat är det bra att det finns en möjlighet att välja mellan 

två olika alternativ för skillnader mellan dessa metoder känns igen av marknaden. I 

sådana länder där det finns bara ett sätt att uppta FoU-utgifter uppfattas en sådan 

begränsning ganska negativt av marknaden, vilket kan vara en av orsakerna varför de 

flesta undersökningar har kommit fram till att FoU-utgifter borde få aktiveras. 

3.7. Sammanfattning 

I dagens värld anses företagets FoU-utgifter utgöra en viktig del av företagets 

immateriella tillgångar. De flesta studier som har studerat förhållandet mellan 

företagets forsknings- och utvecklingsutgifterna och dess marknadsvärde har kommit 

fram till att det finns ett signifikant positivt samband mellan de två. Till exempel 
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Hirshey & Weygandt (1985), Han & Manry (2004) samt Parcharidis & Varsakelis 

(2010) kunde i sina resultat konstatera att det finns ett positivt samband mellan 

företagets marknadsvärde och FoU-utgifter.  

En del av studierna som har forskat i framtida fördelar har kommit fram till att FoU 

genererar vinst också i framtiden, vilket betyder att de ses mer som tillgångar och inte 

som kostnader. Lev & Sougiannis (1996) samt Ballester (2003) kom fram till att FoU-

investeringar genererar ekonomisk nytta även i framtiden. Däremot kom Kothari et al. 

(2002) i sin studie fram till att exempel kapitalinvesteringar generera säkrare fördelar i 

framtiden än FoU-utgifter. 

Företag som investerar mycket i FoU kan anses vara FoU-intensiva företag. 

Intensiteten borde synas även i marknadspriserna så att FoU-intensiva företags 

marknadsvärde borde bli högre. Forsknings- och utvecklingsintensiteten kan också 

anses ha relevans med tanke på företagets marknadsvärde. Studier (bl.a. Ehie & Olibe, 

2010; Ho et. al, 2005) har bevisat att FoU-investeringar har en starkare positiv 

påverkan på FoU-intensiva företags (t.ex. tillverkningsbransch) marknadsvärde än på 

mindre FoU-intensiva företags marknadsvärde (t.ex. tjänstebransch). 

Enligt studier om FoU-utgifternas framtida fördelar borde aktiverade utgifter vara mer 

värderelevanta än kostnadsförda utgifter. Bland forskningar som har studerat om 

aktiverade FoU-utgifter är mer värderelevanta än kostnadsförda utgifter finns det 

däremot motstridiga resultat. Bl.a. Han & Manry (2004) och Callimaci & Landry 

(2004) har bevisat att aktiverade FoU-utgifter är mer värderelevanta än kostnadsförda 

FoU-utgifter. Däremot har bl.a. Cazavan-Jeny & Jeanjean (2006;2011) bevisat att 

aktiverade FoU-utgifter inte är värderelevanta. Dessa motstridiga resultat kan delvis 

bero på att även forskningsutgifter, vilka kostnadsförs, kan ha värderelevans. 



 

 

30 

4 FORSKNINGSUPPGIFT, DATABAS OCH 
ANALYSSTRATEGI 

4.1. Forskningsuppgift  

Om en viss bokslutspost påverkar aktiepriset, kan denna bokslutspost anses vara 

värderelevant (Barth et al, 2001). Flera forskningar har kommit fram till att det finns 

ett signifikant positivt samband mellan företagets FoU-investeringar och dess 

marknadsvärde.  Till exempel Han & Manry (2004) har studerat detta och enligt deras 

resultat finns det ett samband, vilket betyder att företagets aktiepris påverkas av dessa 

investeringar. Om marknaden anser att FoU-investeringar (även kostnadsförda FoU) 

medför inkomster i framtiden så borde det finnas ett positivt samband mellan 

företagets FoU-investeringar och aktiepriset. Om det däremot inte skulle finnas ett 

samband, skulle det betyda att företaget inte drar någon nytta av att investera i 

forskning och utveckling. Oftast används aktiepriset i slutet av mars så att man kan 

vara säker på att företaget redan har publicerat sin årsredovisning. I avhandlingens 

första hypotes testas det om detta samband finns även i de nordiska börsbolagen. 

Avhandlingens första hypotes blir: 

H1 Det finns ett signifikant positivt samband mellan företagets FoU-investeringar och 

dess marknadsvärde  

Enligt Ehie & Olibe (2010) finns det skillnader mellan olika branscher när förhållandet 

mellan företagets marknadsvärde och FoU studeras. De har studerat 

tillverkningsbranschen som anses vara FoU-intensiv och tjänstebranschen där det inte 

investeras så mycket i FoU. Enligt resultatet påverkas FoU-intensiva företags 

marknadsvärde mer positivt än icke-FoU-intensiva företags marknadsvärde. 

Intensitetens inverkan på marknadsvärde har studerats bl.a. av Aboody and Lev (1998) 

som studerade investeringar i datorprogramvaror och hur denna investeringsintensitet 

påverkade företagets värde. Investerare tar noggrannare reda på hur mycket FoU-

investeringar sådana företag som är FoU-intensiva har gjort, eftersom det visar ifall de 

har att komma med någonting nytt i framtiden. 

Den andra hypotesen gäller FoU-intensitetens inverkan på företagets marknadsvärde. 

Samplet delas in i FoU-intensiva företag och mindre FoU intensiva företag. Sådana 

företag vars FoU-investeringar utgör 5 % eller mer av företagets omsättning anses vara 



 

 

31 

FoU-intensiva (Callimacy & Landry, 2004) medan företag med mindre intensitet anses 

höra till den andra kategorin.  

H2 Marknadsvärde hos FoU-intensiva företag påverkas mer av FoU-investeringar än 

hos andra företag 

Den sista hypotesen gäller förhållandet mellan företagets marknadsvärde och olika 

bokslutsposter där FoU är med. Bl.a. Han & Manry (2004) studerade förhållandet 

mellan företagets marknadsvärde och dess aktiverade och kostnadsförda FoU-utgifter 

och kom fram till att aktiverade FoU-utgifter är mer värderelevanta än kostnadsförda 

FoU-utgifter. Enligt tidigare forskning anses aktiverade utgifter medföra ekonomisk 

vinst i framtiden och därför borde de påverka företagets värde mer. Kostnadsförda 

utgifter berättar däremot ingenting om framtida förväntningar. Aktiverade FoU-

utgifter borde vara starkare relaterade till företagets marknadsvärde om FoU-

investeringar anses ha värderelevans (H1). Den sista hypotesen blir: 

H3 Aktiverade FoU-utgifter är mer värderelevanta än kostnadsförda FoU-utgifter  

4.2. Databas 

Data har huvudsakligen hämtats från Orbis. Information om kostnadsförda och 

aktiverade FoU-utgifter samt avskrivningar och nedskrivningar har samlats från 

företagens årsredovisningar. Åren som studeras sträcker sig från 2008 till 2011.  

De flesta studier (t.ex. Callimacy & Landry, 2004) mäter företagets marknadsvärde i 

mars eftersom då kan det förväntas att företag som slutar sin räkenskapsperiod den 

sista december redan har kommit ut med sitt bokslut. Detta betyder att information om 

FoU-aktivitet finns tillgänglig också för investerare. I den här studien mäts 

marknadsvärde också i mars under alla observationsår. 

4.2.1. Sampel 

Länderna som är med i studien är Finland, Sverige, Danmark och Norge. Företagen 

som är med i samplet är börsnoterade aktiebolag som är noterade på Nasdaq OMX-

Helsinki, Nasdaq OMX-Stockholm, Nasdaq OMX-Copenhagen eller på Oslo Börs. 

Företag som varje år har haft FoU-utgifter på sin resultaträkning väljs med. 

Sampelföretagen skall också rapportera enligt IFRS för att försäkra att finansiella 

rapporter upprättas enligt samma regler. Räkenskapsåret är ett kalenderår (slutar 
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31.12.xx) så att aktieprisdata i mars kan användas för man kan anta att alla redan 

kommit ut med sitt bokslut och att marknaden har hunnit reagera på det. Bara 

branscher som anses vara FoU-intensiva har tagits med. Amir, Guan och Livne (2004) 

och Chan et al. (2001) har i sin undersökning identifierat de branscher som är FoU-

intensiva. Dessa är tillverknings-, kemisk-, dator- samt läkemedelbranscher. Det är 

bättre att forska i sådana företag som faktiskt satsar mycket på sitt FoU och att FoU-

aktiviteter utgör en viktig del av deras verksamhet. Samma branscher (enligt SIC-

koder) som har använts i Chan et al. studie tas med i avhandlingens studie. Detta 

avgränsar ytterligare mitt sampel. Det sista kravet är att aktieprisinformation är 

tillgänglig för de åren som studeras.  

Tabell 1 Bildning av samplet 

Krav Antal företag 

OMX Helsinki, OMX Stockholm, OMX 
Copenhagen, Oslo Börs 

1201 

FOU -utgifter varje år 216 

IPO före 2008 215 

IFRS  208 

Rapporteringsår är ett kalenderår 186 

Aktieprisdata tillgänglig 182 

Branscher13:                                
Tillverkning,  
Elekronik,  
Läkemedel 

77 

All nödvändig data tillgänglig 68 

Totalt 68 

 

I tabell 1 kan man se hur samplet har bildats och hur många har blivit kvar efter 

begränsningar. Det slutgiltiga samplet består av 68 företag14. Enligt Pallant (2010, s. 

                                                        
13 SIC-koder: 
737 Dator programmering, programvara & tjänster 
283 Läkemedel 
357 Datorer och kontorsutrustning 
38 Mätinstrument 
36 Elektronik (andra än datorer) 
48        Telekommunikation  
37         Transportmedel 
 
14 Företag och deras hemländer finns listade i bilaga 2. 
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151) är det viktigt att det inte finns extrema värden med i regressioner eftersom detta 

kan leda till att resultat blir missvisande. På grund av detta har några observationer 

eliminerats så att det slutgiltiga samplet består av 249 observationer, vilket är ett 

tillräckligt stort sampel för att köra regressionstest (enligt Pallant, 2010, s. 150). 

Observationer som har eliminerats finns i tabell 2.  

Tabell 2 Observationer som eliminerats p.g.a. extrema värden 

Variabeln Antal Gränser, utanför vilka 
extrema värden ligger 

FOU-Intensitet 4 0-100% 
ROE 15 -80%-80% 
Tillväxt 4 -60%-170% 

 

Tabell 3 Fördelning mellan branscher Tabell 4 Fördelning mellan länder 

     

 Land                   N 
Bransch N      
     Finland 73 
Läkemedel 41  Sverige 130 
Datorprogrammering, 63  Norge 15 
Programvara och tjänster  Danmark 31 
Datorer och kontorsutrustning 7      

Mätinstrument 44  Totalt 249 

Elektronik (andra än datorer) 52    
Telekommunikation 23    
Transportmedel 19    
       
Totalt 249    
 

I tabell 3 finns det fördelning av observationer mellan olika branscher. De flesta 

observationer är från ”Datorprogrammering, Programvara och tjänster” medan det 

finns minst observationer på ”Datorer och kontorsutrustning”. Denna ojämna 

fördelning borde dock inte påverka resultat eftersom branscher tas med som dummy-

variabler. I tabell 4 presenteras fördelningen mellan länder och man kan konstatera att 

de flesta observationer är från Sverige och minst är det från Norge. Skillnader mellan 

länder spelar inte i en stor roll i denna analys och därför läggs det inte desto större 

uppmärksamhet vid dem. 
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4.3. Tillämpad analysstrategi 

Först testas basmodellen för att testa att resultat och det bokförda värdet av företaget 

faktiskt påverkar företagets marknadsvärde (det finns ett positivt samband). Det är 

viktigt att testa även detta för avhandlingens vidare hypoteser bygger på detta 

antagande. Den modifierade versionen av Ohlsons modell utgår ifrån att företagets 

marknadsvärde utgörs av dess resultat och det bokförda värdet av eget kapital (EK). 

När man testar detta borde resultatet bli att företagets marknadsvärde påverkas 

signifikant positivt av företagets resultat och det bokförda värdet av EK. 

Som värderingsmodell används det en modifierad version av Ohlsons modell. Flera 

studier har använt denna modell eller en modifierad version av den. Till exempel 

Cazavan-Jeny och Jeanjean (2006) har använt denna modell i sin värderelevansstudie. 

Modellen har dock modifierats lite för att passa bättre in i den här avhandlingens 

hypoteser, till exempel har det tagits med fler förklarande variabler vilka har använts i 

andra studier. Dessa andra variabler som anses påverka företagets marknadsvärde har 

valts på grund av tidigare forskning och p.g.a. att de ingår i Ohlsons modell15 och de är 

storlek, skuldsättningsgrad, lönsamhet, tillväxt, bransch och år. Omsättning har 

använts i flera studier för att beskriva företagets storlek och därför används den i den 

här avhandlingen. Storleken kan anses påverka marknadsvärdet positivt eftersom 

större företag oftast är mer stabila. Skuldsättningsgraden kan också anses påverka 

företagets marknadsvärde eftersom den berättar om företagets flexibilitet och 

risktagande. ROE beskriver företagets lönsamhet och den anses påverka företagets 

marknadsvärde positivt, eftersom lönsamma företag lockar mer investerare. Tillväxt 

kan också anses påverka företagets värde eftersom företag som växer snabbt kan locka 

nya investerare.  

Eftersom data är paneldata, vilket betyder att det finns både tvärsnittsdata och 

tidsseriedata, så skall detta tas i beaktande i modeller. Det finns två sätt att behandla 

paneldata i modeller; antingen använder man fixed effects -modellen eller random 

effects -modellen. (Koop, 2008, s. 255) Fixed effects -modellen används i denna 

avhandling, vilket betyder att fixed effects, som i denna avhandling utgörs av 

observationsår, tas med som dummy-variabler. Även bransch har tagits med som 

dummy-variabel så att skillnader mellan branscher kan kontrolleras för, bransch 

beskriver även den marknadsrisk som är med i avkastningskravet i Ohlsons modell. Det 

                                                        
15 Ohlsons modell och olika komponenter av den presenterades i mer detalj i kapitel 2. 
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kan förväntas att dummyvariabler påverkar modellernas förklaringsgrader positivt 

(R2).  

I Cazavan-Jeny och Jeanjeans modell finns det P som beroende variabel som är 

företagets marknadsvärde tre månader efter räkenskapsperiodens slut (marknaden kan 

anses ha reagerat på bokslutet/FoU). I denna avhandling finns MV (marknadsvärdet) 

som beroende variabel. Som forskningsvariabel finns det FoU i H1, dessa är företagets 

FoU-utgifter i räkenskapsperiodens slut. I den andra hypotesen finns det Int som mäter 

företagets FoU-intensitet. I den sista hypotesen H3 används aktiverade FoU-utgifter 

och kostnadsförda FoU-utgifter skilt som förklarande variabler. 

I modellen som användes av Cazavan-Jeny och Jeanjean (2006) var aktiepris den 

beroende variabeln och resultat per aktie och bokfört värde av eget kapital per aktie. 

Detta betyder att företagets marknadsvärde påverkas av dess resultat och det bokförda 

värdet av EK.  

Ekvationen för modellen: 

€ 

Pi,t = α + β1EPSi,t + β2BVPSi,t + β3FoUi,t +ε i,t  

 

Där, 

 Aktiepris i slutet av året t för företaget i 

€ 

α  Konstant term 

 Regressionskoefficient 

€ 

EPSi,t  Rapporterad årlig vinst per aktie (earnings per share/EPS) i slutet av året 

t för företaget i 

€ 

BVPSi,t  Det bokförda värdet av eget kapital per aktie i slutet av året t för företaget 

i 

€ 

FoU  Företagets FoU-utgifter per aktie 

 Felterm 

 

Cazavan-Jeny och Jeanjean har inte använt andra förklarande variabler i sin studie 

men i den här studies används vissa andra variabler som anses påverka företagets 

marknadsvärde. Förutom resultat och det bokförda värdet påverkar företagets 

marknadsvärde av ett antal olika variabler. Dessa kontrollvariabler som valdes baserar 
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sig på tidigare FoU-värderelevans forskning och Ohlsons modell. Variablerna är  

företagets storlek (t.ex. Chan 2007), lönsamhet, skuldsättningsgrad (Aboody & Lev, 

1998), tillväxt. Bransch (Kallunki & Sahlström, 2003) och år tas med som dummy-

variabler. 

I den här modellen används marknadsvärdet(aktiepris * antalet utomstående aktier) i 

stället för aktiepris eftersom det utgör grunden även för den riktiga Ohlsons modell. 

Den första modellen testar att det faktiskt finns ett samband mellan företagets resultat 

och bokförda värdet och marknadsvärdet. Alla följande modeller baserar sig på detta 

antagande så det är viktigt att kontrollera att det faktiskt finns ett positivt samband. 

Ekvationen för modell 1: 

€ 

MV = α + β1Ri,t + β2BVEi,t +ε i,t  (1) 

€ 

MV  Företagets marknadsvärde (aktiepris * antalet utomstående aktier) 

€ 

α  Konstant term 

 Regressionskoefficient 

 Räkenskapsperiodens resultat 

€ 

BVEi,t  Det bokförda värdet i slutet av räkenskapsperioden 

 Felterm 

4.3.1. Förhållandet mellan FoU och marknadsvärde 

För att testa den första hypotesen, dvs. sambandet mellan företagets marknadsvärde 

och dess forsknings- och utvecklingsutgifter har FoU satts in som forskningsvariabel. 

Den följande modellen tar med FoU som den oberoende variabeln som förklarar 

marknadsvärde. Också kontrollvariablerna tas med i det här skedet. Till FU-variabeln 

räknas såväl kostnadsförda som aktiverade FoU –utgifter. Enligt första hypotesen 

förväntas regressionskoefficienten för variabeln FoU bli positiv och signifikant.  

Callimacy & Landry (2004) ansåg att amorteringar som var med i de kostnadsförda 

FoU-utgifterna utgjorde en avgränsning. I denna avhandling har amorteringar och 

nedskrivningar som har varit med i årets kostnadsförda utgifter tagits bort eftersom de 

inte kan anses höra till årets investeringar i FoU. 
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Ekvationen för modell 2: 

€ 

MV = α + β1Ri,t + β2BVEi,t + β3FoUi,t + β4OMSi,t
+β5ROEi,t + β6SKULDi,t + β7ΔOMSi,t + d1ÅRi,t + d2Bi,t +ε i,t   (2) 

€ 

α  Konstant term 

 Regressionskoefficient 

 Räkenskapsperiodens resultat 

€ 

BVEi,t  Det bokförda värdet i slutet av räkenskapsperioden 

€ 

FoUi,t  Investeringar i forskning och utveckling (både aktiverade och 

kostnadsförda) 

€ 

OMSi,t  Företagets omsättning 

€ 

ROEi,t  Avkastning på eget kapital, räkenskapsperiodens resultat/eget kapital i 

slutet av räkenskapsperioden (lönsamhet) 

€ 

SKULDi,t  Skuldsättningsgrad: Företagets långvariga skulder/eget kapital  

€ 

ΔOMSi,t  Förändring i omsättningen under räkenskapsperioden (%) (tillväxt) 

€ 

d1ÅRi,t  Dummy-variabel så att resultatet kan delas enligt observationsår 

 Dummy-variabel så att resultatet kan delas enligt branscher 

 Felterm 

4.3.2. Förhållandet mellan marknadsvärde och FoU-intensitet 

För att testa den andra hypotesen skall intensitet tas med som dummy-variabel. Detta 

innebär att alla sådana företag vars FoU-investeringar är 5 % eller mer av omsättningen 

anses höra till FoU-intensiva företag. Andra företag vars FoU-intensitet är mindre än 5 

% hör till den andra kategorin. FoU-intensiva företag får värdet 1 medan andra företag 

får värdet 0. Sättet att räkna ut intensitet har tagits från Aboody & Levs (1998) 

undersökning. Intensiteten räknas som FoU-investeringarnas förhållande till 

omsättningen. Enligt hypotesen förväntas FoU-intensiva företags FoU-investeringar ha 

starkare positiv samband med företagets marknadsvärde än med mindre intensiva 

företags FoU-investeringar. 
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Ekvationen för modell 3: 

     (3) 

€ 

d3INTi,t  FoU-investeringar / omsättning, om intensitetsgraden är 5% eller mer 

anses företaget vara FoU-intensiv 

 Andra variabler har förklarats i modell (2). 

4.3.3. Förhållandet mellan marknadsvärde och aktiverade FoU samt 
kostnadsförda FoU 

Den sista hypotesen (H3) handlar om förhållandet mellan företagets marknadsvärde 

och dess kostnadsförda och aktiverade FoU-utgifter. Här måste man spjälka upp FoU-

investeringar mellan aktiverade och kostnadsförda. På samma sätt ska de avdras  från 

räkenskapsperiodens resultat (kostnadsförda) respektive det bokförda värdet 

(aktiverade). Enligt hypotesen antas MV ha starkare samband med aktiverade FoU-

utgifter (variabeln AFU) än med kostnadsförda FoU-utgifter. 

Ekvationen för modell 4: 

€ 

MV = α + β1(Ri,t −KFUi,t ) + β2(BVEi,t − AFUi,t ) + β3KFUi,t + β4AFUi,t

+β5OMSi ,t
+ β6ROE i ,t

+ β7SKULDi ,t
+ β8ΔOMSi ,t

+ d1ÅR + d2Bi,t +ε i,t   (4) 

€ 

(Ri,t −KFUi,t )  Årets resultat justerat med kostnadsförda FoU (resultatet +  

kostnadsförda FoU) (Just_R) 

€ 

(BVEi,t − AFUi,t ) Det bokförda värdet justerat på aktiverade FoU (tillgångar -

aktiverade FoU – skulder) (Just_BVE) 

€ 

KFUi,t   De kostnadsförda FoU-utgifterna under en 

räkenskapsperiod (resultaträkning) 

€ 

AFUi,t   De aktiverade FoU-utgifterna under en räkenskapsperiod 

(balansräkning) 

 Andra variabler har förklarats i modell (2). 

 

Kostnadsförda FoU-utgifter har tagits upp som kostnad på resultaträkning under 

räkenskapsåret. Från kostnadsförda utgifter har det avdragits årets FoU-amorteringar 
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samt –nedskrivningar. Aktiverade FoU-utgifter är nya investeringar som har redovisats 

för första gång på balansräkning. 
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5 DESKRIPTIV STATISTIK 

5.1. Kapitlets innehåll och syfte 

I det följande presenteras deskriptiv data samt en korrelationsanalys om samplet som 

används i studien.  Detta är en viktig process för att kunna göra regressionsanalyser. 

Det karaktäristiska av samplet beskrivs i deskriptiv statistik och även vissa 

förutsättningar för en fungerande regressionsanalys kan kontrolleras för. Bland annat 

skevhet och kurtosis skall kontrolleras för att se om samplet är normalfördelat, 

korrelationer för att se att variabler korrelerar med beroende variabel och att 

korrelationen mellan oberoende variabler inte är för stark. (Pallant, 2010, s. 53) Allt 

detta i sin tur påverkar analysen av regressionstestet och hurdana slutsatser som kan 

dras. 

5.2. Beskrivande värden av samplet 

För att värden skall vara normalfördelade så borde skevhet och kurtosis vara nära noll. 

Skevhet beskriver samplets fördelning och ifall fördelningen är symmetrisk så är 

samplet normalfördelat och skevheten är noll. Negativt eller positivt värde på skevhet 

betyder att fördelning är sned mot höger respektive vänster. Däremot beskriver 

kurtosis fördelningens toppighet eller utdragenhet. Negativa värden på kurtosis betyder 

att fördelning är utdragen och platt medan positiva värden betyder att fördelningen är 

toppig. (Djurfelt, Larsson, & Stjärnhagen, 2003, s. 55) 
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Tabell 5 Medelvärde, standardavvikelse, skevhet och kurtosis 

Variabel 
                                 

N Medelvärde   Standardavvikelse 
       

Skevhet 
            

Kurtosis 

            
MV (EUR) 249 2 900 175 025,10 759 782 5102,940 3,609 13,909 

R(EUR) 249 166 779 812,80 515 003 435,579 3,487 17,133 

BVE (EUR) 249 130 836 0884,14 329 659 7827,332 3,123 8,826 

FoU (EUR) 249 252 657 071,75 927 299 730,068 4,962 24,882 

OMS (EUR) 249 262 720 9073,18 729 724 9554,234 4,152 18,777 

ROE (%) 249 5,5949 22,76702 -1,187 2,502 

SKULD 249 0,26992 0,3398268 1,463 1,572 

ΔOMS (%) 249 10,0346 26,26283 1,872 6,974 

FoU_Int (%) 249 16,6859 18,19632 2,217 5,898 

Just_R(EUR) 249 403 523 320,54 122 369 9278,968 4,569 23,929 

Just_BVE (EUR) 249 129 244 7320,12 326 896 4627,870 3,136 8,903 

KFU (EUR) 249 236 743 507,74 900 804 392,795 5,12 26,505 

AFU (EUR) 249 159 135 64,02 570 435 56,773 5,91 38,576 

            
MV  = Marknadsvärde 

R      = Resultat 

BVE  = Bokfört värde  

FoU  = Investeringar i forskning och utveckling 

OMS  = Omsättning 

ROE = Avkastning på eget kapital 

SKULD = Skuldsättningsgrad 

ΔOMS   = Förändring i omsättning 

FoU Int  = Forsknings- och utvecklingsintensitet 

Just_R  = Justerat resultat 

Just_BVE  = Justerat bokfört värde 

KFU  = Kostnafdsförda FoU-utgifter 

AFU = Aktiverade FoU-utgifter 

    

 

I tabell 5 ser man fördelning på analysens sampel. Skevhet och kurtosis har fått ganska 

höga värden i nästan alla variabler som är med i modellerna. Detta betyder att samplet 

inte är normalfördelat. Kurtosis får ett positivt värde i all variabler, vilket betyder att 

fördelning är ganska toppig. Även skevhet är positiv i alla variabler förutom ROE, vilket 

indikerar att fördelning är sned mot vänster. När man har ett tillräckligt stort sampel 

borde skevhet inte göra en avgörande skillnad i analysen, ett tillräckligt stort sampel 

anses vara mer än 200 observationer (Tabachnik & Fidell, 2007, s. 80). Den här 

analysens sampel (249) är mer än 200 observationer och kan därför anses vara 

tillräckligt stort. 
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Med en regressionsanalys borde samplets fördelning vara ganska normal så att 

analysen kan användas. Det finns ett antal sätt att få samplet mer normalfördelat 

(Pallant, 2010, s. 92). Logaritmering är ett sätt att korrigera snedvridenheten som 

orsakas av höga värden i skevhet och kurtosis. Med logaritmering avses det att värden 

omvandlas så att de blir närmare varandra. Med naturliga logaritmer kan man få 

fördelningen mer normalfördelad, vilket betyder att skevhet och kurtosis blir närmare 

noll. Variablerna MV, R, BVE, FoU, OMS, Just_R, Just_BVE, KFU samt AFU 

logaritmeras eftersom de inte är förhållandetal och därför finns det stora skillnader 

mellan dem, vilket syns i höga värden i skevhet och kurtosis. 

Tabell 6 Medelvärde, standardavvikelse, skevhet och kurtosis för de logaritmerade 
värdena 

N  Medelvärde 
  Standard-
avvikelse 

            
Skevhet 

                   
Kurtosis 

            

MV_ln 249 19,306 2,24971 0,58 -0,48 

R_ln 249 9,433 13,8411 -1,227 -0,345 

BVE_ln 249 18,64 2,19594 0,504 -0,463 

FoU_ln 249 16,706 2,13303 0,598 0,132 

OMS_ln 249 19,142 2,38453 0,319 -0,589 

Just_R_ln 249 13,61 10,63379 -2,169 3,14 

Just_BVE_ln 249 18,598 2,21668 0,497 -0,469 

KFU_ln 249 16,262 2,9979 -2,21 12,25 

AFU_ln 249 11,086 6,71417 -0,903 -0,868 

          
Förklaringar till variabler finns i tabell 1.     
          

 
I tabell 6 presenteras de nya värden som har åstadkommits med hjälp av logaritmering. 

I tabellen presenteras det medelvärde, standardavvikelse, skevhet samt kurtosis för de 

logaritmerade värden. I tabellen ser man att skevhet och kurtosis har blivit närmare 

noll, vilket indikerar att samplet är mer normalfördelat än vad det var med de icke-

logaritmerade värdena. Nästan alla variablernas skevhet och kurtosis är ganska nära 0, 

mellan -1 och 1. Skevhet för R_ln, Just_R_ln och KFU_ln avviker lite från andra 

variablernas skevhet samt kurtosis för Just-R_ln och KFU_ln avviker från andra 

variablernas kurtosis. 

Användning av en regressionsanalys förutsätter att variablerna är någorlunda 

normalfördelade, och därför används de logaritmerade värden. En del av variablerna 

visar ännu efter logaritmering skevhet och kurtosis men inte så mycket som med de 
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ursprungliga värdena. Efter logaritmering är alla värden ändå inte normalfördelade 

eftersom skevhet och kurtosis inte är 0, vilket kan orsaka snedvridighet i 

regressionsresultat. 

Tabell 7 Minimum, maximum, medelvärde och median för de ursprungliga värdena 

   N Minimum Maximum Medelvärde Median 

        
MV (EUR) 249 1 732 215,00 48 929 894 707,00 2 900 175 025,10 132 027 785,00 

R (EUR) 249 -1 435 617 767,00 3 988 000 000,00 166 779 812,80 6 625 000,00 

BVE (EUR) 249 1 199 762,00 16 175 750 189,00 1 308 360 884,14 77 136 000,00 

FoU (EUR) 249 209 044,00 5 946 000 000,00 252 657 071,75 14 007 000,00 

OMS (EUR) 249 1 950 833,00 51 130 000 000,00 2 627 209 073,18 131 107 000,00 

ROE (%) 249 -78,12 71,36 5,5949 10,05 

SKULD 249 0 1,58 0,26992 0,13 

ΔOMS  (%) 249 -51,59 163,35 10,0346 7,72 

FoU (%) 249 0,18 99,8 16,6859 12,01 

Just_R (EUR) 249 -46 818 360,00 9 803 000 000,00 403 523 320,55 17 425 013,00 

Just_BVE 
(EUR) 

249 912 685,00 15 959 594 648,00 1 292 447 320,12 72 083 000,00 

KFU (EUR) 249 0 5 815 000 000,00 236 743 507,74 11 113 131,00 

AFU(EUR) 249 0 

    

Förklaringar till variabler finns i tabell 1. 

     

475 538 870,00 15 913 564,02          1 194 794,00 

 
I tabell 7 har minimumvärde, maximumvärde, medelvärde samt median av samplet 

samlats ihop. I samplet finns det med företag av olika storlek och därför är det 

intressant att ha både medelvärde och median med i tabell 3. Medelvärdet berättar vad 

värdet är i medeltal medan median berättar vilket som är det mittersta värdet i 

samplet. Om man bara skulle lägga märke till medelvärde, kunde man dra felaktiga 

slutsatser eftersom de stora företagen kan påverka medelvärdet ganska mycket. Om det 

mittersta värdet är långt borta från andra värden så kan medianen även ge felaktig bild 

av samplets fördelning. Därför finns det skäl att ha de båda med här. 

Det finns stora skillnader i nästan alla variabler, speciellt är skillnaderna mellan 

minimum- och maximumvärden ganska stora. Marknadsvärde och företagets bokförda 

värde berättar att det finns såväl stora som lite mindre företag med i samplet. Detta var 

ganska förväntat eftersom samplet inte har avgränsats p.g.a. företagets storlek. 

Eftersom det finns så få länder samt branscher med skulle det inte ha varit möjligt att 

avgränsa samplet med företagets storlek. P.g.a. detta finns det stora skillnader i nästan 

alla variabler eftersom storleken påverkar t.ex. företagets möjlighet att investera i 
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forskning och utveckling. Dessa skillnader har dock minskats med de logaritmerade 

värdena. 

Nästan alla företag både aktiverar och kostnadsför sina FoU-utgifter men såsom det 

framgår av tabellen (minimumvärdet är 0) finns det vissa som antingen aktiverar eller 

kostnadsför. Av 249 observationer är det 63 observationer där det inte hade aktiverats 

någonting och 4 observationer där det inte hade kostnadsförts någonting. 

Det framgick av flera årsberättelser inom läkemedelbransch att företag som utvecklar 

läkemedel tenderar ha höga FoU-utgifter som har kostnadsförts i sin helhet p.g.a. att 

framtida ekonomiska fördelar är osäkra tills de har fått patent för sina nya produkter. 

5.3. Korrelationer 

Korrelationsanalys används för att beskriva styrka och riktning av ett linjärt 

förhållande mellan två variabler. Koefficienten bestämmer styrkan på korrelationen 

medan förtecknet bestämmer riktningen av korrelationen. Koefficienterna kan få 

värdet mellan -1 och 1 och ifall värdet blir -1/1 finns det en perfekt korrelation mellan 

variablerna så att den ena variabeln kan bestämmas helt och hållet med den andra 

variabeln. Om förtecknet är minus, finns det en negativ korrelation mellan variabler 

och om förtecknet är plus, finns det en positiv korrelation mellan variablerna. Om 

korrelationskoefficient däremot är 0 finns det ingen korrelation med variabler. 

(Pallant, 2010, s. 128) 
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Tabell 8 Korrelationsmatris för de logaritmerade värdena 

 
 

MV_ln 
 

R_ln 
 

BVE_ln 
 

FoU_ln 
 

OMS_ln 
 

ROE %   
MV_ln 1 ,474** ,943** ,852** ,898** ,429**   
R_ln ,474** 1 ,424** ,290** ,461** ,796**   
BVE_ln ,943** ,424** 1 ,867** ,957** ,361**   
FoU_ln ,852** ,290** ,867** 1 ,840** ,252**   
OMS_ln ,898** ,461** ,957** ,840** 1 ,385**   
ROE % ,429** ,796** ,361** ,252** ,385** 1   
SKULD ,350** ,152* ,397** ,251** ,481** ,076   
ΔOMS  % -,090 ,034 -,140* -,133* -,161* -,003   
FoU_Int -,257** -,466** -,334** -,070 -,488** -,433**   
Just_R_ln ,504** ,725** ,468** ,403** ,492** ,734**   
Just_BVE_ln ,942** ,421** 1,000** ,861** ,956** ,359**   
KFU_ln ,628** ,161* ,649** ,829** ,604** ,133*   
AFU_ln ,092 ,139* ,087 ,227** ,138* ,136*   
          
          

  
   

SKULD 
 

ΔOMS % FoU_Int Just_R_ln 
Just_BVE

_ln 
KFU_ln AFU_ln 

MV_ln ,350** -,090 -,257** ,504** ,942** ,628** ,092 

R_ln ,152* ,034 -,466** ,725** ,421** ,161* ,139* 

BVE_ln ,397** -,140* -,334** ,468** 1,000** ,649** ,087 

FoU_ln ,251** -,133* -,070 ,403** ,861** ,829** ,227** 

OMS_ln ,481** -,161* -,488** ,492** ,956** ,604** ,138* 

ROE % ,076 -,003 -,433** ,734** ,359** ,133* ,136* 

SKULD 1 -,139* -,391** ,121 ,396** ,014 ,156* 

ΔOMS % -,139* 1 ,089 -,085 -,138* -,087 -,028 

FoU_Int -,391** ,089 1 -,345** -,337** ,016 -,033 

Just_R_ln ,121 -,085 -,345** 1 ,466** ,268** ,080 

Just_BVE_ln ,396** -,138* -,337** ,466** 1 ,646** ,074 

KFU_ln ,014 -,087 ,016 ,268** ,646** 1 ,087 

AFU_ln ,156* -,028 -,033 ,080 ,074 ,087 1 

          

**Korrelation är signifikant på 1 %-nivå (tvåsidigt test). 
*  Korrelation är signifikant på 5 %-nivå (tvåsidigt test). 
 
Förklaringar till variabler finns i tabell 1. 
 

 
Starka korrelationer mellan variablerna orsakar multikollinaritet som kan snedvrida 

resultatet i en regressionsanalys. Multikollinaritet uppstår då oberoende variabler 

korrelerar starkt (över 0,9) med varandra. (Pallant, 2010, s. 151) Men oberoende 

variabler måste ändå någorlunda korrelera med den oberoende variabeln så att 
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regressionsanalys kan användas. Enligt Pallant (2010, s. 134) borde koefficienten vara 

helst över 0,3. 

I tabell 8 presenteras korrelationer mellan modellernas olika variabler. De flesta 

variabler korrelerar signifikant med varandra. Den beroende variabeln MV_ln får en 

högre korrelationskoefficient  (>0,9) med variabler BVE_ln och Just_BVE_ln samt en 

lägre korrelationskoefficient (<0,3) med SKULD, Tillväxt, FoU_int och AFU_ln. Det 

finns även två variabler som korrelerar helt med varandra; BVE_ln och Just_BVE_ln. 

Detta är inte en överraskning och det påverkar inte resultat på regressionsmodeller 

eftersom dessa två variabler används i olika regressioner. Men vissa variabler som är 

med i samma regressionsmodeller (t.ex. BVE_ln och OMS_ln) korrelerar signifikant 

med varandra, vilket leder till att det finns multikollinaritet mellan variabler, vilket i sin 

tur kan påverka resultatet på regressionsanalyserna. Även R_ln och ROE % korrelerar 

starkt eftersom de delvis förklarar samma sak. Detta kan t.ex. synas som höga värden i 

förklaringsgrader och kan därför snedvrida resultatet. 

5.4. Deskriptiv statistik angående olika hypoteser 

Med tanke på forskningsuppgiften så är det ändamålsenligt att presentera vissa tabeller 

som beskriver samplet som är med i studien. 

Tabell 9 FoU intensitet i medeltal på olika branscher 

Bransch N Medelvärde 
   
Läkemedel 41 18,01 % 

Datorprogrammering, 

Programvara och tjänster 63 6,99 % 

Datorer och kontorsutrustning 7 28,49 % 

Mätinstrument 44 7,07 % 

Elektronik (andra än datorer) 52 13,10 % 

Telekommunikation 23 1,02 % 

Transportmedel 19 5,84 % 

     
Totalt 249 9,62 % 

 

Samplet fördelar sig inte jämnt mellan de branscher som är med i samplet utan det 

finns olika antal observationer från olika branscher. Alla branscher som är med i 

samplet anses vara forskning- och utvecklingsintensiva (Amir et al., 2004; Chan et al. 
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2001). Ändå finns det stora skillnader i FoU-intensitet mellan dessa branscher. Det 

framgår av tabell 9 att företag vars verksamhet ingår i datorer och kontorsutrustning 

är överlägset de mest FoU-intensiva företagen i samplet. Man måste dock märka att 

antalet observationer inom denna bransch är det minsta. Dessa skillnader mellan 

branscher kontrolleras i regressionsanalyserna genom att använda bransch som 

dummy-variabel. 

Tabell 10 Samplets fem största och fem minsta företag år 2011 

   OMS (tEUR) Intensitet Kost. (tEUR)    Akt. (tEUR) 
Nokia Oyj   38 880 000 14,35 % 5 578 000 0 

Volvo Ab   34 825 760 5,60 % 1 176 841 475 539 

Telefonaktiebolaget LM 

Ericsson 25 587 986 16,27 % 3 549 822 169 996 

Telenor ASA  12 713 308 0,41 % 49 933 0 

Teliasonera Ab  11 888 584 0,45 % 53 523 0 

       
Image systems Ab  9 930 35,61 % 2 233 101 

Fingerprint Cards Ab 7 700 24,51 % 629 1 052 

Sintercast Ab  5 498 10,47 % 460 0 

Sensys Traffic Ab  4 867 39,75 % 2 134 0 

Precise Biometrics Ab                         2 425                47,73 %                           1 506 885 

 
I tabell 10 finns samplets 5 största och 5 minsta företag mätt med omsättningens 

storlek under 2011. Oftast är det nya och små företag som måste investera mycket i FoU 

men nödvändigtvis inte ännu har så stor omsättning, vilket leder till att deras FoU-

intensitet är ganska hög. Enligt Jazavan-Jeny och Jeanjean (2006) är det de minsta 

företagen som aktiverar mest. Detta kan motiveras med att deras redovisade resultat 

blir högre om kostnadsförda FoU-utgifter minskas medan aktiverade ökas. Detta ger 

även en bild av att företaget kommer att ha nytta av dessa investeringar i framtiden. I 

tabellen finns det bara ett företag som hör till de minsta företag som aktiverar mer än 

vad de kostnadsför men däremot hör de inte till de som investerar minst i FoU16. Man 

kan dock inte dra slutsatser eftersom förhållandet inte har statistiskt testats i detta 

sammanhang. Mindre företag måste fortsätta att investera mycket i FoU för att kunna 

komma med nya innovationer och konkurrera med andra företag. En sätt att skapa 

värde är nämligen att differentiera sig, vilket betyder att man kommer med nya 

                                                        
16 Cazavan-Jeny, Jeanjean & Joos (2009) kom fram till att sådana företag som investerar minst i FoU 
skulle aktivera mest. 
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innovationer. Detta är viktigt för alla företag, men speciellt viktigt för mindre företag 

som konkurrerar med större företag. 

Det som är värt att notera är att 3 av de 5 största företagen inte alls har aktiverat FoU-

utgifter under 2011. Men samtidigt måste man lägga märke till att Telenors och 

Teliasoneras FoU-intensitet inte är så hög. Om företaget inte har aktiverat någonting, 

betyder det att de investeringar i FoU som de har gjort under året inte har tillräckligt 

säkra framtida fördelar. Detta betyder inte att de inte skulle medföra ekonomiska 

fördelar i framtiden utan att man inte kan säkert säga det. Ett företag kan ha stora FoU-

tillgångar på sin balansräkning även om det inte har aktiverat några FoU-utgifter under 

ett visst år. 

 
Tabell 11 FoU-utgifter i medeltal 

       

  N 

           Totala FoU-  
utgifter (tEUR) 

Aktiverade FoU-
utgifter(tEUR) 

        
Kostnadsförda    

FoU-utgifter 
(tEUR) 

Akt FoU av 
totala FoU-
utgifter (%) 

2008 60 243 160,02 15 026,57 228 133,46 6,18 % 
2009 62 286 299,52 17 639,30 268 660,21 6,16 % 
2010 65 243 726,24 15 732,95 227 993,30 6,46 % 
2011 62 237 568,28 15 235,56 222 332,72 6,41 % 

 
I tabell 11 presenteras det FoU-utgifter i medeltal från 2008 till 2011. År 2009 har det 

investerats mest i FoU (mätt i pengar), då de totala investeringarna uppgick till 286 

miljoner euro. Sedan 2009 har investeringarna sjunkit lite och år 2011 investerades det 

49 miljoner euro mindre än 2009. Under de senaste åren har det noterats att företag 

sparar på kostnader p.g.a. det dåliga ekonomiska läget, vilket kan vara en orsak till att 

även investeringar i FoU har minskats. Däremot har de aktiverade FoU-utgifternas 

andel av de totala FoU-utgifterna hållits ganska konstant under alla år, ungefär kring 

6%.  

Tabell 12 Fördelning mellan intensiva och mindre-intensiva företag 

               N            Medelvärde 

Intensiva (>=5%) 181 22,18 % 
Mindre intensiva (<5%) 68 2,08 % 
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I den tredje modellen testas det om marknadsvärde påverkas av företagets FoU-

intensitet. I litteraturen finns det bevis på att marknaden uppskattar mer FoU-

intensiva företag. Samplet består av observationer från FoU-intensiva branscher. 

Gränsen för intensiteten (FoU-investeringar / omsättning) är 5% (Callimaci & Landry, 

2004). Ur tabell 12 framgår det att de flesta observationer hör till den första kategorin 

(FoU-intensiva). Detta är ingen överraskning eftersom de branscher som är med i 

samplet anses vara FoU-intensiva. Intensitet mellan olika branscher framgick från 

tabell 5. Av samplets 249 observationer är 181 sådana observationer vars FoU-

intensitet är mer eller lika med 5 % och medelvärde för FoU-intensitet är 22,18%. 

Observationer som hör till mindre FoU-intensiva är 68 till antalet, medelvärdet för 

dessa observationer är 2,08 %.  

5.5. Sammanfattning 

Regressionsanalys förutsätter att samplet är normalfördelat. Normalfördelningen kan 

kontrolleras med värden av skevhet och kurtosis. Av deskriptiv statistik framgår det att 

skevhet och kurtosis för alla variabler inte är noll, vilket betyder att samplet inte är helt 

normalfördelat och detta kan orsaka snedvridenhet i resultat. Skevhet och kurtosis har 

dock kunnat minskas genom att logaritmera värden. Av korrelationsanalys framgår det 

att alla oberoende variabler korrelerar med den beroende variabeln, vilket förstås är 

bra. Men det finns också multikollinaritet mellan oberoende variabler, vilket betyder 

att även de korrelerar mycket med varandra och detta kan leda till en för hög 

förklaringsgrad i resultat. Detta tas i beaktande även i följande kapitel där resultat av 

regressioner analyseras.  

Av deskriptiv statistik framgick det att det finns stora skillnader i företagsstorlek och 

investeringar i FoU. FoU-utgifter har i överlag hållits ganska konstanta under åren som 

studeras (2008-2011), år 2007 har de dock varit en aning högre. Aktiverade FoU-

utgifternas andel av de totala FoU-utgifterna har varit kring 6 % under alla år. Den 

största delen av samplet hör till FoU-intensiva företag (intensiteten 5 % eller mera), 

detta var dock förväntat eftersom alla företag som är med i studien hör till FoU-

intensiva branscher. Mellan branscher finns det signifikanta skillnader i FoU-

intensitet, t.ex. telekommunikation är minst intensiv (intensitetsgrad ca.1 %) medan 

datorer och kontorsutrustning är mest intensiv (intensitetsgrad 28,5 %). Både 

årsspecifika och branschspecifika skillnader tas i beaktande som dummyvariabler i 

regressionsmodeller. 
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6 ANALYS AV RESULTAT 

6.1. Inledning 

Den här avhandlingens analys grundar sig på tre olika hypoteser som alla mäter 

värderelevans av forskning och utveckling. Syftet med regressionsmodeller som 

används här är att kunna bevisa att FoU-utgifter är värderelevanta och påverkar 

företagets marknadsvärde. Hypoteser och regressionsmodeller beskrivs i kapitel 4. 

Den första regressionsmodellen baserar sig inte på en hypotes efterson den testar 

sambandet mellan bokslutsdata och marknadsvärde. Följande regressionsmodeller 

bygger på detta förhållande och därför testas det först. Den andra regressionsmodellen 

testar sambandet mellan marknadsvärde och FoU-investeringar medan den tredje 

regressionsmodellen testar hur företagets FoU-intensitet påverkar marknadsvärde. 

Den sista modellen testar om aktiverade FoU-utgifter har ett signifikant starkare 

positiv samband med marknadsvärde än vad kostnadsförda FoU-utgifter har. Modellen 

som används i dessa regressionstest baserar sig på Ohlsons modell. 

Det har konstaterats i kapitel 3 att det finns multikollinaritet mellan variabler samt 

snedvridenhet. Detta orsakas av skevhet och kurtosis i samplet, vilket kan påverka 

resultat på regressionstest. Paneldata som innehåller även år kan också bidra till en 

högre förklaringsgrad. Dessa saker tas i beaktande i analysen. 

6.2. Förhållandet mellan bokslutsdata och marknadsvärde 

Den första regressionsmodellen testar sambandet mellan företagets resultat (R_ln) och 

det bokförda värdet (BVE_ln) samt företagets marknadsvärde (MV_ln). Enligt tidigare 

forskning (bl.a. Cazavan-Jeny & Jeanjean, 2006) förväntas det i regressionsmodell 1 att 

både R_ln och BVE_ln får positiva koefficienter och att det finns ett signifikant 

samband mellan dessa variabler och MV_ln. Detta betyder att variansen i företagets 

marknadsvärde kan förklaras med företagets resultat och substansvärde så att ju högre 

dessa variabler är desto högre är även företagets marknadsvärde. 
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Tabell 13 Regressionsmodell 1 

Variabel Koefficient Standardavvikelse t-värde p-värde 
Konstant 1,896 ,424 4,474 ,000 

R_ln ,015 ,004 3,965 ,000 

BVE_ln ,927 ,023 39,732 ,000 

       

       

R2 ,895     

Justerat R2 ,895     

       

ANOVA F-värde 1053,575    

  Signifikansnivå ,000    

          
 
I tabell 13 finns det resultat för den första regressionsmodellen. Båda oberoende 

variabler R_ln och BVE_ln får positiv koefficient, vilket betyder att de korrelerar 

positivt med företagets marknadsvärde; ju högre R_ln och BVE_ln är, desto högre är 

även MV_ln. Koefficienten för BVE_ln är mycket högre än koefficienten för R_ln, 

vilket betyder att BVE_ln förklarar en större del av variansen i MV_ln. För att se om 

dessa samband är statistiskt signifikanta ska man titta på variablernas p-värde som 

berättar på vilken nivå sambandet är statistiskt signifikant. P-värdet för båda 

variablerna är 0,000, vilket betyder att det finns ett statistiskt positivt samband mellan 

företagets marknadsvärde och dess resultat och bokförda värde. Dessa samband är 

signifikanta på 1 %- nivå. Det var förväntat att det finns ett signifikant positivt samband 

mellan dessa variabler, företagets bokförda värde utgör grunden för det riktiga värdet 

av företaget. Till exempel Cazavan-Jeny och Jeanjean (2006) har kommit till samma 

slutsats i sin modell; företagets resultat och bokförda värde hade ett signifikant positivt 

samband med företagets marknadsvärde. 

 

Förklaringsgraden R2 berättar hur stor del av variansen i den beroende variabeln som 

kan förklaras med de oberoende variablerna. I tabellen finns det även justerad R2 som 

ger ett bättre estimat av det riktiga värdet (variansen) i populationen när samplet är lite 

mindre. (Pallant, 2010, s. 160) P.g.a. att justerad R2 ger en bättre estimat så används 

den i analysen av alla regressionsmodeller. I regressionsmodell 1 är justerat R2 89,50%, 

vilket betyder att nästan 90 % av variansen i MV_ln kan förklaras med de oberoende 

variablerna som ingår i testet (R_ln och BVE_ln). Förklaringsgraden är relativt hög 

men när man tar i beaktande att företagets marknadsvärde grundar sig (t.ex. i 

residualmodellen) på substansvärde17 (BVE) så borde förklaringsgraden också vara 

                                                        
17 BVE=tillgångar-skulder, detta är företagets marknadsvärde vid en balanstillstånd på marknaden 
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ganska hög. Det syns även i koefficienter att BVE har fått en ganska hög värde och i 

korrelationsmatrisen ser man också att MV_ln korrelerar signifikant (0,943) med 

BVE_ln, vilket kan förklara den höga förklaringsgraden. I studien av Cazavan-Jeny och 

Jeanjean (2011) har prismodellen (aktiepris används som beroende variabel) fått 

betydligt högre förklaringsgrad än avkastningsmodellen (avkastning används som 

beroende variabel), detta visar också att företagets substansvärde har ett starkare 

samband med företagets marknadsvärde än med avkastningen, vilket kan också vara en 

orsak till hög förklaringsgraden i denna studie. ANOVA-testet beskriver signifikansen 

av modellen och i detta fall är modellen signifikant på 1 %- nivå. 

6.3. Förhållandet mellan forskning- och utveckling och företagets 
marknadsvärde 

I regressionsmodell 2 togs det med olika variabler som påverkar företagets 

marknadsvärde. Den mest intressanta variabeln är FoU_ln eftersom vi vill veta om det 

finns ett statistiskt positivt samband mellan den och marknadsvärdet. Hypotes 1, som 

grundade sig på tidigare forskning, utgick ifrån att koefficienten för FoU_ln blir positiv 

och att detta positiva förhållande är statistiskt signifikant. Av övriga variabler18 

förväntas R_ln och BVE_ln fortfarande vara positiva, OMS_ln förväntas även bli 

positiv eftersom företagets storlek oftast påverkar företagets marknadsvärde positivt, 

ROE och  ΔOMS förväntas också bli positiva eftersom lönsamhet och tillväxt borde 

påverka företagets marknadsvärde positivt. Variabeln SKULD som mäter företagets 

skuldsättningsgrad förväntas däremot bli negativ eftersom skuldsättningsraden ökar 

företagets risk och därför påverkar företagets marknadsvärde negativt. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

                                                        
18 Se närmare kapitel 3.4 om beskrivning av andra variabler. 
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Tabell 14 Regressionsmodell 2 

Variabel Koefficient Standardavvikelse t-värde p-värde 
Konstant 1,698 ,453 3,748 ,000 

R_ln ,004 ,005 ,720 ,472 

BVE_ln ,807 ,079 10,185 ,000 

FoU_ln ,130 ,046 2,843 ,005 

OMS_ln -,019 ,075 -,257 ,797 

ROE ,o11 ,003 3,821 ,000 

SKULD -,013 ,149 -,089 ,929 
ΔOMS ,001 ,002 ,467 ,641 

       

Dummy2009 ,673 ,113 5,947 ,000 

Dummy2010 ,509 ,114 4,478 ,000 

Dummy2011 ,327 ,113 2,881 ,004 

       

Dummy283 ,603 ,150 4,023 ,000 

Dummy357 -,456 ,248 -1,838 ,067 

Dummy38 ,450 ,129 3,482 ,001 

Dummy36 ,360 ,125 2,884 ,004 

Dummy48 ,334 ,184 1,810 ,072 

Dummy37 -,036 ,177 -,205 ,837 

       

       

R2 ,930     

Justerat R2 ,925     

       

F-värde 193,327    

Signifikansnivå ,000    

ANOVA 

        
 
I tabell 14 ser man resultat för regressionsmodell 2. Det framgår av tabellen att 

resultatet är i enlighet med hypotes 1 som var att sambandet mellan MV_ln och FoU_ln 

är signifikant positiv. Koefficienten för FoU_ln är 0,130, vilket tyder på att det finns ett 

positivt samband mellan Fou_ln och MV_ln. T-värdet för variabeln FoU_ln är 2,843 

och p-värdet 0,005 och eftersom det handlar om en ensidig test kan detta p-värde 

halveras, vilket betyder att sambandet är signifikant positivt på 1 %- nivå. I tidigare 

forskningar finns det bevis på både att det finns ett samband och att det inte finns. 

Detta resultat är i enighet med resultat från de studier (bl.a. Han och Manry, 2004) 

som har upptäckt ett positivt samband med FoU-utgifter och företagets 

marknadsvärde. 

 

Av de oberoende variabler vilka har ett statistiskt signifikant samband med MV_ln 

förklarar FoU_ln näst mest av variansen i MV_ln, bara BVE_ln kan förklara mer. Det 

som är märkvärdigt i resultat av regressionsmodell 2 är att variabeln OMS_ln har ett 
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negativt samband med MV_ln. Omsättning, som i denna avhandling beskriver 

företagets storlek, hade förväntats vara positiv i och med att större företag oftast är mer 

stabila, vilket kunde tänkas påverka företagets marknadsvärde positivt. Man ska dock 

notera att OMS_ln får ett p-värde om 0,797, vilket betyder att detta samband inte är 

statistiskt signifikant. Detta kan även uppstå p.g.a. snedvridighet som orsakas av höga 

värden i kurtosis och skevhet hos vissa variabler19. Enligt Parcharidis & Varsakelis 

(2010) kan företagets storlek ha ett negativt samband med marknadsvärdet p.g.a. 

ineffektivitet i organisationen, dvs. att företaget inte kan utnyttja de skalfördelar som 

ett stort företag har. En annan sak som är värt att märka att R_ln inte längre har ett 

statistiskt signifikant samband då andra variabler har tagits med i modellerna. Andra 

oberoende variabler fick sådana förtecknen framför koefficienter som man kunde ha 

väntat sig. Enligt resultatet har BVE_ln och ROE ett signifikant positivt samband med 

MV_ln. SKULD har ett negativt men inte signifikant samband med MV_ln, vilket är 

helt förståeligt eftersom det kan antas att företagets marknadsvärde påverkas negativt 

av företagets skuldsättningsgrad. ΔOMS har ett positivt samband med MV_ln, vilket 

också var förväntat eftersom tillväxten kan anses påverka företagets marknadsvärde 

positivt. Detta samband var dock inte signifikant. 

 

I regressionsmodell 2 finns det med dummyvariabler som kontrollerar för år och 

bransch. Det första värdet utgör alltid en referenskategori som andra kategorier 

jämförs med och därför får den inte en egen dummyvariabel (Djurfelt, Larsson, & 

Stjärnhagen, 2003, s. 339). I denna analys utgör år 2008 och bransch 737 

referenskategorier för de andra variablerna. Då dummyvariabler analyseras ser man att 

hur mycket resultaten skiljer sig mellan olika år och branscher som är med i analysen. 

Data i analysen består paneldata (både tvärsnittsdata och tidsseriedata), vilket betyder 

att åren skall tas i beaktande i regressionsmodellen som dummyvariabler (Koop, 2008, 

s. 255). Dummyvariabler dummy2009, dummy2010 och dummy2011 får alla positiva 

koefficienter, vilket tyder på att p.g.a. skillnader mellan olika år så påverkas variabler 

positivt i jämförelse med referensåret som är 2008. År 2009 får högsta värdet, 2010 får 

näst högsta och 2011 får minsta koefficienten i jämförelse med 2008. Inom branscher20 

är det dummy283, dummy38, dummy36 samt dummy48 som får högre koefficienter i 
                                                        
19 Se närmare kapitel 3.5 Desktipriv statistik 
20 SIC-koder: 
737 Dator programmering, programvara & tjänster   36  Elektronik (andra än datorer) 
283 Läkemedel      48  Telekommunikation 
357 Datorer och kontorsutrustning   37 Transportmedel 
38 Mätinstrument 
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jämförelse till 737. Dummy357 och dummy37 får negativa koefficienter. Detta betyder 

att inom branscher ”283”, ”38”, ”36” samt ”48” är marknadsvärdet (MV_ln) högre än 

på andra branscher. Skillnader är dock inte så stora att man kunde säga att på en viss 

bransch är MV_ln avsevärt högre än hos andra branscher. 

 

Även i denna modell är förklaringsgraden ganska hög (92,50 %), vilket betyder att 

92,50% av variansen i den beroende variabeln kan förklaras med denna modells 

variabler. I jämförelse till regressionsmodell 1 har förklaringsgraden gått upp med 3 % - 

enheter, vilket betyder att de ”nya” oberoende variabler bidrar till att förklara variansen 

i MV_ln. Det skall dock konstateras att den höga förklaringsgarden delvis kan orsakas 

av multikollinaritet21 som upptäcktes redan i det tidigare kapitlet samt att i denna 

modell finns åren med som dummyvariabler (p.g.a. paneldata), vilket påverkar 

förklaringsgraden så att den blir högre. Enligt ANOVA-testet är även själva modellen 

signifikant på 1 % - nivå. 

 

Resultatet är i enighet även med Ball & Browns (1965) studie som visade att marknaden 

reagerar på bokslutsinformation, i detta sammanhang reagerar marknaden på 

information om företagets FoU-investeringar. 

6.4. Förhållandet mellan FoU-intensitet och marknadsvärde 

Den andra hypotesen antog att marknaden skulle värdera FoU-intensiva företag högre 

än mindre FoU-intensiva företag. I regressionsmodell 3 beskriver DummyInt de företag 

som anses vara FoU-intensiva (FoU-intensitet >=5 %) medan mindre FoU-intensiva 

företag utgör referenskategorin. Detta betyder att koefficienten för variabeln 

DummyInt borde vara högre än noll och detta förhållande borde vara statistiskt 

signifikant så att slutsatser kan dras. Övriga variabler som finns med i regressionen, 

förväntas ha samma förtecken för koefficienter (positiva eller negativa) som i 

regressionsmodell 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        
21 Se närmare kapitel 4.5 tabell 5, där multikollinaritet har förklarats. 
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Tabell 15     Regressionsmodell 3 

Variabel Koefficient Standardavvikelse t-värde p-värde 
Konstant 1,523 ,502 3,032 ,003 

R_ln ,004 ,005 ,726 ,468 

BVE_ln ,819 ,081 10,161 ,000 

FoU_ln ,084 ,073 1,158 ,248 

OMS_ln ,014 ,085 ,168 ,867 

ROE ,011 ,003 3,618 ,000 

SKULD -,027 ,150 -,178 ,859 
ΔOMS ,001 ,002 ,390 ,697 

       

Dummy2009 ,677 ,113 5,972 ,000 

Dummy2010 ,505 ,114 4,429 ,000 

Dummy2011 ,321 ,114 2,824 ,005 

       

Dummy283 ,603 ,150 4,019 ,000 

Dummy357 -,466 ,249 -1,873 ,062 

Dummy38 ,436 ,131 3,333 ,001 

Dummy36 ,359 ,125 2,870 ,004 

Dummy48 ,315 ,186 1,696 ,091 

Dummy37 -,032 ,177 -,180 ,857 

       

DummyInt ,135 ,166 ,815 ,416 

       

       

R2 ,930     

Justerat R2 ,925     

       

ANOVA F-värde 181,730    

  Signifikansnivå ,000    

          

 
Resultat för regressionsmodell 3 finns i tabell 15. Av resultat framgår det att 

koefficienten för DummyInt är 0,135, vilket betyder att MV_ln uppskattas högre hos 

FoU-intensiva företag än hos mindre FoU-intensiva företag. Detta samband är dock 

inte signifikant eftersom p-värdet för det ensidiga testet är 0,208, vilket betyder att 

sambandet inte är tillräckligt signifikant. 

 

I tidigare forskning finns det bevis på att det finns ett signifikant positivt samband 

mellan företagets FoU-intensitet och dess marknadsvärde. Ehie & Olibe (2010) och Ho 

et al. (2005) har kunnat bevisa detta i sina studier som gjorts på ett annat sätt än den 

här studien. Det kan vara en orsak till deras resultat var signifikant medan den här 

avhandlingens resultat inte blev signifikant. Sättet att räkna FoU-intensitet var 

detsamma i alla studier, vilket inte kan vara en orsak till skillnader. Sampel i de båda 

andra studierna bestod av företag i tillverkningsbranschen och tjänstebranschen, varav 
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tillverkningsbranschen ansågs vara FoU-intensiv. I den här avhandlingens sampel var 

alla företag från FoU-intensiva branscher även om deras FoU-investeringar var mindre 

än 5 % av omsättningen. Det kan hända att det är lättare att få fram signifikanta 

skillnader då branscher som studeras är helt av olika slag, dvs. den ena är FoU-

intensiva och den andra är inte. Marknaden kan ändå betrakta företaget som FoU-

intensivt om dess bransch i överlag kan räknas med till FoU-intensiva branscher och då 

fästs det inte desto större uppmärksamhet vad ett visst företags eget FoU-intensitet. En 

annan orsak till det icke-signifikanta resultatet kan vara fördelning mellan FoU-

intensiva och icke FoU-intensiva företag. Av samplets 249 observationer hörde 181 

observationer till FoU-intensiva och 68 observationer till icke-intensiva, detta kan även 

orsaka att sambandet inte är signifikant eftersom det finns så få observationer med i 

den andra kategorin (icke-intensiva). 

 

I den här modellen är BVE_ln igen den största enstaka variabeln som förklarar 

variansen i den beroende variabeln p.g.a. dess höga koefficient (0,819).  ROE har också 

ett signifikant positivt samband med MV_ln. Resten av oberoende variabler har inte ett 

signifikant samband med MV_ln. Det kom upp redan i regressionsmodell 2 att R_ln 

har ett positivt men inte signifikant samband med MV_ln men det som är märkvärdigt 

är att FoU_ln inte har ett signifikant samband med MV_ln eftersom dess ensidiga p-

värde är 0,124. Även koefficienten av FoU_ln har blivit betydligt lägre. Detta kan delvis 

förklaras med att FoU_Int har tagits med. OMS_ln har ett positivt samband med 

MV_ln i denna modell även om den inte är signifikant. Detta skulle nu i sin tur tyda på 

att större företag har ett högre marknadsvärde. Man kan dock inte dra desto mer 

slutsatser eftersom sambandet inte är signifikant. 

 

Dummy-variabler för år och bransch har fått ganska likadana koefficienter som i den 

tidigare regressionsmodellen (2). Fortfarande är det så att under 2008 har MV_ln varit 

mindre än under resten av åren. Skillnader mellan branscher har också hållits likadana; 

branscher ”283”, ”38”, ”36” och ”48” värderas högre än resten av branscherna. 

 

Justerad förklaringsgrad R2 i denna modell är samma som i modell 2, dvs. 92,50%, 

vilket betyder att den största delen av variansen kan förklaras med de variabler som 

ingår i regressionsmodell 3. Även i denna modell ska det konstateras att 

multikollinaritet och paneldata (dummyår) orsakar en relativ hög förklaringsgrad. 

Enligt ANOVA-testet är även denna modell signifikant på 1 %- nivå. 
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6.5. Förhållandet mellan mellan aktiverade samt kostnadsförda FoU och 
marknadsvärde 

Den sista hypotesen utgick ifrån att aktiverade FoU-utgifter skulle ha ett starkare 

positivt samband med marknadsvärde än vad kostnadsförda utgifter har. Detta innebär 

att koefficienten för AFU_ln borde bli högre än koefficienten för KFU_ln. Sambandet 

borde vara även signifikant så att slutsatser kunde dras. En del av tidigare forskningar 

har kunnat bevisa att det finns ett starkare samband mellan AFU_ln och MV_ln än 

mellan KFU_ln och MV_ln medan vissa forskare inte har kunnat bevisa detta. Men 

enligt den här avhandlingens hypotes 3 borde AFU_ln ha ett starkare positivt samband 

med MV_ln än vad KFU_ln har. Övriga variabler är de samma som i regressionsmodell 

2 och 3, vilket betyder att de återigen förväntas få likadana koefficienter som i 

regressionsmodell 2 och 3. 

Tabell 16 Regressionsmodell 4 

Variabel Koefficient Standardavvikelse t-värde p-värde 
Konstant 1,748 ,466 3,754 ,000 

Just_R_ln ,003 ,006 ,434 ,665 

Just_BVE_ln ,839 ,076 10,989 ,000 

KFU_ln ,023 ,020 1,142 ,254 

AFU_ln ,006 ,006 ,969 ,334 

OMS_ln ,039 ,073 ,530 ,596 

ROE ,011 ,003 3,865 ,000 

SKULD -,085 ,158 -,538 ,591 
ΔOMS ,039 ,073 ,235 ,814 

       

Dummy2009 ,689 ,116 5,968 ,000 

Dummy2010 ,509 ,116 4,407 ,000 

Dummy2011 ,296 ,115 2,575 ,011 

       

Dummy283 ,711 ,148 4,812 ,000 

Dummy357 -,474 ,254 -1,870 ,063 

Dummy38 ,535 ,129 4,137 ,000 

Dummy36 ,429 ,128 3,336 ,001 

Dummy48 ,258 ,182 1,418 ,158 

Dummy37 -,067 ,180 -,374 ,709 

       

       

R2 ,928     

Justerat R2 ,923     

       

ANOVA F-värde 174,774    

  Signifikansnivå ,000    
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I tabell 16 finns det resultat för regressionsmodell 4. Koefficienterna för båda variabler 

KFU_ln (0,023) och AFU_ln (0,006) är positiva men KFU_ln har fått en högre 

koefficient. Båda koefficienterna är ändå ganska låga, vilket tyder på att FoU-

investeringar som helhet har ett starkare samband med marknadsvärdet (detta 

samband presenterades i regressionsmodell 2). T-värden för KFU_ln respektive 

AFU_ln är 1,142 respektive 0,969, vilket betyder att p-värdet inte blir tillräckligt låg, 

vilket i sin tur leder till att ingendera av dessa variabler har ett statistiskt signifikant 

samband med MV_ln. Att koefficienten för KFU_ln är högre än AFU_ln kan delvis 

bero på att investerare inte uppskattar skillnaden rätt mellan aktiverade och 

kostnadsförda FoU-utgifter eller att de inte litar på att aktiverade FoU-utgifter faktiskt 

medför mer ekonomiska fördelar än vad kostnadsförda FoU-utgifter medför. En annan 

orsak till att kostnadsförda FoU-utgifterna får en högre koefficient kan vara att bland 

de finns det även sådana utgifter som faktiskt är värderelevanta, till exempel 

forskningsutgifter som inte kan aktiveras som tillgång. Om det faktiskt är så här så tar 

marknaden i beaktande även kostnadsförda utgifter, inte bara aktiverade utgifter då de 

värderar företaget. 

 

I tidigare forskning finns bevis på att aktiverade FoU-utgifter är värderelevanta men 

det finns också bevis på att kostnadsförda FoU-utgifter är mer värderelevanta. 

Resultatet i regressionsmodell 4 tyder på kostnadsförda FoU-utgifter är mer 

värderelevanta men inte på en signifikant nivå. Den modifierade versionen av Ohlsons 

modell som användes i denna analys baserade sig på Cazavan-Jeny och Jeanjeans 

(2006) studie, det finns dock fler variabler med i min modell. Resultatet av dem blev att 

det finns ett negativt samband mellan marknadsvärde och FoU oberoende av om 

utgifter hade kostnadsförts eller aktiverats. De konstaterade dock att detta kan bero på 

självurval. Chan et al. (2007) kom fram till att kostnadsförda FoU-utgifter är mer 

värderelevanta men denna studie kan inte helt och hållet jämföras med den här 

avhandlingens studie eftersom den först nämnda har gjorts i Australien där redovisning 

av FoU är annorlunda än enligt IFRS regler. Enligt Callimaci & Landry (2004) kan en 

förklaring till det ickesignifikanta resultatet vara att FoU-intensiva företag tenderar ha 

en ganska stabil nivå av FoU-investeringar, vilket kan leda till att FoU-investeringar 

redan färdigt syns i aktiepriser så att marknaden inte reagerar signifikant om nyheter 

hur stor del av FoU har aktiverats eller kostnadsförts. Detta kan betyda att marknaden 

är mer intresserad av FoU-investeringar som helhet. 
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Mellan åren verkar det inte finnas desto större skillnader jämfört med andra 

regressionsmodeller. Fortfarande har regressionen fått lägre värden under 2008 och 

högre under 2009. Mellan branscher finns det inte heller större skillnader som borde 

tas i beaktande i analysen av regressionsmodellen. 

 

Denna modells förklaringsgrad är lite lägre än i modell 2 och 3 eftersom den är 92,3%, 

men man kan fortfarande säga att graden är tillräcklig hög. Även i denna modell har 

förklaringsgraden påverkats positivt av multikollinaritet och paneldata. Såsom det har 

konstaterats redan tidigare så leder multikollinaritet felaktigt till en högre 

förklaringsgrad medan det är en fördel för paneldata att förklaringsgraden blir högre 

eftersom det har tagits flera år med i modellen. Enligt ANOVA-testet är även denna 

modell signifikant på 1 %- nivå. 

6.6. Sammanfattning 

Sambandet mellan företagets bokslutsdata, vilket utgörs av substansvärde (EK) och 

resultat, och marknadsvärdet testades i den första regressionsmodellen. Resultatet 

visade att det finns ett signifikant positivt samband mellan företagets bokslutsdata och 

marknadsvärdet. Av dessa två var substansvärdets koefficient 0,927 och resultatets 

koefficient 0,015,vilket betyder att utgående från substansvärdet kan man räkna den 

största delen av företagets marknadsvärde. Både resultat och substansvärde var 

signifikanta på 1%- nivå. Förklaringsgraden för denna modell blev ganska hög (89,50%) 

mest på grund av att företagets substansvärde korrelerar signifikant med företagets 

marknadsvärde, som har beskrivits i korrelationsmatris. Detta resultat var i enighet 

med tidigare forskning (t.ex. Cazavan-Jeny och Jeanjean, 2006). 

 
I den andra modellen testades sambandet mellan företagets marknadsvärde och dess 

FoU-investeringar. I den här modellen togs det även med andra variabler som påverkar 

företagets marknadsvärde (ROE, tillväxt, skuldsättningsgrad och storlek). Enligt 

resultatet finns det ett signifikant samband mellan marknadsvärde och investeringar i 

FoU, vilket bevisar att forskning och utveckling är värderelevant. Variabeln som 

beskrev FoU fick koefficienten på 0,130 och var signifikant på 1%-nivå. Detta betyder 

att FoU-investeringar påverkar signifikant företagets marknadsvärde positivt och 

resultatet är i enlighet med hypotes 1. Tidigare forskningar (bl.a. Han & Manry, 2004) 

har kommit till samma slutsats i sina analyser. Förklaringsgraden var ganska hög 
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(92,50%) även i denna modell, vilket betyder att över 90 % av variansen i den beroende 

variabeln (marknadsvärde) kan förklaras av modellen.  

Den andra hypotesen testade sambandet mellan företagets FoU-intensitet och dess 

marknadsvärde. Antagandet var att marknadsvärdet påverkas positivare hos sådana 

företag som är FoU-intensiva (FoU/oms>5%) än hos mindre FoU-intensiva företag. 

Resultatet visar att marknadsvärde påverkas mer positiv hos FoU-intensiva företag 

men det ska konstaterats att detta resultat inte är signifikant. Tidigare forskningar 

(bl.a. Ho et al., 2005 och Ehie & Olibe, 2010) har fått signifikanta resultat. En orsak till 

varför denna regressionsmodells resultat inte blev signifikant kan vara att alla företag 

som är med i studien är verksamma på FoU-intensiva branscher, vilket gör det svårare 

att visa skillnader mellan företag. Även i denna modell var förklaringsgraden hög 

(92,50%). 

Den sista modellen testade sambandet mellan företagets marknadsvärde och 

kostnadsförda samt aktiverade utgifter. Enligt hypotes 3 borde sambandet mellan 

aktiverade FoU-utgifter och marknadsvärde vara signifikant mer positivt än sambandet 

mellan marknadsvärde och kostnadsförda FoU-utgifter. Resultatet visar dock att 

varken kostnadsförda FoU eller aktiverade FoU har ett signifikant samband med 

företagets marknadsvärde. De båda får en positiv koefficient, kostnadsförda FoU får till 

och med högre än aktiverade FoU. Detta kan bero på att även sådana utgifter som har 

kostnadsförts (t.ex. forskningsutgifter) ändå påverkar företagets marknadsvärde. 

Förklaringsgraden i denna modell är 92,30%, vilket betyder att även variablerna i 

denna modell kan förklara den största delen av variansen i marknadsvärde. 

 

Som slutsats kan man dra att FoU-investeringar som helhet (aktiverade och 

kostnadsförda är med) har ett signifikant positivt samband med företagets 

marknadsvärde och kan därför anses vara värderelevanta. FoU-intensiteten kan 

däremot inte anses påverka företagets marknadsvärde. Även om aktiverade FoU-

utgifter borde vara mer värderelevanta så kunde det inte bevisas i denna studie. En 

orsak till detta kan vara att forskningsutgifter som ingår i kostnadsförda utgifter har 

värderelevans och därför fick kostnadsförda utgifter högre koefficient. Resultat kan 

vara snedvridet på grund av att en del av variablerna är skeva samt att vissa variabler är 

toppiga och vissa är utdragna (påverkar normalfördelning som är en förutsättning för 

regression). Variablerna lider också av multikollinaritet som resulterar i höga 

förklaringsgrader. Data som används i denna studie är paneldata (både tidsserie och 
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tvärsnittsdata), vilket också påverkar förklaringsgraden positivt. Enligt ANOVA-test är 

alla regressionsmodeller som används i denna studie signifikanta. 
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7 KONKLUSIONER 

I detta kapitel presenteras undersökningens huvudresultat med hänvisning till de 

uppställda hypoteserna. Efter detta analyseras resultatets betydelse med hänvisning till 

uppställt syfte. Sist presenteras förslag till fortsatt forskning. 

7.1. Undersökningens huvudresultat 

Alla variabler som studerades i denna avhandling visade sig påverka positivt företagets 

marknadsvärde. Det skall dock konstateras att alla samband ändå inte var signifikanta, 

vilket gör att pålitliga slutsatser inte kan dras. Ett signifikant resultat var dock att FoU-

utgifter är värderelevanta då de tas som helhet, dvs. både kostnadsförda och aktiverade 

utgifter tillsammans; investeringar i FoU påverkar företagets värde signifikant positivt. 

Den största delen av tidigare forskningar har kommit till samma slutsats. 

Enligt resultatet är däremot varken aktiverade eller kostnadsförda skilt för sig 

värderelevanta. I tidigare forskning fanns det dock motstridiga resultat om detta. En 

orsak till detta kan vara att t.ex. forskningsutgifter inte får aktiveras och därför ingår de 

i de kostnadsförda utgifterna, vilket gör att även kostnadsförda utgifter påverkar 

företagets marknadsvärde, dock inte signifikant. Av resultatet framgår det också att 

FoU-intensiteten inte påverkar företagets värde positivt på en signifikant nivå.  

Som en sammanfattning kan det konstateras att FoU-utgifter som helhet endast 

påverkar företagets värde och är därför värderelevanta. Detta tyder på att marknaden 

inte tar i beaktande skillnader mellan aktiverade och kostnadsförda utgifter och inte 

heller fäster uppmärksamhet vid FoU-intensiteten. 

7.2. Resultatets betydelse med hänvisning till uppställt syfte 

Syftet med denna avhandling var att studera värderelevans av forskning och utveckling. 

Närmare sagt om det finns ett signifikant positivt samband mellan företagets värde och 

dess FoU-utgifter, om FoU-intensiteten påverkar företagets värde positivt på ett 

signifikant sätt samt om aktiverade FoU-utgifter har ett mer positivt samband med 

företagets värde än vad kostnadsförda FoU-utgifter har.  

Resultatet visar att är FoU-utgifter är värderelevanta då de beaktas som en helhet, det 

vill säga då både aktiverade och kostnadsförda utgifter beaktas. Detta betyder att 
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marknaden reagerar på information om FoU-utgifter. Med tanke på FoU-intensitetens 

inverkan på företagets värde, så fanns det inte ett signifikant positivt samband, 

sambandet var dock i förväntad riktning men inte signifikant. Aktiverade FoU-ugifter 

kan inte sägas vara mer värderelevanta än kostnadsförda utgifter. Detta kan tyda på att 

det är svårt att skilja mellan aktiverade och kostnadsförda FoU-utgifter så att bara 

aktiverade skulle påverka företagets värde och medföra ekonomiska fördelar i 

framtiden. Detta är en utmaning för investerare att bestämma vad som medför nytta i 

framtiden och vad som inte gör det. 

Informationsperspektivet, som förutsätter att investerare reagerar på 

redovisningsinformation och sedan gör estimeringar om framtiden, används när det 

handlar om forsknings- och utvecklingsutgifter som delvis bokförs till sina historiska 

kostnader. Detta tyder på att investerare använder även annan information än 

företagets resultat och bokfört värde (eget kapital) i sina värderingar. I och med att inte 

heller kostnadsförda aktiverade FoU-utgifter var enskilt signifikanta utan som helhet, 

betyder detta att investerare använder den information om FoU som finns skilt i 

bokslutet. I verksamhetsberättelsen och i noterna framgår det hur mycket det har 

investerats i FoU som helhet.  

Av deskriptiv statistik framgick det att det flesta av företagets FoU-utgifter kostnadsförs 

och inte aktiveras. Dessa redovisas mer till sina historiska kostnader och inte till sina 

nuvärden. Detta betyder även att företaget har mycket forskningsutgifter för oftast är 

det dem som kostnadsförs medan utvecklingsutgifter får aktiveras. Detta betyder att 

det flesta av företagets FoU-utgifter inte är med på företagets balansräkning och därför 

inte heller med i värdering av företaget om t.ex. Ohlsons modell används. Därför är det 

viktigt att studera även informationsperspektiv av finansiell rapportering. Av resultatet 

framgår det att förutom mätperspektiv så används även informationsperspektiv på 

finansiell rapportering eftersom marknaden reagerar på FoU-utgifter som helhet. 

Eftersom FoU-utgifter är värderelevanta endast som helhet (både aktiverade och 

kostnadsförda) betyder detta att även kostnadsförda FoU-utgifter beaktas i företagets 

marknadsvärde. 

7.3. Förslag till fortsatt forskning  

Det finns ännu mycket saker som man kan studera kring värderelevans av forskning 

och utveckling. Även om det redan finns mycket forskning inom detta område så är det 
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ändå intressant att studera mera eftersom det finns motstridiga resultat i tidigare 

forskning.  

Resultatet i avhandlingen tyder på att varken aktiverade eller kostnadsförda FoU-

utgifter påverkar företagets värde enskilt. Sambandet som studerades var att kolla om 

marknaden reagerar genast (under samma år) på information om forskning och 

utveckling. Därför skulle vara av intresse att studera om det finns en tidsfördröjning 

mellan företagets investeringar i forskning och utveckling och marknadsvärdet, 

eftersom t.ex. forskningsutgifter alltid skall kostnadsföras även om de kunde medföra 

nytta även i framtiden. I vissa studier har amorteringstakten undersökts, vilket betyder 

att de har undersökt under hur många år har FoU-utgifter medfört nytta för företaget. 

Man kunde studera vidare genom att studera hur stor del av FoU-investeringar som 

faktiskt har medfört nytta i framtiden, dvs. hur stor del av FoU-utgifter borde i princip 

ha aktiverats. Av intresse skulle det också vara att studera varför aktiverade f&u-

utgifter inte är värderelevanta. Investerare kan beakta FoU-utgifter som helhet  men 

vad beror det på att investerare inte ser på skillnaden mellan kostnadsförda och 

aktiverade FoU-utgifter.  

Den här avhandlingen studerade företagets värde med en modell som baserade sig på 

Ohlsons modell. En viktig del av Ohlsons modell är nuvärdet av ekonomisk vinst. 

Företagets ekonomiska vinst kunde studeras skilt i anknytning till forskning och 

utveckling, eftersom FoU-verksamhet deltar till att skapa ekonomisk vinst. Det skulle 

vara intressant att forska i hur stor andel av företagets ekonomiska vinst som hänför sig 

till företagets forsknings- och utvecklingsverksamhet samt vilka andra faktorer 

påverkar företagets ekonomiska vinst. I denna avhandling studerades också FoU-

intensitetens inverkan på marknadsvärdet för företag som alla var verksamma inom 

FoU-intensiva branscher. Man kunde studera vidare genom att jämföra företag från 

FoU-intensiva branscher och från icke FoU-intensiva branscher. (t.ex. tjänsteföretag) 

Då kunde man bättre få fram skillnader och möjligen bevisa det som en del av tidigare 

studier har bevisat; FoU-intensiteten påverkar företagets värde positivt.  

Analytiker ger rekommendationer åt investerare som sedan handlar på 

aktiemarknaden. Det skulle vara värt att studera sambandet mellan företagets FoU-

investeringar och analytikernas prognoser. Närmare sagt kunde analytikernas 

prognosprecision i förhållande till FoU-utgifter studeras. Bl.a. har Anagnostopoulou 

(2010) redan studerat detta.  
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Bilaga 1 Forskning och utveckling i Norden 

Figur 1 Investeringar i FoU i Europa 2010 
 

 

 
Figur 2 Investeringar i FoU i Norden 2000-2010 
 

 

Källa:  (Eurostat, 2012) 
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Bilaga 2 Företag som är med i samplet 

Företag som är med i studien i alfabetisk ordning  
     
Namnet på företaget Land    
     
AB ELECTROLUX Sverige  MICRONIC MYDATA AB Sverige 

AB VOLVO Sverige  
MULTIQ INTERNATIONAL 
AB Sverige 

ADDNODE GROUP AB Sverige  NET INSIGHT AB Sverige 
AEROCRINE AB Sverige  NKT HOLDING A/S Danmark 
ALK-ABELLO A/S Danmark  NOKIA OYJ Finland 
ANOTO GROUP AB Sverige  NORDA ASA Norge 
ARTIMPLANT AB Sverige  NOVO NORDISK A/S Danmark 
BASWARE OYJ Finland  NOVOZYMES A/S Danmark 
BAVARIAN NORDIC A/S Danmark  ORION OYJ Finland 
BEIJER ELECTRONICS AB Sverige  PHOTOCURE ASA Norge 
BIOHIT OYJ Finland  PKC GROUP OYJ Finland 
CELLAVISION AB Sverige  PRECISE BIOMETRICS AB Sverige 
CENCORP OYJ Finland  PRICER AB Sverige 
CISION AB Sverige  PROBI AB Sverige 
COMPTEL OYJ Finland  READSOFT AB Sverige 
CONSILIUM AB Sverige  SAAB AB Sverige 
DIGIA OYJ Finland  SENSYS TRAFFIC AB Sverige 
DOVRE GROUP OYJ Finland  SINTERCAST AB Sverige 
ELISA OYJ Finland  SOLTEQ OYJ Finland 

ELTEK ASA Norge  
SSH COMMUNICATIONS 
SECURITY OYJ Finland 

ENEA AB Sverige  
SWEDISH ORPHAN 
BIOVITRUM AB Sverige 

EXIQON A/S Danmark  TDC A/S Danmark 
F-SECURE OYJ Finland  TECNOTREE OYJ Finland 

FAGERHULT AB Sverige  
TELEFONAKTIEBOLAGET 
LM ERICSSON Sverige 

FINGERPRINT CARDS AB Sverige  TELENOR ASA Norge 
GETINGE AB Sverige  TELESTE OYJ Finland 
H. LUNDBECK A/S Danmark  TELIASONERA AB Sverige 
HALDEX AB Sverige  TIETO OYJ Finland 
HMS NETWORKS AB Sverige  TRELLEBORG AB Sverige 
IMAGE SYSTEMS AB Sverige  VACON OYJ Finland 
INDUSTRIAL & FINANCIAL 
SYSTEMS AB Sverige  VAISALA OYJ Finland 
IXONOS OYJ Finland  VBG GROUP AB Sverige 
KONGSBERG GRUPPEN ASA Norge  VITROLIFE AB Sverige 

MEDA AB Sverige  
WILLIAM DEMANT 
HOLDING A/S Danmark 

 


