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Sammandrag: 

Investeringar i FoU- och reklamutgifter har blivit allt viktigare i dagens ekonomi. FoU-
aktiviteter leder till innovationer så som skapande av nya produkter och ny kunskap. 
Detta är en viktig faktor för företag att växa och skapa mervärde. Reklamutgifter 
hjälper att fånga upp totala värdet på dessa innovationer och ökar synligheten av 
företagets produkter.  Trots att dessa utgifter leder till framtida ekonomiska fördelar, 
så har standardsättare en konservativ syn på dessa utgifter. Enligt både IFRS och US 
GAAP ska dessa utgifter kostnadsföras direkt när de tillkommer, de får enbart 
aktiveras ifall visa kriterier uppfylls. Forskare kritiserar detta sätt att behandla dessa 
utgifter och menar att detta minskar på relevansen av redovisningsinformationen. På 
grund av dessa utgifters viktighet och standardsättares restriktiva syn på hur man 
behandlar dessa utgifter är det motiverat att undersöka vidare om dessa utgifter har 
mervärde för företag. Syftet med denna avhandling är att undersöka värderelevansen 
av FoU- och reklamutgifter.  

För att uppnå syftet hämtades data från börslistade bolag i USA mellan perioden 
2009–2018. Totala mängden användbara observationer var 36 069 och antalet företag 
17 509. För att undersöka FoU- och reklamutgifters värderelevans användes 
regressionsanalyser baserat på Ohlsons modell.  

Resultat tyder på att både FoU-och reklamutgifter har ett positivt signifikant samband 
med företagets aktiepris och aktieavkastning. Resultatet visade att FoU-utgifter har en 
större inverkan på aktiepriset än vad reklamutgifter har. Däremot har reklamutgifter 
en större inverkan på aktieavkastningen än vad FoU-utgifter har. Under tidsperioden 
2014–2018 hade dessa utgifter större inverkan på aktiepriset än under perioden 
2009–2013. Man kan konstatera att både FoU- och reklamutgifter är värderelevanta. 

Nyckelord: Forskning och utveckling, reklam, värderelevans, Ohlsons modell, US 

GAAP, USA, kostnadsföring, börsbolag 
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1 INLEDNING 

Investeringar i forskning och utveckling (FoU) och reklam är i dagens läge allt viktigare 

för att kunna växa och skapa ett mervärde för företag. För fortsatt ekonomisk tillväxt 

behövs innovation, d.v.s. skapande av ny kunskap och nya produkter.  FoU-aktiviteter 

leder till nya kunskaper och produkter, vilket kan leda till mer produktivitet med mindre 

resurser eller t.o.m. skapande av helt nya produkter (Wu, 2015). Med detta kan företag 

penetrera marknader eller skapa helt nya marknader. FoU-investeringar kan hjälpa 

företag att stärka sin konkurrenskraft och särskilja sig från andra konkurrenter.  

Investeringar i FoU ökar i USA och inom EU. Enligt Saarikivi (2018) har FoU-

investeringar i Finland ökat från 2017 till 2018 med 3,3%, men om man räknar mellan 

åren efter finanskrisen har investeringar mellan 2007 och 2017 minskat inom denna 

tidsperiod med 1,7% (Myklebust, 2019). I USA, som är en av världens största investerare 

i FoU, var ökningen 5,3% mellan 2015 och 2016 i FoU-investeringar (National Science 

Foundation, 2018).    

Marknadsföring är en viktig funktion i företagen. Marknadsföringen hjälper företag att 

hitta kundsegment, den hjälper företagets produkter att synas och den hjälper företaget 

att sälja dess produkter. Marknadsföring och FoU delar även ansvar för bland annat att 

sätta mål för nya produkter, identifiera möjligheter för nästa generation av produkter 

och förstå sig på kundens behov (Griffin och Hauser, 1996). De måste alltså jobba 

tillsammans för att kunna uppnå varandras mål och båda funktionerna behövs för att 

företag ska framgångsrikt komma ut med nya produkter på marknaden och sälja dem. 

Ibland kan det vara svårt att separera dessa två enheter eftersom deras aktiviteter kan 

vara väldigt likadana.   

Reklam är ett verktyg inom marknadsföring med en stor inverkan på företagets 

framgång av att fånga totala värdet på dess innovationer från FoU-investeringar.  (Gu 

och Li, 2010). Reklam hjälper att minska informationsasymmetrin mellan interna och 

externa parter, den underlättar marknadsföringen av produkter och tjänster. Reklam 

kan även förändra konsumenternas inställning till företaget och dess produkter. Den 

inverkar också på konsumenterna och hur snabbt de reagerar på produktlansering. 

Reklamen ökar också försäljningen och hjälper företag att penetrera marknaderna 

snabbare och ökar marknadsandelen (Peng et al., 2016). Reklam kan skapa ett bättre 

rykte för företaget och därmed förstärka företagets varumärke. Allt detta leder till att 

reklam ökar sannolikheten att framgångsrikt uppfånga totala värdet på företagens 

innovationer utifrån FoU-aktiviteter.  
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För att förstå hur utgifter så som FoU och reklam påverkar aktiepriset så har forskare 

utfört värderelevansstudier. Värderelevansstudier undersöker hur redovisningsbelopp 

reflekteras i aktiepriset. Om en komponent i en finansiell rapport har en inverkan på 

aktiepriset, så sägs det vara värderelevant. (Barth, Beaver och Landsman 2001) Studier 

inom värderelevans har gjorts sedan en lång tid tillbaka och en av de första som gav bevis 

på att redovisningsbelopp påverkar aktiepriset var Ball & Brown (1968).   

1.1 Problemdiskussion 

 Företag är i dagens läge mera beroende av FoU-kostnader och för att vara 

konkurrenskraftiga så är det viktigt att förstå sig på dessa aktiviteter. Enligt 

Agnostopoulou S. C. (2008) är den ökade konkurrensen mellan företag, globalisering 

samt den ökade tillkomsten av informationsteknologi orsaken till att investeringar i 

immateriella tillgångar såsom FoU har blivit allt viktigare. FoU-investeringar betraktas 

som en väsentlig orsak till företagens skapande av nya produkter, franchiser och 

förbättring av produktionsprocesser (Lev och Zarowin, 1999). Och andra sidan är det 

många FoU-investeringar, som misslyckas och går till spillo, och enligt Chan, 

Lakonishok och Sougiannis (2001) dröjer det ofta innan FoU-investeringar visar 

resultat. Detta är i synnerhet ett problem för FoU-intensiva företag där marknadsvärdet 

är beroende av sådana osäkra investeringar. Standardsättarna har även en väldigt diffus 

syn på hur man ska behandla FoU-utgifter. Enligt IAS 38 skall FoU kostnadsföras, men 

om de uppfyller vissa kriterier så ska de aktiveras. För att uppfylla dessa kriterier bör det 

påvisas att de kommer att generera framtida ekonomiska fördelar till företaget. Ofta är 

det svårt att påvisa att FoU-investeringar kommer att generera ekonomiska fördelar 

vilket innebär att de till majoriteten kostnadsförs. Många forskare, bland annat Godfrey 

& Koh (2001), Hoegh-Krohn & Knivsflå (1999) och Ahmed & Falk (2006) ifrågasätter 

kostnadsföring av immateriella tillgångar såsom FoU-utgifter, och argumenterar för 

redovisningsstandard som tillåter aktivering av immateriella tillgångar med mindre 

restriktiva krav.  De anser att kostnadsföring av immateriella tillgångar minskar på 

relevansen eftersom det har påvisats att FoU-investeringar är associerade med framtida 

ekonomiska fördelar och därmed borde de klassas som en tillgång. P.g.a. denna 

problematik har många forskare undersökt om FoU-utgifter är värderelevanta för att 

påvisa att man bör i redovisningsstandarder klassificera FoU-investeringar som en 

tillgång.   

FoU-investeringar ökar för varje år och har bland annat gått om investeringar i reklam. 

Enligt en artikel av Govindarajan et al. (2019) har företaget minskat på investeringar i 
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reklam och spenderar allt mindre energi på dessa aktiviteter. De nämner ett fall där 

företaget Kraft Heinz nedskrev sitt varumärke med 15.4 miljarder dollar för att de 

investerar för lite i sitt varumärke. Detta lyfter upp problem med den nuvarande trenden 

där företag spenderar allt mindre i marknadsföring än i FoU. Risken finns att 

varumärken går ner i värde på grund av detta, men även andra problem kan uppstå, till 

exempel finns risken att synligheten minskar för företagets produkter. Enligt Gu och Li 

(2010) är marknadsföring, och i synnerhet reklam som deras studie fokuserar på, 

värdeskapande men fördelarna med reklam är svåra att se. Företag publicerar oftast 

enbart information om investeringar i reklam som en kostnad utan att visa fördelar som 

kommer med dessa investeringar. Därför har de i deras studie försökt visa att reklam 

skapar tillväxt med att undersöka värderelevansen av reklamutgifter. Resultatet i deras 

studie visar att reklamutgifter är värderelevanta, vilket är ett bevis på att investerare ser 

reklamutgifter som värdeskapande.  

Reklam kan skapa marknadsbaserade immateriella tillgångar såsom kundlojalitet, 

varumärken, inträdesbarriärer med mera (Peng et al., 2016). FoU kan producera bland 

annat immateriella tillgångar såsom patent. Trots att dessa utgifter skapar denna typ av 

tillgångar, så ska de till majoriteten kostnadsföras. Enligt Lev och Gu (2016) har 

relevansen av redovisningsinformation drastiskt minskat och en orsak är 

tillvägagångsättet att behandla immateriella tillgångar. Enligt Lev och Gu är 

immateriella tillgångar de dominanta värdeskapande tillgångarna i företag och hur de 

behandlas har en stor negativ inverkan på relevansen av redovisningsinformationen. 

Immateriella tillgångar såsom FoU och reklam har en stor inverkan på marknadsvärdet 

men problemet är att redovisningsstandarder inte ger riktlinjer på hur man skall 

uppskatta värdet av dessa tillgångar på ett tillförlitligt sätt. Detta leder till att 

redovisningsinformationen blir irrelevant. De menar att redovisningen har dött p.g.a. 

detta och att redovisningen ger inget informationsvärde för investerare.   

Eftersom både FoU- och reklamutgifter är viktiga för tillväxt så är det viktigt att förstå 

sig på dessa utgifter. Ökad kunskap om dessa utgifter gör att vi vet bättre hur dessa 

tillgångar borde behandlas. Från att ur ett investerarperspektiv undersöka hur dessa 

tillgångar leder till högre marknadsvärde, så kan företagsledare öka sina kunskaper om 

dessa tillgångar för att ta beslut om hur de ska investera i dessa tillgångar och hur de kan 

kommunicera utåt investeringar i dessa utgifter. Även när den nuvarande trenden visar 

att företag spenderar allt mera på FoU och allt mindre på reklam, vore det motiverat att 
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undersöka vilkendera av dessa är mer värderelevanta för investerare, och om det faktiskt 

är logiskt att spendera mera på FoU-utgifter än på reklam.    

1.2 Syfte och avgränsning 

Syftet med denna avhandling är att undersöka värderelevansen av FoU- och 

reklamutgifter. Avhandlingen undersöker om någon av dessa utgifter kontribuerar mer 

till aktiepriset.  Det finns mycket forskning i värderelevansen av FoU- och reklamutgifter, 

men det finns mindre forskning som undersöker värderelevansen av dessa utgifter 

tillsammans. I denna avhandling kommer jag att undersöka FoU- och reklamutgifter, 

däremot kommer jag inte att undersöka aktiverade FoU- och reklamutgifter. I 

undersökningen används data från företag i USA. Detta p.g.a. att det i USA finns många 

företag som både rapporterar FoU- och reklamutgifter. Eftersom USA använder US 

GAAP så finns det lite data tillgänglig för aktiverade FoU- och reklamutgifter, varav det 

är motiverat att enbart kolla på kostnadsförda FoU- och reklamutgifter, och därmed 

exkludera aktiverade FoU- och reklamutgifter.   

1.3 Fortsatt disposition 

I följande kapitel går jag igenom relevant teori och redovisningsstandarder för att kunna 

förstå de begrepp och koncept som avhandlingen studerar. Kapitel tre behandlar tidigare 

relevant forskning om värderelevans av forskning och utvecklingsutgifter. Kapitel fyra 

innehåller beskrivning av forskningsuppgiften inklusive metoden och presentation av 

data. I kapitel fem går jag igenom resultatet av samtliga analyser och till sist i kapitel sex 

finns konklusioner av avhandlingen och även förslag till fortsatt forskning.  



5 
  

2 VÄRDERELEVANSEN AV FOU- OCH REKLAMUTGIFTER 

I detta kapitel går jag igenom bakomliggande teori och redovisningsstandarder som är 

relevanta för avhandlingens forskningsuppgift. Till att börja med går jag igenom 

redovisning av FoU-utgifter enligt både IFRS och US GAAP. I detta kapitel diskuterar jag 

skillnader mellan IFRS och US GAAP och vilka konsekvenser dessa standarder kan 

innebära. Eftersom avhandlingen undersöker marknaden i USA så ligger fokus mera på 

US GAAP. Men den tidigare forskningen har gjorts mycket i länder som rapporterar 

under IFRS, varav det är nödvändigt att berätta i detalj om IFRS. Jag presenterar även 

vad tidigare forskning anser om den nuvarande behandlingen av FoU-utgifter. Vidare 

går jag igenom reklamutgifter enligt IFRS och US GAAP. Jag diskuterar skillnaderna 

mellan IFRS och US GAAPs syn på reklam och vad tidigare forskning anser om dessa 

utgifter. Efter det går jag igenom värderelevans ur ett akademiskt perspektiv samt från 

en standardsättares synvinkel. Jag definierar värderelevans och diskuterar hurudan 

praktisk implementering för bland annat standardsättare som värderelevansstudier kan 

ha. Sedan går jag igenom teorin om effektiva kapitalmarknader och fundamentalt värde, 

för att diskutera hur marknaden skulle reagera på information i en effektiv 

kapitalmarknad och om aktiepriset skulle återspegla sitt fundamentala värde.  Därefter 

går jag igenom två perspektiv på finansiell rapportering från ett beslutsfattande 

perspektiv. Dessa perspektiv är informationsperspektivet och mätperspektivet. Dessa 

perspektiv ger två olika synvinklar hur redovisningsinformation kan användas i 

beslutsfattande situationer, så som i investeringsbeslut. Till sist går jag igenom Ohlsons 

residualinkomst modell som är den bakomliggande modell för forskningsuppgiften.  

2.1  Forskning- och utvecklingsutgifter enligt IFRS och US GAAP 

IFRS implementerades i EU och i flera andra länder 2005 och USA använder sig av 

GAAP. Sedan IFRS implementerades i EU så har alla börsnoterade börsbolag varit 

tvungna att rapportera enligt IFRS. En fördel med detta är bland annat att det 

underlättar jämförelse mellan bolag internationellt vilket är bra för bland annat 

investerare när de ska göra investeringsbeslut. Andra fördelar är att det är lättare att 

kontrollera dotterbolag som rapporterar under samma system, det underlättar revision 

av bolagen och gör det enklare för företag att penetrera internationella marknader. En 

fördel med US GAAP, vilket även kan ses som en nackdel i jämförelse med IFRS, är att 

US GAAP är en mer restriktiv standard medan IFRS är mer flexibel. IFRS tillåter olika 

metoder att redovisa tillgångar som till exempel till historiska kostnader eller nuvärden. 

En mindre restriktiv standard kan leda till mer resultatmanipulation, därav kan 
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rapportering enligt US GAAP innebära att företag utför mindre resultatmanipulation. 

(ConnectUSfund, 2020) 

Det finns även klara skillnader mellan dessa två standarder när det handlar om FoU-

utgifter. IFRS definierar forskning som originell och planerad med syfte att inhämta ny 

vetenskapligt eller tekniskt kunnande och förstående. Utveckling definieras som 

tillämpning av forskningsresultatet eller annan kunskap för att planera eller göra design 

av produktionen i nytt eller förbättrat material, enheter, produkter, processer, system 

eller service före kommersiell produktion eller användning. US GAAP definierar 

forskning som planerad sökning eller kritisk undersökning i syfte att finna ny kunskap 

med hopp om att sådan kunskap vore användbar till att utveckla en ny produkt eller 

service, eller till en ny process eller teknik som skulle tillbringa signifikant förbättring till 

en existerande produkt, service eller teknik. Utveckling definieras som översättning av 

forskningsresultatet eller annan kunskap i syfte att planera eller designa en ny produkt, 

service, process eller teknik, oavsett om de är menade för försäljning eller för 

användning. (KPMG, 2017)  

För FoU i länder som tillämpar IFRS är det IAS 38 som används. Enligt IAS 38 så skall 

FoU-utgifter kostnadsföras när de uppkommer. Under forskningsfasen kan det inte 

bevisas att denna immateriella tillgång kommer att generera framtida ekonomiska 

fördelar och därför ska utgifterna kostnadsföras. Enligt IAS 38 (57§) skall utgifter som 

uppstår under utvecklingsfasen aktiveras om följande kan demonstreras:   

1. De tekniska möjligheterna att färdigställa den immateriella tillgången så att den 

blir tillgänglig för användning till försäljning.   

2. Avsikten att färdigställa den immateriella tillgången för användning eller 

försäljning.  

3. Förmågan att använda eller sälja den immateriella tillgången.   

4. På vilket sätt den immateriella tillgången kommer att generera troliga framtida 

ekonomiska fördelar. Bland annat bör företag kunna visa att det finns en 

marknad för den immateriella tillgången eller om tillgången skall användas 

internt, bör de kunna visa nyttan av att använda den immateriella tillgången.  

5. Det finns adekvata tekniska, ekonomiska och andra resurser för att slutföra 

utveckling och användning eller försäljning av den immateriella tillgången.  
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6. Dess förmåga att tillförlitligt mäta utgifterna hänförliga till den immateriella 

tillgången under utveckling.   

Ibland kan det vara utmanande för företag att inse ifall dessa kriterier möts och när de 

har uppstått. Även svårigheter med att särskilja forsknings- och utvecklingsaktiviteter 

kan uppstå (KPMG, 2017).  

Under US GAAP, skall FoU-utgifter kostnadsföras när de tillkommer. Vid forsknings 

fasen skall alla utgifter som förekommer kostnadsföras. (FASB,1974) M.a.o. så behandlar 

US GAAP forskningsutgifter likadant. US GAAP och IFRS skiljer sig åt gällande 

behandlingen av utvecklingsutgifter. IFRS tillåter aktivering av utvecklingsutgifter ifall 

de uppfyller de tidigare nämnda kriterierna, däremot tillåter inte US GAAP aktivering av 

utvecklingsutgifter.  Det speciella med US GAAP är att de har ett undantag gällande 

internt genererade programvaror. Enligt SFAS 86 så ska utgifter för programvaror 

aktiveras när de uppfyller kraven för teknisk genomförbarhet. Teknisk genomförbarhet 

uppnås när man gjort en detaljerad plan eller design, eller om detta inte finns, så en 

fullbordad plan över en arbetsmodell. Detta gäller endast innan försäljning till kunder. 

Kostnader som uppstår efter att produkten är på marknaden skall kostnadsföras. (FASB, 

1985) 

Det är tydligt att IFRS har en mindre restriktiv syn på hur man behandlar 

utvecklingsutgifter än US GAAP. Många forskare har kritiserat hur US GAAP ser på 

hantering av utvecklingsutgifter. Bhattacharya et al., (2012) säger att kostnadsföring av 

FoU-utgifter medför incitament åt företagsledare att minska på FoU-utgifter för att nå 

ett bättre resultat. Cazavan-Jeny och Jeanjean (2006) nämner Lev och Zarowins (1999) 

argument att det uppstår en signifikant minskning i relevans och användbarhet av 

redovisningsinformationen när man inte aktiverar immateriella tillgångar. Men å andra 

sidan så uppstår det en avvägning mellan tillförlitligheten och relevansen, eftersom 

aktivering av immateriella tillgångar minskar tillförlitligheten, men ökar relevansen 

(Healy, Myers och Howe, 2002). Samtidigt upptäckte Cazavan-Jeny och Jeanjean 

(2006) att aktivering av FoU-utgifter medför en negativ inverkan på värderelevansen. 

Denna studie var baserad på data från franska företag. Många andra studier har påvisat 

ett samband med aktivering av FoU-utgifter och högre värderelevans. Enligt Cazavan-

Jeny och Jeajean är en orsak till att dessa utgifter påverkar marknadsvärdet negativt, 

den att juridisk rättslighet är låg i Frankrike jämfört med andra IFRS länder, och därmed 

använder många företagsledare opportunistisk aktivering av FoU-utgifter för att 

förbättra resultatet i dåliga tider. Däremot har majoriteten av studierna visat att 
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aktiverade FoU-utgifter är värderelevanta.  Bland annat har Shah, Liang och Akbar 

(2013) i deras studie funnit att aktiverade immateriella tillgångar, däribland FoU-

utgifter, är värderelevanta. 

2.2 Reklamutgifter enligt IFRS och GAAP 

Begreppet reklam har många definitioner. I en artikel av Richards och Curran (2002), i 

vilken det diskuterades definitioner av reklam, kom man fram till att den bästa 

definitionen efter en rad av olika åsikter från många håll, var att “Reklam är en betald, 

förmedling av kommunikation från en identifierbar källa, med syfte att framhäva 

handlingar av mottagaren av denna information, nu eller i framtiden”.   

Gällande reklamutgifter är det standarden IAS 38 som behandlar reklamutgifter, vilken 

är den samma standarden som behandlar immateriella tillgångar inom IFRS länder. 

Enligt IAS 38 (§69) skall reklamutgifter kostnadsföras direkt när de tillkommer. Det 

finns ett undantag på tillgångar som har uppkommit i samband med kontrakt, vilket kan 

leda till att tillgångar enligt kontraktet kan ge upphov till immateriella tillgångar som bör 

aktiveras om de uppfyller kraven för aktivering.   

US GAAP har en likadan standard gällande reklamutgifter, d.v.s. att när de uppkommer 

så skall de kostnadsföras direkt. US GAAP har dock ett undantag gällande 

direktmarknadsföring. Enligt US GAAP får direktmarknadsföring aktiveras om följande 

kriterier möts: (1) Syftet är att framhäva försäljning genom kunder vilka reagerar på 

specifika reklamer. (2)  Det finns bevis, inkluderat i historiska mönster, att reklamen 

kommer sannolikt att medföra till ekonomiska fördelar.  (AICPA, 1993) 

Därmed kan det konstateras att IFRS och US GAAP har en likadan syn på hur 

reklamutgifter ska behandlas, däremot har US GAAP en annan syn på direkt 

marknadsföring. Enligt US GAAP kan långvariga ekonomiska fördelar uppstå med 

denna typ av marknadsföring, och därför är det motiverat att tillåta aktivering om man 

kan bevisa att ekonomiska fördelar kan uppstå.     

Det finns tidigare studier som påvisar att reklam har en positiv signifikant inverkan på 

marknadsvärdet. Många forskare anser att reklam producerar immateriella tillgångar 

p.g.a. den positiva inverkan de har på marknadsvärdet och resultatet. Till detta har bland 

annat Shah et al., (2019) kommit fram i sin studie.  Det finns även forskare, bland annat 

Han och Manry (2004) som anser att reklam inte ger upphov till fördelar efter perioden 

där reklamutgiften uppkom, utan endast i den period som de tillkommit. Alltså enligt 
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detta så har reklam enbart kortsiktiga fördelar som är begränsade till räkenskapsåret då 

de uppkommer. Det kan alltså konstateras att forskare är oense om hur man skall 

behandla reklamutgifter. Problematiken kring redovisning av reklam är främst p.g.a. 

komplexiteten att identifiera dessa kostnaders association med projekt och dylika 

aktiviteter. Även magnituden på framtida ekonomiska fördelar och hur länge dessa 

ekonomiska fördelar sträcker sig är svåra att estimera. (Ali Shah och Akbar, 2008) 

2.3 Värderelevans 

Inom en akademisk kontext används värderelevanstest för att utvidga det vi vet om 

relevans och tillförlitlighet av redovisningsbelopp och hur de avspeglas i till exempel 

företagets marknadsvärde. Med värderelevansstudier vill man med andra ord undersöka 

hur kapitalmarknaden reagerar på redovisningsinformation. Aktiepriset kommer att 

avspegla redovisningsbeloppet om redovisningsbeloppet har en inverkan på aktiepriset, 

redovisningsbeloppet är i så fall värderelevant. (Barth, Beaver och Landsman 2001). 

Viktigheten av relevans och tillförlitlighet syns i bland annat FASB (1980) SFAC 2. FASB 

är redovisningsstandardsättare i USA och ger riktlinjer för US GAAP.  SFAC 2 är ett 

koncept som går igenom egenskaper för kvaliteten av redovisningsinformation.  Enligt 

SFAC 2 är relevans och tillförlitlighet de främsta kvaliteterna som gör 

redovisningsinformationen användbar för beslutsfattare.  Om 

redovisningsinformationen inte är relevant eller tillförlitlig så är den inte användbar. För 

att redovisningsinformationen ska vara relevant bör den vara aktuell och innehålla 

antingen förutspått värde eller ett återkopplingsvärde eller både och.   

Relevant redovisningsinformation är kapabel att påverka beslutfattande genom att 

hjälpa användare att göra prognoser för utfallet av dåtida, nutida samt framtida 

händelser eller för att bekräfta eller korrigera tidigare förväntningar. Relevant 

informationen kan påverka beslutfattande genom att förbättra beslutsfattarnas kapacitet 

att förutspå eller genom att ge en återkoppling av tidigare utfall. För det mesta ger 

redovisningsinformation båda på samma gång, eftersom kännedom om utfallen av 

tidigare handlingar kommer generellt att förbättra beslutfattares förmåga att förutspå 

resultaten av liknande framtida händelser. Informationens aktualitet är en viktig 

komponent för relevant information. Aktuell information ger beslutsfattare möjlighet att 

påverka beslut före de går miste om den förmågan. Ifall informationen inte är tillgänglig 

när den behövs eller om den blir tillgänglig alltför lång tid efter en specifik händelse, så 

saknar informationen relevans eller är av lite nytta. (FASB, 1980)  
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Inom värderelevanslitteratur diskuteras både relevans och tillförlitlighet. Detta för att 

värderelevanstester mäter oftast både relevansen och tillförlitligheten av 

redovisningsinformationen. (Barth, Beaver och Landsman 2001) För att information 

skall vara tillförlitlig så bör enligt SFAC 2, informationen vara trovärdig, verifierbar samt 

neutral. Tillförlitlig information kan alltså verifieras och användas av olika beslutsfattare 

konsekvent med samma resultat. Om informationen inte är tillförlitlig, har inte 

beslutsfattare någon användning av informationen. Ofta brukar det vara så att relevant 

information kompenseras med mindre tillförlitlig information. Desto mer relevant 

informationen är, desto mindre tillförlitlig är informationen. Även tillförlitlig 

information kan ha en negativ påverkan på relevansen. Till exempel om 

redovisningsinformation är rapporterade till historiska värden så skadar det relevansen. 

Schöndube-Pirchegger & Schöndube (2017) diskuterar bland annat detta i sin artikel där 

de jämför två redovisningssystem, där ena sätter mer tonvikt på relevansen och den 

andra på tillförlitligheten. I deras studie fann de att när relevansen går uppåt så minskar 

även tillförlitligheten, och när tillförlitligheten ökar så minskar relevansen.  

Studier inom värderelevans går ända tillbaka till 1968, då Ball och Brown upptäckte 

första signifikanta beviset på aktiemarknadens reaktion på årsredovisning. Denna 

upptäckt ledde till fortsatt forskning inom värderelevansstudier, bland annat så kallade 

“ERC forskning”. ERC (Earnings response coefficient) forskning försöker identifiera 

oförväntade avkastningar på aktier som en reaktion på oförväntad information om 

företagets resultat. (Scott, 2015) Enligt Barth, Beaver och Landsman (2001) var Amir et 

al. (1993) de första att använda ordet värderelevans för att mäta associationen mellan 

redovisningsinformation och aktiepris. Studier som efterföljde och de som använde 

termen värderelevans var bland annat Aboody och Lev (1998) vilka fann att aktiverade 

programvaror har en positiv association på aktiepriset.   

Det är alltså bevisat att aktiepriset reagerar på redovisningsinformation, dock är det 

viktigt att poängtera att det mesta av informationen, bland annat nettoinkomsten är 

redan inbyggd i aktiepriset före annonseringsdatum av bokslutet (Ball och Brown, 1968). 

En studie av Lev (1989) fann att marknadens reaktion på goda och dåliga nyheter var 

liten. Han fann endast 2 till 5% oförväntad variation i aktiepriset vid bokslutstillfället. 

Detta säger att redovisningsinformation inte kan förklara alla oförväntade variationer i 

avkastningen, och även att marknadens reaktion på ny redovisningsinformation är för 

det mesta väldigt liten.  
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Holthausen och Watts (2001) argumenterar emot hur värderelevansstudier kan 

användas för standardsättning.  De anser att värderelevansstudier kan endast vara till 

nytta för standardsättare om de underliggande teorierna är deskriptiva. Utan deskriptiva 

teorier för att tyda de empiriska associationerna, så har sammanslutning av 

värderelevanslitteraturen begränsad implikation för standardsättning. De menar alltså 

att värderelevansstudier inte har fokuserat på att skapa teorier för standardsättare, utan 

främst fokuserat på hur redovisningsinformation påverkat aktiepriset.   

Barth, Beaver och Landsman (2001) hävdar dock att värderelevansstudier är användbara 

för standardsättare. Detta motiveras med bland annat de tidigare nämnda kriterierna 

som FASB gett ut angående relevans och tillförlitlighet. I värderelevanstestet 

operationaliserar man dessa kriterier, d.v.s. man tester relevansen samt tillförlitligheten 

av redovisningsinformation. Resultaten av värderelevansstudier kan därmed påverka 

standardsättares beslut genom att informera dem vilken information som är relevant och 

tillförlitlig, vilket kan bland annat leda till uppdatering av redovisningsstandarder. 

2.4 Fundamentalt värde och effektiva marknader 

Hur marknaden reagerar på bokslustinformation är den grundläggande orsaken för 

värderelevansstudier. I en perfekt värld skulle marknaden reagera i ett tillstånd i enlighet 

med teorin om effektiva marknader och fundamentalt värde. Fundamentalt värde är 

värdet på en aktie som den skulle ha i en effektiv marknad där det inte skulle existera 

insiderinformation. Det skulle alltså innebära att all existerande information skulle vara 

publikt tillgänglig (Scott, 2015). Detta är såklart teoretiskt eftersom insiderinformation 

inte helt och hållet kan elimineras. Enligt Fama (1965) karaktäriseras en effektiv 

marknad som en marknad med stort antal rationella, vinst maximerande aktörer, som 

aktivt konkurrerar med varandra, med syfte att förutspå framtida marknadsvärden av 

aktier, och där all information är fritt tillgänglig för alla aktörer. Konkurrensen mellan 

alla aktörer leder till en situation där aktiepriset i vilken tidpunkt som helst, reflekteras 

av information om både historiska event och event som marknaden förväntar sig att ska 

hända i framtiden. Enligt detta så kommer effektiva marknader att reflektera i vilken 

tidpunkt som helst det verkliga värdet av en aktie och kommer därav vara ett bra estimat 

på dess fundamentala värde. Detta är alltså inom en effektiv marknad. vilket inte 

existerar eftersom i riktiga världen är all information inte publikt tillgänglig. På grund av 

att detta existerar, så uppstår det en skillnad mellan marknadsvärdet på aktier och dess 

fundamentala värde. Denna skillnad representerar all information som inte är publikt 

tillgänglig eller insiderinformation. Här har redovisningen en roll, det vill säga att 
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försöka minska denna skillnad med att konvertera insiderinformation till publik 

information. (Scott, 2015)  

2.5 Perspektiv på finansiell rapportering 

I en ideal värld skulle all redovisningsinformation vara värderat till nuvärdet. Tyvärr i 

den riktiga världen är det inte så, och man använder olika värderingssätt att estimera 

värdet på tillgångar och skulder. Trots detta så är det enligt IAS 1 viktigt att 

redovisningsinformationen är användbar för de som använder företagens bokslut. Detta 

leder till två viktiga koncept inom redovisning vilka kallas för informations- och 

mätperspektivet.  

2.5.1 Informationsperspektivet 

Informationsperspektivet innebär att redovisningsinformationen ska hjälpa användare 

att göra bra beslut baserade på informationen. Med detta perspektiv är man inriktad på 

historiska händelser istället för att titta på framtiden (Scott, 2015). I detta perspektiv är 

det viktigt att veta vilka användarna av informationen är, och hurudana beslut de vill 

göra samt vad för typ av information de behöver. Till exempel investerare använder 

informationen till att förutspå framtiden för företag och besluta om de ska investera i 

företaget eller inte. (Dandago K. och Hassan N,2013)  

Underliggande teori till informationsperspektivet är det så kallade “Single person 

decision theory”, vilket iakttar synpunkten att individer måste ta beslut under osäkra 

förhållanden. Teorin ger ett tillvägagångssätt som möjliggör att erhålla ytterligare 

information för att se över beslutfattarens subjektiva bedömning av sannolikheterna av 

vad som kan ha hänt efter att ett beslut har fattats. Med andra ord hjälper det användare 

av redovisningsinformationen att ifrågasätta sina tidigare beslut. (Scott, 2015) 

2.5.2  Mätperspektivet 

Det andra perspektivet är det så kallade mätperspektivet. Detta perspektiv sätter större 

tonvikt på nuvärden än historiska värden av redovisningsinformation. Scott (2015) 

definierar mätperspektivet som ett tillvägagångssätt att rapportera 

redovisningsinformation, där de som rapporterar tar ansvar för att integrera verkliga 

värden in i de finansiella rapporterna, förutsatt att detta kan göras med rimlig 

tillförlitlighet. Detta perspektiv lägger större tonvikt på att hjälpa investerare med att 

förutspå företagets resultat och marknadsvärde. Med detta menas inte att eliminera 

investerarens egen möjlighet att förutspå framtiden, utan detta perspektiv ska hjälpa 
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investerare att göra bättre prognoser för framtiden. För att mätpersketivet ska vara 

användbart för investerare, bör ökning i relevansen uppväga all minskning i 

tillförlitligheten. Standardsättare som IFRS tycker dock att det gör det, eftersom man går 

alltmer mot ett mätperspektiv (Scott, 2015). Detta görs bland annat genom att 

implementera standarder som IFRS 13 som ger riktlinjer angående estimering av 

verkliga värdet.   

Detta perspektiv har kritiserats för att det minskar på tillförlitligheten av 

redovisningsinformationen. Dock är det många som anser att detta perspektiv är att 

föredra. Teorier till varför man skulle föredra detta perspektiv är teorin om rationella 

investerare och effektiva kapitalmarknader. Det är uppenbart att aktiepriset kan ha en 

signifikant skillnad mellan det verkliga värdet och dess fundamentala värde. Men enligt 

mätperspektivet är det viktigt att aktiepriset reflekterar all publik information 

tillgängligt och inte att de reflekterar sitt fundamentala värde.  Historiska värden och 

nuvärden skiljer sig från varandra p.g.a. att all nuvarande information inte är publikt 

tillgänglig. (Scott, 2015, s. 190) En riktning mot mätperspektivet kunde minska denna 

skillnad genom att rapportera redovisningsinformation till nuvärden.   

2.6  Ohlsons residualinkomst modell 

I denna avhandling kommer jag att använda Ohlsons modell, vilket är en flitigt använd 

modell för att testa värderelevansen av redovisningsinformation. Bernard (1995) påstod 

att Ohlsons och Felthams studier är bland de främsta inom kapitalmarknadsforskning 

inom det årtiondet.  

Ohlsons modell utvecklades av Ohlson (1995). Ohlsons modell har tre antaganden. Det 

första antagandet är att nuvärdet på framtida förväntade dividender bestämmer 

företagets marknadsvärde.  Det vill säga: 

MVE𝑡 = 𝐸𝑡[𝐷𝑡]𝑅𝑓 

Där 

MVE𝑡 = Marknadsvärde av eget kapital år t 

𝐸𝑡= Förväntade värde år t 

𝐷𝑡 = Dividender år t 
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𝑅𝑓 = riskfria räntan 

Det andra antagandet är att redovisningsinformation och dividender uppfyller det så 

kallade “Clean surplus relation”, vilket innebär att förändringar i tillgångar/skulder som 

inte är relaterade till dividender går igenom resultaträkningen. Dividender minskar 

bokvärdet av eget kapital utan att påverka företagets resultat. Det vill säga 

𝐵𝑉𝐸𝑡 = 𝐵𝑉𝐸1−𝑡 +  𝑋𝑡 − 𝐷𝑡 

Där, 

𝐵𝑉𝐸𝑡 = Bokvärdet av eget kapital år t 

𝑋𝑡 = Nettoinkomst år t 

𝐷𝑡 = dividender år t 

Tredje antagandet är att en linjär modell visar att oförväntade vinster är slumpmässiga 

över en tidsserie. 

Ohlsons modell visar att oförväntade vinster påverkar företagets värde. Oförväntade 

vinster är skillnaden mellan marknads- och bokföringsvärdet.  Ohlsons modell antar att 

investerare är riskneutrala och har homogena förväntningar och att räntenivån har en 

rak tidslinje.  

Ohlsons fundamentala modell ser ut enligt följande: 

𝑉0 =  𝐵𝑉𝐸𝑂 +  
𝑅𝐼𝑡

(1 +  𝑟𝐸)𝑡
  

Där, 

𝑉0 = Värdet på företaget 

𝐵𝑉𝐸𝑂 = Bokvärdet på eget kapital 

𝑅𝐼𝑡 = Residualinkomst år t 

𝑅𝐼𝑡= 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡1 −   𝑟𝐸 ∗ 𝐵𝑉𝐸𝑂  

𝑟𝐸 = avkastningskravet 
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Modellen beskriver att företagets värde är eget kapital adderat med residualinkomsten. 

Residualinkomst är inkomsten som överstiger avkastningskravet. Teoretiskt sätt i 

extremfall representerar företagets alla tillgångar och skulder företagets värde, det vill 

säga att man kan se direkt utifrån balansräkningen företagsvärdet. Detta extremfall 

kallas för “Unbiased accounting”, vilket är ett tillstånd där alla tillgångar och skulder är 

värderade till nuvärdet och i detta tillstånd uppstår inga oförväntade vinster, det vill säga 

residualinkomsten är noll. Företag värderar förstås inte alla tillgångar till nuvärdet, de 

använder sig bland annat av historiska kostnader för att värdera tillgångar. I sådana 

tillstånd säger Feltham och Ohlson (1995) att man är i ett tillstånd av “biased 

accounting”. Man har i detta fall så kallad “goodwill” vilken inte har redovisats i 

balansräkningen. Denna goodwill är det som representerar framtida residualinkomster, 

vilket är skillnaden mellan resultat och avkastningskravet som i formeln ovan. (Scott, 

2015) (s. 233)  

2.7 Sammanfattning 

Syftet med detta kapitel är att gå igenom bakomliggande teori och 

redovisningsstandarder som är relaterade till avhandlingens forskningsuppgift. I början 

av kapitlet diskuterades FoU-utgifter enligt IFRS och US GAAP. Under IFRS skall alla 

FoU-utgifter kostnadsföras om de inte uppfyller specifika krav. Dessa krav är bland 

annat att det ska bevisa att det finns tekniska möjligheter att färdigställa denna tillgång 

för senare användning eller försäljning, och att man ska visa hur denna tillgång troligen 

kommer att generera framtida inkomster. US GAAP däremot tillåter inte aktivering av 

FoU-utgifter, under US GAAP ska alla FoU-utgifter kostnadsföras direkt då de 

tillkommer. Det finns dock speciella undantag för internt genererade programvaror, 

dessa bör aktiveras när de uppfyller krav för teknisk genomförbarhet. Vidare går jag 

igenom reklamutgifter under dessa två standarder. Enligt IFRS ska reklamutgifter 

kostnadsföras när de tillkommer. US GAAP har en likadan syn som IFRS, det vill säga 

att dessa utgifter ska kostnadsföras direkt när de tillkommer. Ett undantag är för direkt 

marknadsföring, där US GAAP anser att denna typ av marknadsföring kan ge upphov till 

långvariga ekonomiska fördelar. Ifall kriterier uppfylls som kan bevisa detta, så ska dessa 

utgifter aktiveras. Vidare diskuterar jag om värderelevans, vad syftet är av 

värderelevansstudier och hur värderelevant information kan hjälpa beslutsfattare. 

Värderelevansstudier hjälper oss att utvidga det vi vet om relevans och tillförlitlighet av 

redovisningsinformation och hur denna information återspeglas i kapitalmarknaden. 

Relevant information kan hjälpa beslutsfattare att göra bättre beslut baserade på 

informationen. Studier i värderelevans sträcker sig tillbaka ända fram till 1968, då Ball 
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och Brown (1968) upptäckte det första signifikanta beviset att aktiemarknaden reagerar 

på årsredovisning.  Sedan går jag igenom fundamentalt värde och effektiva marknader. 

Här diskuterar jag hur kapitalmarknaden skulle se ut om den var effektiv och aktiepriser 

skulle återspegla sitt fundamentala värde. Vidare går jag igenom två perspektiv på 

finansiell rapportering och hur dessa perspektiv ska hjälpa beslutsfattande. Det första 

perspektivet som gås igenom är informationsperspektivet. Detta perspektiv sätter 

tonvikt på historiska kostnader. Detta perspektiv hjälper beslutsfattare att göra bättre 

beslut baserade på den givna informationen av tidigare händelser. Det andra 

perspektivet är mätperspektivet, som sätter tonvikt på nuvärden och ska hjälpa 

investerare att göra bättre prognoser av framtida resultat. Till sist går jag igenom 

Ohlsons residualmodell, vilket är den modell jag använder i denna avhandling. Ohlsons 

modell är en flitigt använd modell inom värderelevansstudier, och i sin enkelhet säger 

Ohlsons modell att företagsvärdet är bokvärdet av eget kapital adderat med dess 

residualinkomst. Residualinkomst är all vinst som överstiger avkastningskravet. 

Residualinkomst skulle vara noll ifall alla tillgångar och skulder skulle rapporteras till 

nuvärdet och man skulle i så fall kunna se direkt ur balansräkningen företagsvärdet. I 

verkligheten så rapporterar företaget inte alla tillgångar och skulder till nuvärdet, varav 

residualinkomst uppstår.  

Detta kapitel ger bakgrundsinformation till nästa kapitel, som behövs för att förstå den 

tidigare forskningen om värderelevans av FoU- och reklamutgifter. I nästa kapitel går 

jag igenom vad tidigare forskning har kommit fram till om dessa utgifters värderelevans. 
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3 TIDIGARE STUDIER INOM VÄRDERELEVANS AV FOU- 
OCH REKLAMUTGIFTER 

I detta kapitel presenteras tidigare forskning om värderelevans av FoU- och 

reklamutgifter, som är relevant för avhandlingens forskningsfråga. I början av kapitlet 

går jag igenom tidigare forskning om FoU-utgifter och marknadsvärdet. Sedan går jag 

igenom reklamutgifter och dess association med marknadsvärdet. Till sist går jag igenom 

FoU- och reklamutgifters inverkan på företagets resultat.  

3.1  FoU-utgifter och marknadsvärdet 

Det har gjorts mycket studier inom värderelevans av FoU-utgifter. Dessa studier har gett 

blandade resultat där några studier har kommit fram till att FoU-utgifter är positivt 

associerade med aktiepriset, och där andra har funnit att FoU-utgifter har negativ eller 

ingen association alls med aktiepriset.  

Forskarna Lev och Sougiannis (1996) undersökte i deras studie aspekter som 

tillförlitligheten, objektiviteten och värderelevansen i aktivering av FoU-utgifter. Detta 

görs genom att först estimera relation mellan FoU-utgifter och efterföljande inkomster 

för ett stort antal FoU intensiva företag. Detta möjliggör att räkna ut summan av 

aktiverade FoU-utgifter och dess avskrivningsnivå. Sedan justeras rapporterade 

inkomster samt bokvärden med aktiverade FoU-utgifter. Resultatet visar att de justerade 

värdena har en signifikant association med aktiepriset och aktieavkastningar, vilket 

skulle indikera att värderelevansen ökade av FoU-aktivering. Forskarna riktar därmed 

kritik till FASB Statement No. 2, där de säger att en ”direkt relation mellan FoU-utgifter 

och framtida inkomster inte har demonstrerats”. Resultatet tyder på att det skulle 

existera en relation mellan FoU-utgifter och framtida inkomster.   

Även Aboody och Lev (1998) undersökte om aktiverade FoU-utgifter var värderelevanta. 

De ville undersöka om aktiverad programvara är värderelevant för investerare. US GAAP 

har som tidigare nämnt tillåtit aktivering av specifika programvaror ifall de uppfyller 

kraven enligt SFAS 86. Detta undersöks genom att analysera associationen mellan den 

finansiella redovisningsinformationen och marknaden samt testa prickriktigheten av 

förutspådda framtida inkomster.  De använder ett sampel av 163 företag under perioden 

1987–1995. Resultatet visar att aktiverade utvecklingsutgifter är associerade med 

aktieavkastningar och att det kumulativa antalet programvaror är associerade med 

aktiepris. De finner även att aktivering av programvaror är associerade med påföljande 
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inkomster. Detta resultat är alltså i samma linje som med Lev och Sougiannis (1996) 

resultat där aktiverade FoU-utgifter är värderelevanta.  

Tidigare forskning har undersökt om både kostnadsförda och aktiverade FoU-utgifter 

har association med marknadsvärdet. Forskare så som Shah, Liang och Akbar (2013) 

undersökte just detta, alltså värderelevansen för både kostnadsförda och aktiverade 

FoU-utgifter inom perioden 2001–2011 i Storbritannien. De ville jämföra 

värderelevansen av FoU-utgifter före IFRS implementering och efter IFRS 

implementering. Detta testades med hjälp av Ohlsons modell på två sampel. Det första 

samplet hade 8228 företagsår och det andra hade 3333 företagsår. I det första samplet 

inkluderades företag som hade både FoU-utgifter, och de som inte hade FoU-utgifter. I 

det andra samplet fanns företag som enbart hade FoU-utgifter.  Resultatet av dessa två 

sampel jämfördes för att göra slutsatser mellan de två grupperna. De ville även granska 

om storlek och branscher påverkade värderelevansen av FoU-utgifter. Resultatet visade 

att det finns en positiv värderelevans av aktiverade FoU-utgifter, vilket är i likhet med 

resultatet av de tidigare nämnda studierna av Lev och Sougiannis (1996 samt Aboody 

och Lev (1998). De fann dock att kostnadsförda FoU-utgifter inte var värderelevanta 

under perioden 2001 till 2011. De fann även att värderelevansen har minskat från tiden 

före IFRS implementering till perioden efter IFRS implementering. De kom också fram 

till att värderelevansen skiljer sig åt mellan storleken på företag. Större företag hade 

högre värderelevans på aktiverade FoU-utgifter än mindre företag.  Författarna 

argumenterar att resultatet indikerar på att investerare ser aktiverade FoU-utgifter som 

lyckade FoU aktiviteter, och därmed leder dessa utgifter till högre marknadsvärde. 

Däremot anser författarna att investerare ser kostnadsförda FoU-utgifter som 

misslyckade FoU projekt, och är därmed inte värderelevanta.   

Av speciellt intresse för denna avhandling är att analysera tidigare studier som har 

utförts på aktiemarknader i USA, eftersom jag använder ett sampel från just denna 

marknad. Zhang (2015) gjorde en undersökning i just detta land för att studera 

aktiemarknadens reaktion på investeringar i innovationer, vilket i denna kontext menas 

FoU-utgifter.  För att testa detta så används en liknande modell som Ben-Zion (1984) 

använde i sin studie.  De undersökte företag i USA mellan perioden 2009–2014 efter den 

finansiella krisen. I undersökningen delar de upp samplet mellan perioderna 2009–2013 

och 2010–2014.  Antalet observationer är 2872. Resultatet visar en systematiskt positiv 

och signifikant relation mellan kostnadsförda FoU-utgifter och marknadsvärdet på 

aktier.  Författarna säger att marknaden är relativt effektiv och opartisk med att värdera 
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företagens beslut till långsiktig ekonomisk utveckling via investeringar inom FoU. Detta 

resultat är i kontrast till Shahs, Liangs och Akbars (2013) studie som fann att 

kostnadsförda FoU-utgifter inte är värderelevanta. Orsaken till skillnaderna i resultatet 

kan vara att IFRS behandling av FoU-utgifter gör att endast de aktiverade FoU-utgifterna 

är värderelevanta, vilket är FoU-utgifter som företag har gett bevis på att de kommer ge 

upphov till framtida ekonomiska fördelar. I US GAAP är det endast programvaror som 

får aktiveras, därmed är det troligt att bland de kostnadsförda FoU-utgifterna i USA, så 

finns det många FoU investeringar som har gett upphov till ekonomiska fördelar. 

De ovannämnda studierna har funnit att FoU-utgifter är värderelevanta men det finns 

även studier som har kommit fram till att dessa utgifter inte är värderelevanta. En studie 

av bland annat Chan, Lakonishok och Sougiannis (2001) undersökte om aktiepris 

reflekterar totala värdet på FoU tillgångar. Detta testades inom perioden 1975–1995 på 

företag inom NYSE, AMEX och Nasdaq. De nämner problematiken med US GAAP där 

alla immateriella tillgångar, som inte rapporteras, medför svårigheter att estimera värdet 

på eget kapital och aktier. Detta gäller i synnerhet företag med stor andel immateriella 

tillgångar. Under denna tidpunkt var det teknikorienterade företag som var de störst 

växande företagen, och därmed väldigt intressant att undersöka hur FoU-utgifter i dessa 

företag reflekterade marknadsvärdet på aktier. Resultatet visar att FoU-utgifters 

association till framtida aktieavkastningar inte är stark. De finner att FoU-intensitet 

associeras med inkomst volatilitet, vilket föreslår att FoU investeringar är osäkra 

investeringar. De finner dock att företag med högre FoU jämfört med marknadsvärdet 

på eget kapital är associerade med överskott på aktieavkastning, vilket skulle betyda att 

FoU-intensiva företag har starkare association mellan FoU och aktieavkastning. Detta 

resultat är alltså i kontrast till Zhangs (2015) studie som fann att FoU-utgifter är 

värderelevanta inom företag reglerade under US GAAP. Dock kan resultatet i denna 

studie vara påverkade av tidsperioden, och om en liknande studie skulle ha gjorts idag 

vore det möjligt att resultatet skulle vara annorlunda. Denna studie kommer dock fram 

till att företag med hög FoU-intensitet i jämförelse med eget kapital, upplever 

avkastningar utöver industrimedelvärde. Detta kan alltså tyda på att företag inom 

industrier med hög FoU-intensitet är mer beroende av dessa aktiviteter än vad företag 

inom icke FoU-intensiva branscher är, och därmed kan FoU-utgifters värderelevans 

skilja sig mellan industrier.   

En annan studie av speciellt intresse är studien av Cazavan-Jeny och Jeanjean (2006) 

som undersökte om aktiverade FoU-utgifter är värderelevanta inom franska företag. 
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Eftersom denna studie undersökte det vad jag även kommer att göra i denna avhandling 

(förutom reklamutgifter) så har jag tagit mycket inspiration av just denna artikel. För att 

testa värderelevansen så användes ett sampel av 197 franska företag över perioden 1993–

2002 med hjälp av OLS regressionsanalys. I kontrast till många av de andra studierna så 

fann denna studie en negativ association mellan aktiverade FoU-utgifter och aktiepris. 

De fann även en negativ association mellan kostnadsförda FoU-utgifter och aktiepriset. 

De fann dock att förändringen i kostnadsförda FoU-utgifter är associerad med 

aktieavkastningar.  Resultatet var intressant när tidigare studier har indikerat att det 

finns ett positivt samband mellan aktiverade FoU-utgifter och aktiepris. De undersökte 

om det finns en förklaring till detta, bland annat om företag som väljer att aktivera dessa 

utgifter har presterat dåligt. De fann att aktivering av FoU-utgifter föredras av företag 

som är minst framgångsrika, de minsta företagen och de mest riskfyllda och högt 

skuldsatta företagen. Detta indikerar på att företagsledare använder aktivering av FoU-

utgifter opportunistiskt för att försöka förbättra resultatet. Författarna menar att 

eftersom Frankrike har svagare juridisk rättslighet vilket kan leda till att det är lättare att 

aktivera FoU-utgifter i Frankrike, och därmed möjliggör det till mer opportunistisk 

behandling av FoU-utgifter.   

Även Halid et al. (2017) undersökte om aktiverade FoU-utgifter är värderelevanta för 

marknadsvärdet. De ville undersöka om FoU-utgifter förklarar marknadsvärdet, men 

även om bokvärdet av nettotillgångar påverkar marknadsvärdet. De ville även undersöka 

om FoU-utgifter har en inverkan på resultatposter.  Studien undersöker företag i 

Malaysia som är börslistade mellan åren 2000–2012. Resultatet av studien kom fram till 

att det finns ett svagt empiriskt bevis på värderelevans av FoU- tillgångar. FoU-utgifter 

är värderelevanta, men däremot har bokvärdet av nettotillgångar, vilket är totala 

tillgångar exklusive FoU-utgifter mer värderelevans för investerare. De fann även ingen 

signifikant relation mellan FoU och resultatposter.   

Det är också av intresse att analysera studier som både undersökt FoU och reklam-

utgifter i samma studie eftersom det är vad jag kommer att göra i denna avhandling. En 

sådan studie gjordes av Singh och Gandhi (2018), vilket undersökte värderelevansen av 

FoU, men också reklam samt träning och utveckling. Med träning och utveckling menas 

investeringar inom humankapital, för att öka de anställdas know-how och kunskaper. 

Detta undersöks inom indiska företag efter finansiella krisen, mellan perioden 2010–11 

och 2015–16, med ett sampel av 579 räkenskapsår. Detta testades med hjälp av modellen 

Tobins Q. Resultatet visar att alla nämnda kostnader förutom FoU är positiva och 
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signifikanta. FoU-utgifter har en negativ och ingen signifikant inverkan på 

företagsvärdet.  Resultatet visar att reklam har en kortsiktig, positiv effekt, medan den 

positiva påverkan av träning och utveckling inte försvinner med tiden. En intressant 

observation är att både denna studie och Halid et al. undersökte företag inom samma 

geografiska region, vilket möjligtvis kunde förklara orsaken till resultatet.    

Det är alltså uppenbart att man kommit fram till blandade resultat angående FoU-

utgifter. Utöver studierna ovan så har även en studie av Han och Manry (2004) samt Ho, 

Keh och Ong (2005) undersökt både värderelevansen av FoU- och reklamutgifter där de 

funnit att FoU-utgifter är värderelevanta, vilket jag kommer att presentera i nästa stycke. 

Det finns många studier som funnit en negativ association, men det verkar som om 

majoriteten av studierna visar en positiv relation mellan FoU-utgifter och 

marknadsvärdet.  Resultaten av studierna indikerar även på att vissa förhållanden kan 

leda till att FoU-utgifter är mer värderelevanta än i andra förhållanden. Till exempel kan 

det legala systemet i ett land påverka värderelevansen av FoU-utgifter, eftersom man i 

länder som Frankrike, där Cazavan-Jeny och JeanJean (2006) undersökte hade mer 

frihet angående aktivering av FoU-utgifter, vilket leder till opportunistisk behandling av 

dessa utgifter. Även beroende på bransch och företagets storlek så kan dessa faktorer 

påverka värderelevansen av FoU-utgifter. Chan, Lakonishok och Sougiannis (2001) fann 

att FoU-intensiva företag har starkare association mellan FoU-utgifter och 

aktieavkastning och Liang och Akbar (2013) fann att större företag har mer 

värderelevans av aktiverade FoU-utgifter än vad mindre företag har. 

3.2 Reklamutgifter och marknadsvärdet 

Det har forskats mycket om associationen mellan reklam och marknadsvärdet och man 

har kommit till blandat resultat även i dessa studier.   

En studie som undersökte värderelevansen av både FoU- och reklamutgifter var av Ho, 

Keh och Ong (2005) som undersökte associationen mellan dessa utgifter och 

företagsvärdet. Detta undersöktes i tillverkande företag och icke-tillverkande företag. Ett 

sampel av 15 039 företagsår undersöktes under 40 år inom NYSE, AMEX, and NASDAQ 

börsen. Resultatet visar att intensiva investeringar i FoU kontribuerar positivt till 

företagets aktiemarknadsvärde inom 1 års period för tillverkande företag, men inte för 

icke-tillverkande företag. De fann att intensiva investeringar i reklam kontribuerar 

positivt till aktiemarknadsvärdet för icke tillverkande företag inom en ettårsperiod. De 

fann att inom en treårsperiod så upplever även tillverkande företag investeringar i 
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reklam som positiv inverkan på marknadsvärdet. Författarna argumenterar att icke-

tillverkande företag bör investera mera i reklamutgifter och tillverkande företag bör 

fokusera på investeringar i FoU-utgifter.  

En annan studie av Gu och Li (2010) undersökte om reklam i farmaciföretag var 

värderelevant. Detta undersöktes med ett sampel på 4966 företag varav 776 var 

farmaciföretag. Man använde sig av regressionsanalysen. Resultatet visar att det finns 

investerare som finner reklamutgifter som en källa till framtida ekonomiska fördelar. 

Resultatet visar även att reklamutgifter i farmaciföretag har högre association i aktiepris 

och avkastning än icke-farmaci företag. De fann även att det finns ingen signifikant nivå 

av inkomstvariationer relaterade till reklamutgifter, vilket indikerar på hög relevans och 

tillförlitlighet av reklamutgifters association med aktiepriset.   

I kontrast till studien av Gu och Li så fann Han och Manry (2004) en negativ association 

mellan reklamutgifter och aktiepris. Deras studies syfte var att testa värderelevans av 

FoU- och reklamutgifter i koreanska företag med användning av regressionsmodellen 

baserad på Ohlsons modell. Resultatet visade en positiv association mellan FoU-utgifter 

och aktiepris. De fann även en starkare relation mellan aktiverade FoU-utgifter och 

aktiepris än för kostnadsförda FoU-utgifter. Som tidigare sagts så fann de negativ 

association mellan reklamutgifter och aktiepris. De fann även att magnituden av negativ 

påverkan är likadan som andra utgifter på aktiepriset. Det vill säga fördelarna med 

reklamutgifterna upphör i den period de kostnadsförs.   

Vidare undersökte Joshi och Hanssens, (2010) effekten av reklamutgifter på företagets 

marknadsvärde. Författarna i denna undersökning har en hypotes att reklam kan ha en 

direkt effekt på företagsvärdet, d.v.s. det utöver att ha en indirekt effekt genom 

resultaträkningen, så påverkar den direkt på företagsvärdet. Detta har testats genom ett 

sampel från två industrier, fem företag inom PC tillverkningsindustrin samt fyra inom 

sporttillbehörsindustrin. Resultatet ger bevis för hypotesen att reklamutgifter har en 

positiv långsiktig inverkan på företagsvärdet. De fann att reklam har en dubbel inverkan 

på företagsvärdet direkt och indirekt via resultaträkningen.  De fann även att 

reklamutgifter kan ha en inverkan på investerare fastän reklamutgifterna inte skulle ha 

effekt på konsumenterna, m.a.o. reklamutgifter kan ha en positiv inverkan på 

marknadsvärdet fastän det inte skulle ha en inverkan på försäljning.  De undersökte även 

hur aggressiva reklamkampanjer påverkar företagsvärdet. De fann att aggressiva 

reklamkampanjer kan ha negativ effekt på företagets aktiepris. De fann även att 



23 
  

reklamutgifter bör vara nära den optimala nivån. Marknaden straffar företag som 

avviker för mycket från den optimala nivån av reklamutgifter.   

Gee-Jung (2015) utförde en intressant studie gällande värderelevansen av 

reklamutgifter. Författaren ville undersöka om det finns en icke-linjär värderelevans av 

reklamutgifter på företag som är listade på koreanska börsen. Undersökningen 

kategoriserar företagen i olika grupper, bland annat genom storleken på företagen och 

om det är frågan om högteknologiska företag etc. Resultatet visar att det finns en icke 

linjär värderelevans av reklamutgifter. Företag som klassificeras som allt från små till 

stora samt låg teknologiska företag har en inverterad u-formad funktion. Med detta 

resultat så menar forskarna att reklamutgifter ökar företagets värde ända till ett 

tröskelvärde. Efter att företaget har nått detta tröskelvärde kommer företagsvärdet att 

minska. Gällande företag som kategoriseras som högteknologiska företag, samt företag 

med hög FoU-intensitet så har de en u-formad funktion gällande värderelevansen av 

reklamutgifter. Med detta menas alltså att reklamutgifter kommer att minska på 

företagsvärdet ända fram till att de nått ett tröskelvärde, när de har nått detta 

tröskelvärde kommer företagsvärdet att öka.   

I en relativt nyligen utförd studie av Edeling och Fischer (2016) undersöktes 

marknadsföringens inverkan på företagsvärdet, även reklamutgifter. Detta undersöktes 

med hjälp av en meta-analys, för att undersöka elasticiteten på aktiemarknadens 

inverkan på marknadsföringsutgifter och marknadsföringstillgångar. Som ett exempel 

på elasticitet är till exempel när reklamutgifter ökar, hur mycket förändras då företagets 

marknadsvärde? För denna typ av studie hämtades data som användes i tidigare studier 

inom området marknadsföring och marknadsvärde.  De fann 100 användbara studier 

inom ämnet med ett sampel mellan perioden 1971–2011, och där fann de 298 

observationer med reklamutgifter och 198 observationer med 

marknadsföringstillgångar. De undersökte två separata meta-analyser på dessa två 

variabler. Resultatet visade att reklamutgifter har en elasticitet på 0,04 vilket i 

förstahand inte skulle ha en stor inverkan på företagsvärdet.  Men om man undersöker 

resultatet så visar det sig att det finns en stor spridning av elasticiteten ovanför och under 

noll, vilket skulle betyda att reklamutgifterna har hög elasticitet. Detta tyder på att 

reklam är en värdeskapande aktivitet, men några företag över-investerar och några 

under-investerar i reklamutgifter. Det finns alltså generellt en investeringsnivå i reklam 

som maximerar företagsvärdet, och företag bör kontrollera att de uppnår och stannar på 

denna nivå.  
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Vidare utfördes en studie av García-Zambrano, Rodríguez-Castellanos och García-

Merino, (2018), som undersökte om investeringar i immateriella tillgångar såsom 

träning och reklam är värderelevanta för företagsvärdet. De ville undersöka den specifika 

perioden före den globala finanskrisen (2006–2009) och under krisen (2008–2011). 

Företagen som undersöktes var inom IBEX-35, vilket är ett index som inkluderar de 35 

mest likvida företagen på den spanska börsen.  Resultatet visar att investeringar i träning 

och reklam har en positiv signifikant inverkan på värderelevansen av immateriella 

tillgångars inverkan på företagsvärdet. Resultatet visar även att investeringar under 

krisen är mer relevant än före krisen.   

Det som kan konstateras är att de flesta studier har funnit att reklam är värderelevant, 

men att nivån på reklamutgifter kan spela roll. Ifall man över-investerar i reklam kan det 

ha en negativ inverkan på företagsvärdet. För att få ut den maximala nyttan av reklam 

bör man investera till en optimal nivå och försöka upprätthålla denna nivå 

3.3 FoU- och reklamutgifters inverkan på företagets resultat 

Några av de tidigare nämnda studierna undersökte hur FoU-utgifter och reklam 

inverkade på både det operativa resultatet och marknadsvärdet. Lev och Sougiannis 

(1996) fann att FoU-utgifter har en positiv inverkan på framtida inkomster. I kontrast 

till deras studie fann Chan, Lakonishok och Sougiannis (2001) att FoU-utgifter har ingen 

association på framtida inkomster och de fann att FoU-utgifter är associerade med 

inkomst volatilitet vilket kan tyda på att FoU-utgifter är osäkra investeringar. Gällande 

reklamutgifter fann Gu och Li (2010) att reklamutgifter inte leder till inkomstvariationer 

och att de är värderelevanta vilket tyder på att reklam påverkar resultatet positivt. 

Däremot fann Han och Manry (2004) att reklamutgifter har lika negativ association på 

resultatet som många andra utgifter, vilket alltså tyder på att reklamutgifter inte är 

värdeskapande. Därmed kan det redan konstateras att man har kommit fram till 

blandade resultat angående dessa utgifters inverkan på företagets resultat.  

Graham och Frankenberger (2000) undersökte förändringar i reklamutgifters inverkan 

på resultat och marknadsvärden. De undersökte med ett sampel av 320 företag under en 

period på tio år. Resultatet visar att beroende på industri, så är förändringar i 

reklamutgifter positivt associerade med företagets resultat upp till fem år efter 

kostnadsföringen av reklam. De fann även att tillgångsvärdet på reklam är även 

signifikant associerat med företagens marknadsvärde. De fann att i alla industrier, så har 
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värdet på aktiverade reklamutgifter, en treårig livstid där dessa tillgångar har högsta 

värde, och efter tre år minskar värdet på dessa tillgångar.  

Även Eng och Keh (2007) undersökte om reklam har en inverkan på resultatet och 

marknadsvärdet. De undersökte även om varumärken påverkar resultat och 

marknadsvärdet. Detta undersöktes genom att examinera om reklamutgifter är 

associerade med operationellt resultat och aktieavkastning. De använde Financial worlds 

varumärkes estimat som ett sätt att mäta varumärkes ryktet, och inkludera varumärkets 

värde som en variabel tillsammans med reklamutgifter för att förklara framtida ROA och 

aktieavkastningar. Resultatet visar att reklam och varumärken har en långsiktig effekt 

på det framtida operationella resultatet. Resultatet visar att reklamutgifter leder till 

högre ROA, och att effekterna varar upp till fyra år. Detta resultat är i likhet med Graham 

och Frankenbergers (2000) resultat som fann att reklamutgifter har en positiv inverkan 

på resultatet Även antalet år som de upplever har en positiv inverkan är lika i dessa två 

studier. De fann även att ett varumärke har en positiv inverkan på framtida ROA upp till 

fyra år. Dock fann de att reklam och varumärke har minimal inverkan på 

aktieavkastningen.   

En studie gällande reklamutgifter associerade med inkomster gjordes av McAlister et al. 

(2016). I deras studie undersökte de om associationen mellan försäljning och 

reklamutgifter är olika mellan företag som implementerar olika strategier. De 

undersökte specifikt företag som har så kallad kostnadsledarstrategi och 

differentieringsstrategi, och hur dessa strategier påverkar associationen mellan reklam 

och inkomster. Författarna har en hypotes som föreslår att reklam kan påverka 

företagsvärdet för differentierade företag, för att reklam kan utveckla företags 

differentiering, genom att kommunicera utåt sin differentiering i syfte att påverka 

företagets varumärke. Reklam kan däremot inte utveckla varumärket för kostnadsledare 

eftersom sådan typ av företag har ingen differentieringsstrategi att bygga varumärket på. 

Genom att identifiera företag som är kostnadsledare och differentierade, samt testa 

associationen mellan reklam och inkomster, framkommer det i resultatet att reklam är 

associerad med försäljning för alla företag, men har större inverkan på marknadsvärdet 

för differentierade än för kostnadsledande företag.  

Shah et al., (2019) utförde också en studie angående reklamutgifters värderelevans. De 

undersökte om mediareklam hjälper att förutspå framtida inkomster. Studien 

undersökte företag i UK över perioden 1997–2013. Resultatet av studien visade att 

reklamutgifter har signifikant association med företagens framtida inkomster och 
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marknadsvärde. De fann även skillnader på association mellan reklam och framtida 

inkomster baserat på företagsstorlek och olika branscher. Detta är i likhet med resultatet 

av Graham och Frankenberger (2000) där man kom fram till att förändring i 

reklamutgifter och dess inverkan på inkomster varierar beroende på industrin. Shah et 

al. argumenterar om traditionell reklam även har en positiv inverkan på företagets 

inkomster, trots att digital marknadsföring ökat. De fann bevis för detta, även de andra 

typerna av reklam hade positiv effekt på företagets prestation. Därmed enligt resultatet 

anser författarna att reklamutgifter producerar immateriella tillgångar, åtminstone för 

företag inom vissa branscher.   

En studie som undersöker sambandet mellan FoU-utgifter och företagets resultat 

gjordes av Eberhart, Maxwell och Siddique (2004). De undersökte om ökning i FoU-

utgifter leder till bättre resultat och hur snabbt marknaden reagerar på fördelarna av 

dessa utgifter. Detta testades med ett sampel av 8313 observationer där företag ökar 

oförväntat sina FoU-utgifter till en ekonomisk signifikant nivå under perioden 1951 till 

2001. Resultatet visar att under en fem årsperiod följt av ökningar i FoU-utgifter, så 

upplever företag signifikant positivt oförväntat resultat. De finner att investerare 

upplever även en signifikant positiv oförväntad ökning i aktieavkastningen.  Resultatet 

tyder på att marknaden reagerar långsamt på fördelarna av FoU-utgifter och att 

aktieinvesterare undervärderar dessa investeringar.   

Vidare undersöktes FoU-utgifter och dess association med inkomster av Eklund och 

Wiberg (2008). I deras studie vill de undersöka associationen mellan investeringar i FoU 

och uthålligheten av inkomster. De testade denna association med ett sampel på 293 

företag där alla företag, alla inom Europa, har 21 års räkenskapsobservationer mellan 

åren 1984–2004. Detta testades med en regressionsanalys. Resultatet visade att 

investeringar i FoU leder till högre resultat, och att nivån av FoU-investeringar är 

relaterade till ökad uthållning av inkomster. Därmed genom att investera i FoU, så kan 

företag upprätthålla högre nivåer av inkomster.  De argumenterar att fastän det inte 

skulle finnas inträdes- och utgångsbarriärer, så kan företag ändå ha inkomster över 

industrins medelvärde av inkomster  

Det man kan konstatera av dessa studier är att majoriteten anser att FoU- och 

reklamutgifter har en signifikant positiv inverkan på företagens resultat. Men det kan 

även konstateras att beroende på industrin så kan resultatet variera då Shah et al., (2019) 

samt Graham och Frankenberger (2000) fann varierande resultat beroende på bransch 

och företagsstorlek. 
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3.4  Sammanfattning 

Det kan konstateras att tidigare studier har kommit fram till blandade resultat gällande 

FoU- och reklamutgifter, där några har kommit fram till att det finns ett negativt 

samband med dessa utgifter för företagets marknadsvärde. Majoriteten av studierna har 

dock funnit ett positivt samband mellan dessa utgifter och marknadsvärdet. Gällande 

FoU-utgifter så visade sig som tidigare nämnts de flesta studier på ett positivt samband 

med marknadsvärdet, men olika faktorer kan inverka på detta förhållande. I artikeln av 

Cazavan-Jeny och Jeanjean (2006), vilket denna avhandling för övrigt får mycket 

inspiration till forskningsuppgiften, fann de en negativ association med FoU-utgifter och 

aktiepriset. Eftersom det i Frankrike därifrån samplet togs i deras studie, är lättare att 

aktivera FoU-utgifter p.g.a. lågt legalt system så menar de att det leder till 

resultatmanipulering. De företag som till majoriteten utför resultatmanipulering av 

FoU-utgifter är sådana som är minst framgångsrika eller sådana det inte går bra för, 

varav det leder till det negativa resultatet. Även branscher och företagets storlek kan 

inverka på resultatet. FoU-intensiva industrier har mer association mellan FoU och 

marknadsvärde och större företag har också större association mellan dessa två än 

mindre företag. Reklamutgifter har enligt de flesta tidigare studier också ett positivt 

samband med marknadsvärdet. Detta kan dock påverkas av bland annat storleken på 

dessa utgifter. Ifall man över-investarar i reklamutgifter kommer det att resultera i 

negativ association med marknadsvärdet, det gäller att hitta en optimal nivå för dessa 

utgifter för att få maximal nytta av dessa utgifter. Gällande dessa utgifters inverkan på 

företagets resultat så anser också majoriteten av tidigare studier att de har positiv 

inverkan på företagets resultat. Detta kan dock bero på industrin, då bland annat Shah 

et atl., (2019) och Graham och Frankenberger (2000) fann olika resultat beroende på 

bransch och företagsstorlek.  

Eftersom de flesta studier har visat indikation på att dessa utgifter påverkar 

marknadsvärdet och företagets resultat positivt så förväntar jag mig det samma i min 

forskningsuppgift. Dessa resultat kommer jag bland annat i nästa kapitel att använda 

som grund för hypotesuppställning.  
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4 FORSKNINGSUPPGIFTEN 

I detta kapitel presenteras forskningsuppgiften för denna avhandling. I början 

presenteras vad tidigare forskning har kommit fram till och jag ställer upp hypoteser för 

denna avhandling baserat på den tidigare forskningen. Därefter går jag igenom metoden 

som används för forskningsuppgiften vilken är baserad på Ohlsons modell. Till sist går 

jag igenom samplet som kommer att användas i denna undersökning.  

4.1 Forskningsuppgiften och uppställda hypoteser 

Som tidigare nämnts så undersöker värderelevansstudier sambandet mellan 

boksslutsbelopp och aktiepriset. I denna avhandling kommer jag att undersöka hurudan 

påverkan FoU- och reklamutgifter har på aktiepriset samt aktieavkastningen. Den 

tidigare forskningen som har undersökt värderelevansen av FoU- och reklamutgifter har 

kommit till blandade resultat, men resultaten i majoriteten av undersökningarna tyder 

på att det existerar ett signifikant positivt samband mellan aktiepriset och FoU- och 

reklamutgifter. Några av de tidigare studier som jag nämnde i kapitel tre fann en negativ 

association mellan FoU-utgifter och aktiepriset, bland annat Cazavan-Jeny & Jeanjean 

(2006). Shah, Liang & Akbar (2013) fann att aktiverade FoU-utgifter är värderelevanta 

men inte kostnadsförda FoU-utgifter och även Chan, Lakonishok & Sougiannis (2001) 

fann att FoU-utgifter inte är värderelevanta. Och andra sidan fann bland annat Zhang 

(2015) att FoU-utgifter har ett signifikant positivt samband med aktiepriset inom företag 

i USA. Det intressanta är att denna undersökning utfördes mellan åren 2009–2014, 

vilket är den period jag kommer att undersöka och även i samma land. Därmed enligt 

detta resultat så förväntar jag att komma till samma slutsats, nämligen att FoU-utgifter 

har ett positivt signifikant samband med aktiepriset. Utöver denna studie så fann även 

Han & Manry (2004) och Ho, Keh & Ong (2005) ett positivt signifikant samband mellan 

FoU-utgifter och aktiepriset, därmed enligt detta kommer jag fram till följande hypotes:  

H1: Det finns ett signifikant positivt samband mellan företagens FoU-utgifter och 

aktiepriset  

Gällande reklamutgifter har de flesta tidigare studier funnit ett positiv signifikant 

samband mellan reklamutgifter och aktiepriset, förutom Han och Manry (2004) som 

fann en negativ association. Eftersom majoriteten av studier funnit en positiv association 

mellan reklamutgifter och aktiepriset så kommer jag fram till avhandlingens andra 

hypotes:  
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H2: Det finns ett signifikant positivt samband mellan företagens reklamutgifter och 

aktiepriset  

Den mer intressanta delen av avhandlingen kommer att undersöka hur FoU- och 

reklamutgifter påverkar aktiepriset när de beaktas i modellen tillsammans. Detta 

kommer att avgöra vilkendera har större påverkan på aktiepriset än den andra. När man 

undersöker studier som testat både FoU- och reklamutgifter så kan man se att de flesta 

har visat att FoU-utgifter har en större påverkan på aktiepriset än vad reklamutgifter har. 

Bland annat Ho, Keh och Ong (2005) undersökte dessa två utgifter och 

regressionsanalysen visade att FoU påverkar företagsvärdet till en högre grad mer 

positivt än vad reklamutgifter gör. Därmed enligt detta kommer jag fram till 

avhandlingens tredje hypotes:  

H3: Det finns ett större signifikant samband mellan företagens FoU-utgifter och 

aktiepriset än mellan företagens reklamutgifter och aktiepriset  

Jag kommer även att undersöka hur FoU- och reklamutgifter påverkar 

aktieavkastningen. Majoriteten av de tidigare studierna har kommit fram till att både 

FoU- och reklamutgifter har en positiv påverkan på företagets operationella resultat, 

vilket i sin tur borde påverka aktieavkastningen positivt. Gällande vilkendera som har 

större påverkan på aktieavkastningen är oklart eftersom ingen av de tidigare studierna 

har undersökt dessa tillsammans. Därav kan det enbart förväntas att båda dessa har en 

positiv signifikant påverkan på aktieavkastningen. Avhandlingens sista hypotes blir:  

H4: Det finns ett positivt signifikant samband mellan företagens aktieavkastning och 

FoU- samt reklamutgifter 

4.2  Metoden 

I denna analys kommer jag att använda Ohlsons modell vilket som nämnts tidigare, är 

en flitigt använd modell inom värderelevans studier. Cazavan-Jeny och Jeanjean (2006) 

testade värderelevansen av FoU-utgifter med en modell baserat på Ohlsons modell.  

Modellen såg ut som följande:  

𝑃𝑡 = 𝑎 + 𝛽1𝐴𝐵𝑉𝑃𝑆𝑡 + 𝛽2𝐴𝐸𝑃𝑆𝑡 + 𝛽3𝐶𝑎𝑝𝑅𝐷𝑃𝑆𝑡 + 𝛽4𝐸𝑥𝑝𝑅𝐷𝑃𝑆𝑡 + 𝜀𝑡  

Där,  

𝑃𝑡 = Aktiepris år t  
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𝐴𝐵𝑉𝑃𝑆𝑡 = Justerat bokvärde per aktie år t  

𝐴𝐸𝑃𝑆𝑡 = Justerat resultat per aktie år t  

𝐶𝑎𝑝𝑅𝐷𝑃𝑆𝑡 = Aktiverade FoU utgifter år t  

𝐸𝑥𝑝𝑅𝐷𝑃𝑆 = Kostnadsförda FoU utgifter år t  

𝑎 = Konstant   

β = Regressionskoefficient  

𝜀𝑡 = felterm  

I denna modell är bokvärdet per aktie justerat före aktivering av FoU-utgifter och man 

har separerat aktiverade FoU-utgifter till en oberoende variabel. Resultat per aktie är 

även justerat före kostnadsförda FoU-utgifter och dessa är även separerade som en 

oberoende variabel.    

I ekvationen kommer jag att använda en liknande modell för att testa värderelevansen 

av FoU- och reklamutgifter.  I min modell har jag en basmodell för att testa om relation 

mellan aktiepriset och bokvärden faktiskt stämmer. Ekvationen ser ut som följande:   

(1) 𝑃𝑡+3m = 𝑎𝑡 + 𝛽1𝐵𝑉𝑃𝑆𝑡 + 𝛽2𝐸𝑃𝑆𝑡 + 𝜀𝑡   

Där,  

𝑃𝑡+3m = Pris per aktie 3 månader efter räkenskapsåret år t  

𝐵𝑉𝑃𝑆𝑡 = Bokvärdet per aktie år t  

𝐸𝑃𝑆𝑡 = Resultat per aktie år t  

Detta kommer alltså att testa om förhållande mellan pris per aktie, bokvärdet och 

resultatet stämmer. Andra ekvationen är följande:  

(2) 𝑃𝑡+3m = 𝑎𝑡 + 𝛽1𝐵𝑉𝑃𝑆𝑡 + 𝛽2𝐴𝐸𝑃𝑆_FoU𝑡 + 𝛽3𝐹𝑜𝑈𝑡 + 𝜀𝑡  

Där,  

𝐴𝐸𝑃𝑆_FoU𝑡 = Resultat per aktie justerat med FoU-utgifter år t  

𝐹𝑜𝑈𝑡= Forsknings och utvecklings utgifter per aktie år t 
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I denna ekvation är resultatet per aktie justerat med att splittra kostnadsförda FoU-

utgifter till en separat variabel. Ekvationen kommer att mäta om FoU-utgifter har en 

påverkan på aktiepriset. Tredje ekvationen ser ut som följande:   

(3) 𝑃𝑡+3m = 𝑎𝑡 + 𝛽1𝐵𝑉𝑃𝑆𝑡 + 𝛽2𝐴𝐸𝑃𝑆_ADV𝑡 + 𝛽3𝐴𝐷𝑉𝑡 + 𝜀𝑡   

Där,  

𝐴𝐷𝑉𝑡 = Reklamutgifter per aktie år t 

𝐴𝐸𝑃𝑆_ADV𝑡 = Resultat per aktie justerat med reklamutgifter år t 

I denna ekvation har resultat per aktie justerats före kostnadsförda reklamutgifter. Den 

fjärde ekvationen ser ut som följande:  

(4) 𝑃𝑡+3m = 𝑎𝑡 + 𝛽1𝐵𝑉𝑃𝑆𝑡 + 𝛽2𝐴𝐸𝑃𝑆_FoU_ADV𝑡 + 𝛽3𝐴𝐷𝑉𝑡 + 𝛽4𝐹𝑜𝑈𝑡 + 𝜀𝑡  

Där,  

𝐴𝐸𝑃𝑆_FoU_ADV𝑡 = Resultat per aktie justerat med FoU- och reklamutgifter år t  

I denna modell är både FoU- och reklamutgifter inkluderade för att man ska kunna se 

tydligare vilkendera påverkar aktiepriset till större grad. Utöver att jag vill testa FoU- och 

reklamutgifters påverkan på aktiepriset så vill jag även undersöka hur dessa utgifter 

påverkar aktieavkastningen. Cazavan och Jeanjean (2006) undersökte även hur FoU 

påverkar aktieavkastningen med följande modell:  

𝑅𝑡 +3m = 𝛽𝑡 + 𝛽1𝐴𝐸𝑃𝑆𝑡 + 𝛽2∆𝐴𝐸𝑃𝑆𝑡 + 𝛽3∆𝐶𝑎𝑝𝑅𝐷𝑃𝑆𝑡 + 𝛽4∆𝐸𝑥𝑝𝑅𝐷𝑃𝑆𝑡 + 𝜀𝑡   

Där  

𝑅𝑡 = Aktieavkastning år 1  

𝐴𝐸𝑃𝑆𝑡 = Justerat resultat per aktie år t  

∆𝐴𝐸𝑃𝑆 = Förändring i justerat resultat per aktie mellan år t och t-1  

∆𝐶𝑎𝑝𝑅𝐷𝑃𝑆𝑡 = Förändring i aktiverade FoU utgifter mellan år t och t-1  

∆𝐸𝑥𝑝𝑅𝐷𝑃𝑆𝑡 = Förändring i kostnadsförda FoU utgifter mellan år t och t-1  

Till först kommer jag att undersöka FoU- och reklamutgifter enskilt. Den femte 

ekvationen som undersöker FoU-utgifters association med aktieavkastning ser ut enligt 

följande: 
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(5) 𝑅𝑡 + 3m = a𝑡 + 𝛽1 𝐴𝐸𝑃𝑆_FoU𝑡 + 𝛽2∆𝐴𝐸𝑃𝑆_FoU𝑡 + 𝛽3∆𝐹𝑜𝑈𝑡 + 𝛽4𝐹𝑜𝑈𝑡   
 

Där, 
 

∆𝐴𝐸𝑃𝑆_FoU𝑡 = Förändring i resultat per aktie justerat med FoU-utgifter år t 
 

∆𝐹𝑜𝑈𝑡 = Förändring i FoU-utgifter år t 
 
Vidare kommer jag att undersöka reklamutgifters association med aktieavkastning. 

Den sjätte ekvationen ser ut som följande: 
 
(6) 𝑅𝑡 + 3m = a𝑡 + 𝛽1 𝐴𝐸𝑃𝑆_ADV𝑡 + 𝛽2∆𝐴𝐸𝑃𝑆_ADV𝑡 + 𝛽3∆𝐴𝐷𝑉𝑡 + 𝛽4𝐴𝐷𝑉𝑡  

 
Där, 
 
∆𝐴𝐸𝑃𝑆_ADV𝑡 = Förändring i resultat per aktie justerat med reklamutgifter år t 

 
∆𝐴𝐷𝑉𝑡 = Förändring i reklamutgifter år t 
 
Till sist undersöker jag både FoU- och reklamutgifters association med aktieavkastning 

i samma modell. Den sjunde ekvationen ser ut som följande:  

(7) 𝑅𝑡 + 3m = a𝑡 + 𝛽1 𝐴𝐸𝑃𝑆_FoU_ADV𝑡 + 𝛽2∆𝐴𝐸𝑃𝑆_FoU_ADVt + 𝛽3∆𝐴𝐷𝑉𝑡 + 𝛽4∆𝐹𝑜𝑈𝑡 + 

𝛽5𝐴𝐷𝑉𝑡 + 𝛽6𝐹𝑜𝑈𝑡 + 𝜀𝑡   

Där,  

∆𝐴𝐸𝑃𝑆_FoU_ADVt = Förändring i resultat per aktie justerat med FoU- och reklamutgifter 
år t  

4.3  Data 

Data till den empiriska undersökningen hämtades från databasen Compustat. Samplet 

inkluderar data från börslistade bolag i USA under perioden 2009–2018. Aktiepriset och 

aktieavkastning som är de beroende variablerna är hämtat från första kvartalet alltså tre 

månader efter bokslutstidpunkten. Detta eftersom företag generellt brukar runt denna 

tidpunkt publicera sina bokslut och därmed kommer man att kunna se aktiepriset 

reaktion på bokslutet. Antalet observationer är 110 709 och totalt 17 509 företag. Nedan 

är tabeller som ger en översikt av samplet. 
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Tabell 1  Antal företag 

Krav Antal företag 

Företag börslistade i USA 

mellan 2009–2018 

17 509 

Företag med både FoU- och 

reklamutgifter 

1801 

Företag med reklamutgifter 2301 

Företag med FoU-utgifter 2368 

 

Som man kan se från tabellen är det en väldigt liten del av företagen som har rapporterat 

FoU- och reklamutgifter i jämförelse med totala antalet företag. 

Tabell 2 Antal observationer 

Krav Observationer 

Antal observationer som innehar 

beroende variablerna 

83 437 

Observationer som inkluderar både FoU- 

och reklamutgifter 

10 189 

Observationer som inkluderar 

reklamutgifter 

22 301 

Observationer som inkluderar FoU-

utgifter 

28 354 

 

Även antalet observationer i FoU- och reklamutgifter i jämförelse med totala antalet 

observationer är få. Detta kan givetvis förklaras av antalet företag som rapporterar dessa 

utgifter är litet, men det finns även företag som inte rapporterar dessa utgifter varje år.   
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För undersökningens skull bör samplet filtreras. Ifall en statistikanalys utförs på samplet 

som det är just nu så kommer resultatet att vara väldigt snedvridet. Jag filtrerar enligt 

kravet att observationerna måste antingen ha FoU- och/eller reklamutgifter. Antalet 

observationer före filtrering är 83 437 och efter filtrering finns det 36 069 användbara 

observationer. Efter filtrering lämnar det nytt antal observationer som har antingen FoU 

eller reklamutgifter. Detta på grund av att jag filtrerade bort observationer i beroende 

variabeln som har 0 eller mindre värde. Nedan är en sammanställning av samplet:  

Tabell 3 Antal observationer efter filtrering 

Krav Observationer 

Antal observationer som innehar 

beroende variablerna 

36 069 

Observationer som inkluderar både FoU- 

och reklamutgifter 

9261 

Observationer som inkluderar 

reklamutgifter 

20 505 

Observationer som inkluderar FoU-

utgifter 

27 581 

 

I detta fall är observationer som inkluderar antingen FoU- och/eller reklamutgifter i 

jämförelse med totala observationer mycket större än i det tidigare samplet. Några av 

observationerna som innehar FoU-utgifter eller reklam faller bort, men om jag skulle 

inkludera dessa på observationer som har aktiepris 0 så skulle ett snedvridet resultat 

uppstå. 
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5 RESULTATET 

I denna del går jag igenom resultat av samtliga regressionsmodeller som används för att 

svara på avhandlingens syfte. I början går jag igenom deskriptiv statistik av samplet. 

Därefter presenterar jag resultatet av samtliga regressionsmodeller. Till sist presenterar 

jag en sammanfattning av resultatet från denna undersökning.  

5.1  Deskriptiv statistik 

När man utför statistiska analyser så förutsetts det att samplet är normalfördelat. Ett 

normalfördelat sampel är symmetrisk kring medelvärdet, och medianen samt 

medelvärdet har identiska värden ifall samplet är normalfördelat. Ifall det existerar 

tillräckligt stora variationer från normalfördelningen, så brukar man generellt anta att 

statistiska tester är ogiltiga för samplet.  Men stora sampel kan påverka på 

normalfördelningen, och man behöver nödvändigtvis inte utgå ifrån att de statistiska 

testerna är ogiltiga ifall samplet är tillräckligt stort. (Hair et al., 2014) Ett 

tillvägagångssätt att kolla om samplet är normalfördelat, är att analysera skevheten och 

kurtosis.   

Kurtosis undersöker hur toppig och utdraget samplet är i förhållande till 

normalfördelningen. Ifall kurtosis har ett positivt värde så kan det ge en indikation på 

att distributionen är toppig och har långa smala ”svansar”. Ett negativ kurtosis värde 

indikerar att distributionen är utdragen, och kan indikera på extremvärden. (Pallant, 

2016).   

Skevheten beskriver balansen av distributionen, det vill säga om distributionen är 

normalfördelad. Ifall distributionen är mera skiftad till höger eller vänster så är 

distributionen i obalans. Om skevheten är positiv så lutar distributionen mera till 

vänster, ifall skevheten är negativ så lutar sig distributionen mera till höger. (Hair et al., 

2014) Ifall skevheten är mindre än -1 eller högre än 1 så brukar man säga att sampel har 

hög skevhet, ett riktvärde för skevhet är noll. Det samma gäller kurtosisvärdet, desto 

närmare noll desto bättre. Ett värde mindre än -2 eller ett värde högre än 2 tyder 

generellt på att samplet har för högt kurtosisvärde.  

Som nästa steg kommer jag att analysera den deskriptiva statistiken. Nedan presenterar 

jag deskriptiv statistik för att ge en överblick av samplet.   
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Tabell 4 Deskriptiv statistik 

Variabel  Observationer   Minimum  Maximum  Medelvärde  Standardavvikelse  Skevhet  Kurtosis  

𝑃𝑡+3m  36 068  0,0001  8200  24,4  76,49  67,19  6781,2  

𝑅𝑡 + 3m 34 171  -33,2  35,83  1,89  9,5  0,663  4,49  

𝐵𝑉𝑃𝑆𝑡   36 029  -29,9  1361  9,04  24,9  29,697  1392  

𝐸𝑃𝑆𝑡  36 068  -16,8  87,9  0,644  3,47  8,7  185,6  

𝐹𝑜𝑈𝑡   27 581  0  17,86  0,72  1,38  6,087  57,8  

𝐴𝐸𝑃𝑆_FOU𝑡 27 581  -35,89  8,71  -0,31  2,96  -4,4  47,6  

𝐴𝐷𝑉𝑡  20 505  0  54  0,48  1,66  18,8  528,6  

𝐴𝐸𝑃𝑆_ADV𝑡  20 505  -23,13  12,86  0,33  2,6  -1,22  19  

𝐴𝐸𝑃𝑆_FoU_ADV𝑡  12 018  -47,21  6,55  -0,5  3  -6,24  79,54  

Δ𝐸𝑃𝑆𝑡  33 893  -100  104  0,11  4,11  -6,12  278,19  

∆𝐴𝐸𝑃𝑆_FoU𝑡  26 504  -44,6  44,6  0,3  3,58  4,7  53,7  

∆𝐹𝑜𝑈𝑡  26 504  -17,83  17,7  -0,11  1,4  -8,55  95,9  

∆𝐴𝐸𝑃𝑆_ADVt  18 167  -36  36  1,82  2,6  1,66  47,29  

∆𝐴𝐷𝑉𝑡  18 167  -54.27  46,58  -0,06  1,91  -23.5  681,75  

∆𝐴𝐸𝑃𝑆_FoU_ADVt  11 314  -53,7  53,77  0,22  3,31  6  102  

 

Från tabellen kan man se att samplet har höga värden på kurtosis och skevheten. 

Aktiepriset har bland annat en skevhet på 67 och kurtosis värde på 6781. Överlag har 

alla variabler höga skevhets- och kurtosisvärden, enbart aktieavkastning har 

någorlunda godtagbara värden på skevhet och kurtosis. För att göra samplet mera 

normalfördelat så finns det olika metoder för detta, bland annat Winsorisering. 

Winsorisering är en process som transformerar ”svansarna” eller ”topparna” av 

distributionen, så att medelvärdet sätter mer tonvikt på den centrala portionen av 

samplet, och mindre tonvikt på observationerna som är placerade vid svansarna av 

distributionen (Ette & Onyiah, 2002). Winsorisering gör att antalet observationer 

förblir den samma, men reducerar extremvärden som kan inverka på 

normalfördelningen. Nedan finns en tabell över deskriptiv statistik med winsoriserade 

värden.   
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Tabell 5 Deskriptiv statistik winsoriserade värden 

Variabel  Observationer   Minimum  Maximum  Medelvärde  Standardavikele  Skevhet  Kurtosis  

𝑃𝑡+3m  36 068  0,21  176  22,4  31  2,5  7,75  

𝑅𝑡 + 3m 34 171  -33  35,83  1,9  9,4  0,8  4,2  

𝐵𝑉𝑃𝑆𝑡   36 029  -8,95  59  8,35  11,2  2  5,172  

𝐸𝑃𝑆𝑡  36 068  -6,5  9,78  0,57  2,2  0,965  4,59  

𝐹𝑜𝑈𝑡   27 581  0  6  0,75  1,08  2,73  8,7  

𝐴𝐸𝑃𝑆_FoU𝑡 27 581  -9,57  7,32  -0,23  2,25  -0,47  4,49  

𝐴𝐷𝑉𝑡  20 505  0  4,95  0,43  0,84  3,28  11,96  

𝐴𝐸𝑃𝑆_ADV𝑡  20 505  -8,17  8,8  0,33  2,1  0,14  5,1  

𝐴𝐸𝑃𝑆_FoU_ADV𝑡  12 018  -10  6,51  -0,4  2,21  -0,94  5,14  

Δ𝐸𝑃𝑆𝑡 33 893  -7,11  10,63  0,179  1,96  1,55  11,7  

∆𝐴𝐸𝑃𝑆_FoU𝑡  26 504  -6.88  15,19  0,229  2,37  3,06  19  

∆𝐹𝑜𝑈𝑡  26 504  -5,78  1,35  -0,06  0,75  -5,71  39,292  

∆𝐴𝐸𝑃𝑆_ADVt  18 167  -7,3  9  0,14  1,84  0,78  9,55  

∆𝐴𝐷𝑉𝑡  18 167  -1  0,91  -0,06  0,2  -0,57  12,74  

∆𝐴𝐸𝑃𝑆_FoU_ADVt  11 314  -6,78  9,65  0,13  1,88  1,26  10,06  

 
Som man kan se från tabellen är variablerna betydligt mer normalfördelade efter 

winsorisering. Många av variablerna har dock fortfarande höga skevhets- och 

kurtosisvärden vilket betyder att samplet fortfarande är inte normalfördelat. Men enligt 

Hair et.al (2014) så försvinner den negativa effekten av icke normalfördelat sampel om 

observationer över 200 är normalfördelat och antal observationer är betydligt större än 

det. I samtliga regressionsmodellerna som vi presenterar senare är observationerna 

hämtade winsoriserade samplet. 

5.1.1 Korrelationsanalys 

När man utför regressionsanalys med flera oberoende variabler så bör inte beroende 

variabler korrelera med varandra. Om det finns korrelationer mellan oberoende 

variabler så existerar det multikollinaritet. Detta kan ge snedvridna resultat och därav är 

det viktigt att undersöka detta. Det är även önskvärt att de oberoende variablerna 

korrelerar med den beroende variabel med åtminstone 0,3 men inte över 0,8 (Pallant, 

2016). I bilaga 2 presenteras en korrelationsmatris.   

Från korrelationsmatrisen så kan man se att de flesta oberoende variabler korrelerar 

med den beroende variabelns pris per aktie vilket är ett bra tecken. Gällande beroende 

variabelns aktieavkastning, så får jag väldigt låga korrelationsnivåer. Alla oberoende 
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variabler har en korrelation under 0,30 med aktieavkastningen vilket inte är önskvärt. 

Jag förväntar mig att regressionsanalysen, som analyserar aktieavkastningen, kommer 

troligen inte ha en lika hög förklaringsgrad som de andra modellerna. Positivt är att alla 

oberoende variabler förutom en i modellen som undersöker aktieavkastning inte har en 

korrelation över 0,8, det vill säga att det inte existerar multikollinaritet. I den sista 

modellen är det förändring i resultat per aktie justerat med FoU och reklam som 

korrelerar med förändring i resultat per aktie, vilket är logiskt då det är i princip samma 

förändring i dessa, bara att i den första så tas FoU och reklam bort ur variabeln.   

5.2  Analys av grundantagandet 

Det första som bör analyseras är antagandet i Ohlsons modell gällande företagets värde 

och dess förhållande till eget kapital samt företagets resultat. Som det tidigare nämnts 

så antas att företagsvärdet är bokvärdet av eget kapital och residualinkomsten.  Detta är 

vad jag kommer att testa i följande regressionsanalys för aktiepriset, men istället för att 

inkludera residualinkomst så har jag resultat per aktie och istället för bokvärdet av eget 

kapital, så har jag variabeln bokvärdet per aktie. Residualinkomst är inkomst utöver det 

som ingår i resultaträkningen. Därav kommer givetvis regressionsmodellen inte att 

förklara hela priset på aktien men jag förväntar mig fortfarande att det finns en stor 

förklaringsgrad mellan aktiepriset och de oberoende variablerna. Det förväntas givetvis 

att detta förhållande existerar, annars skulle denna forskningsuppgift vara ogiltig. I 

liknande studier så som av Cazavan-Jeny & Jeanjean (2006) fann de att detta 

förhållande är positivt signifikant. I tabell 6 presenteras resultatet av första 

regressionsmodellen. 
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Tabell 6 Regressionsmodell 1 

Beroende variabeln  
  

 𝑃𝑡+3m  
  

R2  
  

 0,54  
  

Justerat R2  
  

 0,54  
  

Observationer  
 

36 067  
ANOVA  
F-värde  

   
21 360  

Signifikansnivå  
  

 (0,00) ***  
  

Variabel  
Konstant  
Koefficient  

   

  
9,22  

T-värde och P-värde  
  

 65.64  
(0,00) ***  

𝐵𝑉𝑃𝑆𝑡   
Koefficient  

   
1,19  

T-värde och P-värde  
  

 96,55  
(0,00) ***  

𝐸𝑃𝑆𝑡  
Koefficient  

   
 5,49  

T-värde och P-värde  
  

 86,57  
(0,00) ***  

*Signifikant på 10% ** Signifikant på 5% *** Signifikant på 1% 
 

Resultatet visar en hög förklaringsgrad på 54 %, vilket innebär att 54 % av variationen i 

aktiepriset kan förklaras av dessa två oberoende variabler. Man kan konstatera baserat 

på den höga förklaringsgraden, att grundantagandet håller. Från resultatet kan det även 

ses att de båda oberoende variablerna har en signifikant inverkan på aktiepriset. Resultat 

per aktie har en koefficient på 5,49 och är signifikant på 1 % nivå.  Bokvärdet per aktie 

har en koefficient på 1,19 och är signifikant på 1 % nivå. Man kan konstatera att resultat 

per aktie verkar har en större koefficientsgrad än bokvärdet per aktie. Detta är i linje med 

Cazavan-Jeny & Jeanjean (2006) som fann även en större koefficient i resultat per aktie. 

Eftersom man kan konstatera att grundantagandet håller, så kan man anta att de 

kommande regressionsmodellerna är högst sannolikt tillförlitliga. Jag kommer i nästa 

stycke att undersöka hur industri och branschskillnader kan ha en inverkan på detta 

antagande. 
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5.2.1 Grundantagandet med kontrollvariabler 

För att testa om regressionsmodellen kan ha signifikant inverkan beroende på industri 

och år så gör jag ett test som inkluderar dummyvariabler för år och bransch. Om det är 

så att bransch och årtal har signifikant högre förklaringsgrad än basmodellen utan 

dummyvariablerna så bör man ifrågasätta modellen. Nedan presenteras resultatet som 

inkluderar dummyvariabler.   

Tabell 7 Regressionsmodell 1 med kontrollvariabler 

Beroende variabeln  
  

𝑃𝑡+3m  
  

R2  
  

0,56  
  

Justerat R2  
  

0,56  
  

Observationer  36067  
ANOVA  
F-värde  

  
2977  

Signifikansnivå  
  

(0,00) ***  
  

Variabel  
Konstant  
Koefficient  

  

  
13,94  

T-värde och P-värde  
  

34,36  
(0,00) ***  

𝐵𝑉𝑃𝑆𝑡   
Koefficient  

  
1,3  

T-värde och P-värde  
  

101,77  
(0,00) ***  

𝐸𝑃𝑆𝑡 
Koefficient  

  
5,59  

T-värde och P-värde  
  

87,77 
(0,00) ***  

Tidsdummy inkluderad 
 

  

 

Industridummy inkluderad 
 

  

  
*Signifikant på 10% ** Signifikant på 5% *** Signifikant på 1%  

 

Efter att ha kontrollerat grundantagandet med att inkludera kontrollvariabler så kan 

man konstatera att grundantagandet håller. Förklaringsgraden är 2% högre (56 %) vilket 

innebär att när man tillsätter kontrollvariabler så är förklaringsgraden högre, men den 

är inte signifikant mycket högre för att man kan slopa grundantagandet. Även de 
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oberoende variablerna BVPS och EPS har ett motsvarande värde på koefficienterna som 

i den tidigare regressionen. Enligt detta resultat så kan jag gå vidare med 

forskningsuppgiften.  

5.3  Förhållandet mellan FoU-utgifter och aktiepriset 

I denna modell testas antagandet av hypotesen att FoU-utgifter har en signifikant positiv 

inverkan på aktiepriset. Jag använder mig av den andra ekvationen som presenterades i 

kapitlet om forskningsuppgiften. Regressionsmodellen är baserad på en likadan modell 

som Cazavan-Jeny och Jeanjean (2006) använde i sin studie. I deras studie kom de fram 

till att FoU-utgifter har en negativ inverkan på aktiepriset men i denna studie förväntas 

det att FoU-utgifter har en positiv signifikant inverkan på aktiepriset. Jag förväntar mig 

detta på grund av att många andra studier har kommit fram till att FoU-utgifter har en 

positiv association med aktiepriset. Bland annat Zhang (2015) fann i sin studie att FoU-

utgifter är värderelevanta, och denna studie utfördes på företag i USA och dessutom 

delvis under samma tidsperiod som jag kommer att testa i denna studie. Jag förväntar 

mig även att justerat resultat per aktie samt bokvärdet per aktie kommer att ha en positiv 

signifikant påverkan på aktiepriset eftersom i tidigare regressionsmodellen kom det fram 

att dessa har en signifikant positiv påverkan på aktiepriset. I tabell 8 presenteras 

resultatet av regressionsmodell 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 
  

Tabell 8 Regressionsmodell 2 

Beroende variabeln  
  

 𝑃𝑡+3m  
  

R2  
  

 0,63  
  

Justerat R2  
  

 0,63  
  

Observationer  
 

25 017  

ANOVA  
F-värde  

   
14 405 ,65  

Signifikansnivå  
  

 (0,00) ***  
  

Variabel  
Konstant  
Koefficient  

   

  
5,16  

T-värde och P-värde  
  

 32,68  
(0,00) ***  

𝐵𝑉𝑃𝑆𝑡   
Koefficient  

   
1,12  

T-värde och P-värde  
  

 74,39  
(0,00) ***  

𝐹𝑜𝑈𝑡   
Koefficient  

   
 13,69  

T-värde och P-värde  
  

 94,51  
(0,00) ***  

𝐴𝐸𝑃𝑆_FoU𝑡 

Koefficient  
   

5,1  
T-värde och P-värde  
  

 73,32  
(0,00) ***  

*Signifikant på 10% ** Signifikant på 5% *** Signifikant på 1% 
 
 

Utifrån resultatet kan det konstateras att alla de oberoende variablerna har ett signifikant 

positivt samband med aktiepriset. Den mest intressanta variabel är givetvis FoU-utgifter 

per aktie och i detta fall kan man se att den har störst inverkan på aktiepriset av alla 

variablerna. FoU-utgifter är signifikant på en 1% nivå och har en koefficientsgrad på 

13,69. Detta resultat betyder det att när FoU-utgifter stiger med 1 enhet så stiger 

aktiepriset upp med 13,69 enheter.  Man kan även se att justerat resultat per aktie har en 

positiv signifikant inverkan på aktiepriset, men koefficientsgraden är inte lika stor som 

FoU-utgifter per aktie. Även bokvärdet per aktie har en positiv signifikant påverkan på 

aktiepriset, men har betydligt lägre inverkan på aktiepriset i jämförelse med de andra 

oberoende variablerna.  
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Denna modell har en förklaringsgrad på R2 0,63 vilket innebär att 63 % av aktiepriset 

förklaras av de oberoende variablerna. I den tidigare regressionsmodellen som testade 

grundantagandet, blev förklaringsgraden på 54 %, därmed har denna modell 9 % högre 

förklaringsgrad. Justerat R2 ger ofta en bättre indikation på förklaringsgraden på grund 

av att när man tillsätter flera oberoende variabler så kommer justerat R2 att minska ifall 

de oberoende variablerna har en liten förklaringsgrad. I normala fall skulle R2 stiga när 

man tillsatt en oberoende variabel men så är inte fallet med justerat R2 (Hair et al., 2014). 

Även justerat R2 hålls på samma nivå vilket alltså tyder på att de tillsatta oberoende 

variablerna (FoU-utgifter per aktie och justerat resultat per aktie) inverkar positivt på 

förklaringsgraden.   

Detta resultat var förväntat och man kan konstatera att detta stöder hypotes ett. Eftersom 

detta är en värderelevansstudie, så kan man även konstatera att resultatet tyder på att 

FoU-utgifter är värderelevanta. Resultatet är i samma linje som i bland annat Zhang 

(2015), Ho, Keh & Ong (2005) och Han & Manry (2004) studie som kom fram till att 

FoU-utgifter har en positiv inverkan på aktiepriset. Även studier av bland annat Lev & 

Sougiannis (1996), Aboody & Lev (1998) samt Shah, Liang & Akbar (2013) kom delvis 

fram till samma resultat som i denna studie. Enda skillnaden var att deras studie 

fokuserade på aktiverade FoU-utgifter, medan denna har fokus på kostnadsförda FoU-

utgifter. De kom fram till att FoU har en signifikant positiv inverkan på aktiepriset, vilket 

är i samma linje som i detta resultat.   

5.4  Förhållande mellan reklamutgifter och aktiepriset 

I den tredje regressionsmodellen testar jag den andra hypotesen i avhandlingen, 

nämligen att reklamutgifter har en signifikant positiv inverkan på aktiepriset. Jag utgår 

ifrån den tredje modellen som presenterades i forskningsuppgiften. I tredje kapitlet 

presenterades flertal studier som har undersökt sambandet mellan reklamutgifter och 

aktiepriset, där majoriteten av studierna kom fram till att reklamutgifter har en positiv 

signifikant påverkan på aktiepriset, bland annat Ho, Keh & Ong (2005) samt Gu & Li 

(2010) kom fram till detta. Därav förväntas det ett likadant resultat här, att 

reklamutgifter har en positiv signifikant påverkan på aktiepriset. I tabell 9 presenteras 

resultatet av regressionsmodell 3. 
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Tabell 9  Regressionsmodell 3 

Beroende variabeln  
  

 𝑃𝑡+3m  
  

R2  
  

 0,53  
  

Justerat R2  
  

 0,53  
  

Observationer  
 

20 270  

ANOVA  
F-värde  

   
7803,67  

Signifikansnivå  
  

 (0,00) ***  
  

Variabel  
Konstant  
Koefficient  

   

  
8,71  

T-värde och P-värde  
  

 43,21  
(0,00) ***  

𝐵𝑉𝑃𝑆𝑡   
Koefficient  

   
0,84  

T-värde och P-värde  
  

 51,74  
(0,00) ***  

𝐴𝐷𝑉𝑡  
Koefficient  

   
 13,08  

T-värde och P-värde  
  

 65,60  
(0,00) ***  

𝐴𝐸𝑃𝑆_ADV𝑡  

Koefficient  
   

5,9  
T-värde och P-värde  
  

 71,58  
(0,00) ***  

*Signifikant på 10% ** Signifikant på 5% *** Signifikant på 1% 
 

Utifrån resultatet kan man se att reklamutgifter har ett positivt signifikant samband med 

aktiepriset. Resultatet av denna intressevariabel är liknande till FoU-utgifter i tidigare 

regressionsmodell men lite mindre, det vill säga att reklamutgifter har en 

koefficientsgrad på 13,08 och signifikant på 1 % nivå. Man kan se att både 

koefficientsgraden och t-värdet är lägre för reklamutgifter än för FoU-utgifter och därav 

kan man förvänta sig i nästa regressionsmodell som behandlar både reklamutgifter och 

FoU-utgifter, att FoU kommer att ha en större koefficientsgrad än reklamutgifter. De 

andra oberoende variablerna är även positivt signifikanta i denna modell. Justerat 

resultat per aktie har en koefficientgrad på 5,9 vilket är högre än i den förra modellen. 

Till skillnad från den tidigare variabeln justerat resultat per aktie, så har jag i denna tagit 

bort reklamutgifter utifrån resultat per aktie. Därmed kan man också konstatera på 

grund av detta att FoU-utgifter på egen hand har troligen en större inverkan på 
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aktiepriset än reklam. Bokvärdet per aktie har återigen positiv signifikant inverkan på 

aktiepriset, men koefficientsgraden är lägre än i den förra modellen.  

Förklaringsgraden R2 i denna modell är 53 % vilket är 10 % lägre än i den förra 

regressionsmodellen, men fortfarande så har modellen en hög förklaringsgrad.  Baserat 

på förklaringsgraden finns det stöd att påstå att FoU-utgifter har större samband med 

aktiepriset än vad reklamutgifter har.  

Man kan även utgå ifrån att resultatet stöder hypotes 2, vilket är att reklamutgifter har 

ett positivt signifikant samband med aktiepriset. Resultatet är även i linje med García-

Zambrano, Rodríguez-Castellanos och García-Merino (2018), Ho, Keh, & Ong (2005) 

samt Gu & Li (2010) studie som alla kom fram till att reklamutgifter har en positiv 

association med företagets marknadsvärde.  

5.5  Förhållande mellan aktiepriset och FoU- samt reklamutgifter 

Denna regressionsmodell undersöker den tredje hypotesen, nämligen att FoU-utgifter 

har en större inverkan på aktiepriset än reklamutgifter har. Jag förväntar mig att denna 

hypotes stämmer, både enligt de resultat från de övriga regressionsmodellerna, men 

även baserat på tidigare studier av bland annat Ho, Keh & Ong (2005), där resultatet 

visade en högre förklaringsgrad för FoU-utgifter än för reklamutgifter. Han & Manry 

(2004) undersökte även FoU- och reklamutgifter värderelevans och fann att FoU-

utgifter är värderelevanta men reklamutgifter har en negativ association med aktiepriset.  

Jag förväntar mig även att båda har en positiv signifikant inverkan på aktiepriset utifrån 

de tidigare modellerna.  I tabell 10 presenteras resultatet av regressionsmodell 4.  
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Tabell 10 Regressionsmodell 4 

Beroende variabeln  
  

𝑃𝑡+3m  
  

R2  
  

0,56  
  

Justerat R2  
  

0,56  
  

Observationer  9261  
ANOVA  
F-värde  

  
3052  

Signifikansnivå  
  

(0,00) ***  
  

Variabel  
Konstant  
Koefficient  

  

  
7,39  

T-värde och P-värde  
  

24,57  
(0,00) ***  

𝐵𝑉𝑃𝑆𝑡   
Koefficient  

  
0,82  

T-värde och P-värde  
  

29,92  
(0,00) ***  

𝐴𝐷𝑉𝑡  
Koefficient  

  
10,90  

T-värde och P-värde  
  

33,1  
(0,00) ***  

𝐹𝑜𝑈𝑡   
Koefficient  

  
13,26  

T-värde och P-värde  
  

49,78  
(0,00) ***  

𝐴𝐸𝑃𝑆_FoU_ADV𝑡  
Koefficient  

  
5,48  

T-värde och P-värde  
  

43,45  
(0,00) ***  

*Signifikant på 10% ** Signifikant på 5% *** Signifikant på 1% 

Utifrån resultatet kan man se det förhållande som förväntades existera, att FoU-utgifter 

har en större koefficientsgrad på aktiepriset än reklamutgifter. Man kan se att FoU-

utgifter är signifikant på en 1% nivå och koefficienten är 13,2, vilket är nästan i samma 

nivå som i den andra regressionsmodellen. Reklamutgifter har en koefficientsgrad på 

10,9 vilket är 2,1 enheter lägre än i den tidigare regressionsmodellen. När man inkluderar 

båda dessa variabler i samma modell så kan det konstateras att de har båda ett positivt 

signifikant samband med aktiepriset. Vad gäller de andra oberoende variablerna så kan 

man se att resultat per aktie justerat med reklam och FoU-utgifter har en koefficient på 
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5,4 och signifikant på 1 % nivå. Justerat resultat per aktie är därmed lägre än i 

regressionsmodell 3 men högre än regressionsmodell 2.  Bokvärdet per aktie har en 

koefficientsgrad på 0,82 och signifikant på 1 % nivå, vilket är högre än i den tidigare 

regressionsmodellen.  

När det gäller förklaringsgraden R2 så kan man se att resultatet är 56%, vilket är 3 % 

högre än regressionsmodell 3 men 7 % lägre än modell 2. Orsaken till detta är troligen 

att antalet observationer är mindre i denna modell än i de övriga, men eftersom FoU-

utgifter är med i denna modell så är denna högre än i den förra regressionsmodellen trots 

att observationerna är betydligt mindre. Även detta tyder på att FoU-utgifter har en 

större inverkan på aktiepriset än vad reklamutgifter har. Resultatet är i linje med Ho, 

Keh, & Ong (2005) studie som även kom fram till en större koefficientsgrad i FoU-

utgifter än i reklamutgifter.  Eftersom förklaringsgraden blir större när man tillsätter 

FoU-utgifter i regressionsmodellen, och när förklaringsgraden är även större i 

regressionsmodell 2 än i regressionsmodell 3, så hittas stöd för hypotes 3, att det finns 

ett större signifikant samband mellan företagens FoU-utgifter och aktiepriset än mellan 

företagens reklamutgifter och aktiepriset.  

5.6  Förhållande mellan aktieavkastningen och FoU- samt reklamutgifter 

I denna studie vill jag även undersöka hur FoU- och reklamutgifter inverkar på 

aktieavkastningen. Hypotesen är att reklam och FoU-utgifter har en positiv signifikant 

inverkan på aktieavkastningen. Detta förväntar jag mig baserat på det tidigare resultatet 

gällande dessa utgifters inverkan på aktiepriset, och det finns tidigare studier som backar 

upp detta. Bland annat av Eberhart, Maxwell & Siddique (2004) och Eng & Keh (2007) 

har funnit att dessa utgifter har en positiv inverkan på det operationella resultatet, vilket 

i sin tur borde bidra till positiv aktieavkastning.  Regressionsmodellen är baserat på den 

som presenterades i fjärde ekvationen i kapitel 4, forskningsuppgift. Först kommer jag 

att testa enskilt FoU- och reklamutgifters inverkan på aktieavkastningen och till sist 

analyseras både FoU- och reklamutgifter i samma modell. I tabell 11 presenteras 

resultatet av regressionsmodell 5 som behandlar FoU och dess association med 

aktieavkastningen.  
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Tabell 11 Regressionsmodell 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Signifikant på 10% ** Signifikant på 5% *** Signifikant på 1% 

Från modellen kan man konstatera att de oberoende variablerna i denna modell 

förklarar väldigt lite variationen i beroende variabelns aktieavkastning, enbart 8 %. Om 

man ser på Anova och F-värde så kan man se att modellen är signifikant och har ett högt 

F-värde. Cazavan-Jeny och JeanJean (2006) fick även en låg förklaringsgrad i sin modell 

endast 13%. När de satte in en variabel som tar i beaktande tidseffekt kom de till en 

Beroende variabeln  
  

 𝑅𝑡 
  

 R2  
  

  0,08  
  

Justerat R2  
  

 0,08  
  

Observationer  
 

22898  

ANOVA  
F-värde  

   
529  

Signifikansnivå  
  

 (0,00) ***  
  

Variabel  
Konstant  
Koefficient  

   

  
0,8  

T-värde och P-värde  
  

 10,865  
(0,00) ***  

𝐴𝐸𝑃𝑆_FoU𝑡 
Koefficient  

   
0,76  

T-värde och P-värde  
  

 24,12  
(0,00) ***  

∆𝐴𝐸𝑃𝑆_FoU𝑡  
Koefficient  

   
 0,65 

T-värde och P-värde  
  

 16,64  
(0,00) ***  

∆𝐹𝑜𝑈𝑡  
Koefficient  

   
2,37  

T-värde och P-värde  
  

 15,66  
(0,00) ***  

𝐹𝑜𝑈𝑡   
Koefficient  

   
1,74  

T-värde och P-värde  
  

 28,52  
(0,00) ***  
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förklaringsgrad på 30 %. I analysen används inte en tidseffekt varav jag inte kommer att 

få så hög förklaringsgrad, men man kan konstatera att resultatet är närliggande liksom i 

deras studie.  Om man undersöker koefficienterna så kan man se att ∆𝐹𝑜𝑈𝑡 har den 

största koefficienten av alla beroende variabler med en koefficientsgrad på 2,37, efterföljt 

av 𝐹𝑜𝑈𝑡. FoU-utgifter har med andra ord en starkt positiv signifikant inverkan på 

aktieavkastningen I tabell 12 presenterar jag resultatet av regressionsmodell 6 som 

undersöker reklamutgifters association med aktieavkastning.  

Tabell 12 Regressionsmodell 6 

Beroende variabeln  
  

 𝑅𝑡 
  

 R2  
  

  0,06  
  

Justerat R2  
  

 0,06  
  

Observationer  
 

17274  

ANOVA  
F-värde  

   
315,15  

Signifikansnivå  
  

 (0,00) ***  
  

Variabel  
Konstant  
Koefficient  

 

  
 1,38  

T-värde och P-värde  
  

 16,49  
(0,00) ***  

𝐴𝐸𝑃𝑆_ADV𝑡  

Koefficient  
   

0,67  
T-värde och P-värde  
  

 18,07  
(0,00) ***  

∆𝐴𝐸𝑃𝑆_ADVt  
Koefficient  

   
 0,75 

T-värde och P-värde  
  

 16,63  
(0,00) ***  

∆𝐴𝐷𝑉𝑡  
Koefficient  

   
4,57  

T-värde och P-värde  
  

 11,40  
(0,00) ***  

𝐴𝐷𝑉𝑡  
Koefficient  

   
0,93  

T-värde och P-värde  
  

 10,58  
(0,00) ***  

*Signifikant på 10% ** Signifikant på 5% *** Signifikant på 1% 

Som i den tidigare modellen så kan man konstatera samma som i den förra modellen, att 

denna har väldigt liten förklaringsgrad. Denna har även en lägre förklaringsgrad på 6 %, 
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och även lägre F-värde. Anova värden säger ändå att detta är en signifikant modell. 

Intressant nog så får ∆𝐴𝐷𝑉𝑡 en större koefficientsgrad än ∆𝐹𝑜𝑈𝑡, på 4,57 jämfört med 

2,37. Detta skulle stöda att reklamutgifter påverkar i större grad aktieavkastningen än 

vad FoU-utgifter gör. Dock om man utgår ifrån förklaringsgraden så verkar FoU-utgifter 

förklara aktieavkastningen till en större grad än reklamutgifter.  Till näst i tabell 13 

presenterar jag resultatet av regressionsmodell 7 som innehar både FoU- och 

reklamutgifter i samma modell. 
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Tabell 13  Regressionsmodell 7 

Beroende variabeln  
  

 𝑅𝑡 
  

 

 R2 
 

0,07 

  Justerat R2 
 

0,07 

Observationer  
 

8338 

ANOVA  
F-värde  

   
113  

Signifikansnivå  
 

 (0,00) ***  
  

  Variabel  
Konstant  
Koefficient  

   

  

1,25 

T-värde och P-värde  
 

 9,05  
(0,00) ***  

𝐴𝐸𝑃𝑆_FoU_ADV𝑡  
Koefficient  

   
0,65  

T-värde och P-värde  
  

 10,62  
(0,00) ***  

 ∆𝐴𝐸𝑃𝑆_FoU_ADVt  
Koefficient  

   
0,79  

T-värde och P-värde  
  

 10,97 
(0,00) ***  

∆FoU𝑡  
Koefficient  

   
1,84  

T-värde och P-värde  
  

 5,9  
(0,00) ***  

∆𝐴DVt  
Koefficient  

   
4,11  

T-värde och P-värde  
 

FoU𝑡  

Koefficient  

T-värde och P-värde  

 

  𝐴DVt 

Koefficient  

T-värde och P-värde 

 

 

 6,13  
(0,00) ***  

 

1,48 

13,18 

(0,00)*** 

 

0,85 

5,52 

(0,00)*** 

 

Från resultatet kan man se att regressionsmodellen överlag har en liten förklaringsgrad 

på 7 %, vilket är högre än i den tidigare modellen men mindre än den som mäter FoU-

utgifters samband med aktieavkastning. Man kan konstatera att denna modell inte är 
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lika bra som de andra som undersöker aktiepriset. Men om man utgår ifrån ANOVA så 

kan man konstatera att denna regressionsmodell är signifikant och har ett högt F-värde.  

Gällande de oberoende variablerna så ser man att de är i linje med det tidigare resultatet, 

det vill säga att förändring i reklamutgifter har större koefficientsgrad än förändring i 

FoU-utgifter. Förändring i reklamutgifter har en koefficient på 4,11 och är signifikant på 

en 1 % nivå, och förändring i FoU-utgifter har en koefficient på 1,84 och är också 

signifikant på 1 % nivå. Vad detta beror på är svårt att förklara, de tidigare studierna har 

inte testat dessa två variabler tillsammans när det gäller aktieavkastningen eller det 

operationella resultatet. En möjlig förklaring till detta kan hittas från den deskriptiva 

statistiken som säger att medelvärdet på FoU-utgifter är större än reklamutgifter. Detta 

kan tyda på att det att FoU-utgifter i medeltal är en större kostnad och påverkar därför 

resultatet mer negativt, och därav påverkar det också aktieavkastningen negativt. Ifall 

man skulle utgå från koefficientsgraden skulle man kunna säga att reklamutgifter har 

större samband med aktieavkastningen. Men ifall man skulle utgå från 

förklaringsgraden skulle man kunna säga att FoU-utgifter har en större samband med 

aktieavkastningen än reklamutgifter. Eftersom förklaringsgraden i regressionsmodell 5 

har 2 % större förklaringsgrad än regressionsmodell 6 skulle detta säga det motsatta till 

det jag konstaterade gällande koefficientsgraden. Eftersom dessa resultat motstrider 

varandra så kan jag inte med säkerhet säga att någondera av dessa har ett större samband 

med aktieavkastningen.  

Men utöver detta så enligt resultatet så är båda signifikant positiva med 

aktieavkastningen. Därav kan man konstatera att dessa utgifter bidrar positivt till 

resultatet, och resultatet stöder hypotes 4. Gällande de andra oberoende variablerna så 

kan man se att förändring i justerat resultat per aktie har högre koefficient än justerat 

resultat per aktie, vilket är logiskt eftersom förändring i justerat resultat per aktie 

förklarar bättre förändringar i aktieavkastningen. Man kan således säga att resultatet 

stöder den fjärde hypotesen, men man kan också konstatera att reklamutgifter har en 

mer positiv inverkan på denna beroende variabel än vad FoU har.   

5.7  Förhållande mellan aktiepriset och FoU- samt reklamutgifter i olika 
tidsperioder 

Jag vill även testa om det uppstår signifikanta skillnader tidsperioder emellan när det 

gäller FoU- och reklamutgifters inverkan på aktiepriset. Man ser detta som en 

kontrollvariabel för att testa hur stor inverkan tidsskillnader kan ha på resultatet. Jag 

förväntar mig att tidsperioden mellan 2014-och 2018 kommer att ha en högre 
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värderelevans med aktiepriset än mellan perioden 2009–2013 på grund av finanskrisen 

som ännu hade en inverkan på finansiella marknaden, och borde betyda att aktiepriserna 

var lägre under denna period men utgifterna var ändå på samma nivå.  I tabell 14 

presenteras resultat för tidsperioden 2009–2013. 

 

Tabell 14 Regressionsmodell med tidsperioden 2009-2013 

Beroende variabeln  
  

 𝑃𝑡+3m  
  

R2  
  

 0,46  
  

Justerat R2  
  

 0,46  
 

Observationer  
 

5039  
ANOVA  
F-värde  

   
1076,88  

Signifikansnivå  
  

 (0,00) ***  
  

Variabel  
Konstant  
Koefficient  

   

  
8,42  

T-värde och P-värde  
  

 17.54  
(0,00) ***  

𝐵𝑉𝑃𝑆𝑡   
Koefficient  

   
0,29  

T-värde och P-värde  
  

 16,95  
(0,00) ***  

𝐹𝑜𝑈𝑡   
Koefficient  

   
 17,97  

T-värde och P-värde  
  

 46,4  
(0,00) ***  

𝐴𝐷𝑉𝑡  
Koefficient  

   
3,09  

T-värde och P-värde  
  

 
AEPS_FoU_ADVt 

Koefficient 

T-värde och P-värde 

 

 

 7,99  
(0,00) ***  

 

 

6,74 

38,89 

(0,00)*** 

 

Resultatet visar en förklaringsgrad på 46 % vilket är 10 % lägre än i regressionsmodell 5. 

Om man ser på koefficienterna så kan man konstatera att även FoU-utgifter har en högre 
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koefficient än i regressionsmodell 5. Denna har en koefficientsgrad på 17,97 medan den 

tidigare har en koefficientsgrad på 13,26. Resultatet visar även att reklamutgifter har en 

betydligt lägre koefficientsgrad än i den tidigare modellen. I förra modellen var 

koefficientgraden 10,90 och i denna 3,09. I tabell 15 presenteras resultat för tidsperioden 

2014–2018. 

Tabell 15 Regressionsmodell med tidsperioden 2014-2018 

Beroende variabeln  
  

 𝑃𝑡+3m  
  

R2  
  

 0,56  
  

Justerat R2  
  

 0,56  
 

Observationer  
 

4222 

ANOVA  
F-värde  

   
1515,61  

Signifikansnivå  
  

 (0,00) ***  
  

Variabel  
Konstant  
Koefficient  

   

  
2,13  

T-värde och P-värde  
  

 2.62  
(0,00) ***  

𝐵𝑉𝑃𝑆𝑡   
Koefficient  

   
0,63  

T-värde och P-värde  
  

 11,11  
(0,00) ***  

𝐹𝑜𝑈𝑡   
Koefficient  

   
 25,96  

T-värde och P-värde  
  

 45,25  
(0,00) ***  

𝐴𝐷𝑉𝑡  
Koefficient  

   
14,96  

T-värde och P-värde  
  

 
AEPS_FoU_ADVt 

Koefficient 

T-värde och P-värde 

 

 

 25,91 
(0,00) ***  

 

5,05 

25,91 

(0,00)*** 

 

Jämfört med den tidigare modellen som undersökte åren 2009–2013, så har denna en 

förklaringsgrad på samma nivå som i regressionsmodell 5 på 56 %. Trots att samplet i 
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denna modell är mindre än i den förra så har denna även både högre R2 värde och högre 

F-värde. Gällande koefficienterna kan man även se stora skillnader. I denna modell har 

FoU-utgifter en koefficientsgrad på 25,96, vilket är betydligt högre än i både förra 

modellen och i regressionsmodell 5. Reklamutgifter har också större koefficient än i båda 

tidigare modellerna, med en koefficientsgrad på 14,96. Vad detta beror på kan man inte 

med säkerhet säga men det är högst antagligen att göra med finanskrisens inverkan på 

aktiepriset kring den tidigare perioden. Under denna period har aktiepriserna 

återhämtat sig någorlunda från finanskrisen och därav har aktiepriserna stigit upp rejält 

i jämförelse med i 2009. Om man kollar på medelvärdet av aktiepriserna under dessa två 

tidsperioder så var medelvärdet mellan 2009-2013 22 per aktie. Under perioden mellan 

2014–2018 var medelvärdet 35 per aktie vilket är betydligt högre än i den första perioden 

Därav så kan man säga att både förklaringsgraden är högre och även oberoende 

variablerna visar ett större samband med aktiepriserna än under den förra perioden 

5.8  Sammanfattning 

Det man kan konstatera utifrån resultatet är att samtliga ställda hypoteser håller. Man 

kan även säga att baserat på dessa analyser, så är både FoU- och reklamutgifter 

värderelevanta.   

I första regressionsmodellen testade jag om förhållandet mellan aktiepriset och 

bokvärdet av aktier samt resultat per aktie stämmer. Ifall detta inte skulle stämma så 

skulle de fortsatta regressionsmodellerna inte vara legitima eftersom i 

värderelevansstudier förutsätts det att företagsvärdet är lika med bokvärdet av eget 

kapital och dess residualinkomst. För att testa detta utfördes en regressionsmodell som 

testar detta samband. I modellen hade jag sammanlagt 36 067 observationer hämtade 

från företag i USA. Resultatet av denna modell visade att förhållande mellan bokvärdet 

per aktie och resultat per aktie stämmer, varav jag kunde gå vidare med analysen. För att 

testa om andra faktorer kan ha en signifikant inverkan på grundantagandet så utfördes 

en tilläggsanalys med kontrollvariabler. Dessa kontrollvariabler var dummyvariabler för 

tid och bransch. Efter att ha kontrollerat grundantagandet med kontrollvariabler kunde 

det konstateras att grundantagandet håller även fast man tillsätter kontrollvariabler. I 

samtliga modeller har det testats om resultatet håller om man tillsätter kontrollvariabler 

för bransch och år, och alla resultat har hållits.  Jag valde att presentera endast 

grundantagandet med kontrollvariabler baserat på dess viktighet för att kunna utföra 

resten av analysen.    
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I andra regressionsmodellen testar jag FoU-utgifters inverkan på aktiepriset. För att 

testa detta förhållande använde jag en regressionsmodell, där beroende variabeln är 

aktiepriset, och de oberoende variablerna är bokvärdet per aktie, FoU-utgifter per aktie 

samt resultat per aktie justerat med FoU-utgifter. Antalet observationer i denna modell 

var 25 017. Resultatet visade att FoU-utgifter har ett starkt positivt signifikant samband 

med aktiepriset. Därmed enligt detta kan jag konstatera att resultatet stöder hypotes 1. 

Detta resultat är också i enlighet med bland annat Zhang (2015), som testade FoU-

utgifters inverkan på aktiepriset i företag i USA under perioden 2009–2014. I denna 

analys inkluderas ett sampel taget mellan perioden 2009–2018, därmed testade även 

Zhang delvis samma tidsperiod som jag gjorde i min analys.  

I tredje analysen testar jag förhållandet mellan reklamutgifter och aktiepriset. Detta görs 

med en liknande modell som i den tidigare, men resultat per aktie justeras med 

reklamutgifter och omplacerar FoU-utgifter med reklamutgifter.  Antalet observationer 

är 20 270. Resultatet visar att reklamutgifter har ett starkt positivt signifikant samband 

med aktiepriset. Därmed kan man konstatera att hypotes 2 stödes. Andra studier som 

kommit fram till liknande resultat är Ho, Keh & Ong (2005) samt Gu & Li (2010).  

I fjärde analysen testar jag både FoU- och reklamutgifters förhållande med aktiepriset. 

Syftet med denna analys är att undersöka vilkendera som har större inverkan på 

aktiepriset när man inkluderar båda i samma modell. Modellen är likadan som den förra, 

men i denna justeras resultat per aktie med både FoU- och reklamutgifter samt 

inkluderar båda dessa utgifter i modellen. Antalet observationer är 9265 vilket är 

betydligt mindre än i de andra analyserna. Detta på grund av att det finns få företag som 

rapporterar både reklam och FoU-utgifter. Resultatet av denna analys stöder den tredje 

hypotesen. Nämligen att FoU-utgifter har en större signifikant samband med aktiepriset 

än vad reklamutgifter har. Detta kan ses ur både förklaringsgraden och 

koefficientsgraden. Om man jämför förklaringsgraden i regressionsmodell 2 och 3 så kan 

man se att regressionsmodell 2 som innehar FoU-utgifter har högre förklaringsgrad än 

regressionsmodell 3. När man innehar båda dessa variabler i samma modell så är 

förklaringsgraden högre än i regressionsmodell 3 som enbart har reklamutgifter. 

Eftersom när man tillsätter FoU-utgifter i regressionsmodellen leder till en högre 

förklaringsgrad så kan man säga att FoU-utgifter har starkare samband med aktiepriset 

än reklamutgifter. Även koefficientsgraderna är 13,26 för FoU-utgifter och 10,9 för 

reklamutgifter och stöder även hypotes 3. Båda utgifterna har dock ett starkt positivt 

samband med aktiepriset.   
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I femte analysen undersöker jag hur FoU- och reklamutgifter påverkar 

aktieavkastningen. Detta är mer fokuserat på det operationella resultatet och 

aktieförändring per år. För att undersöka detta använde jag mig av en regressionsmodell, 

där beroende variabeln är aktieavkastning och de oberoende variablerna är resultat per 

aktie justerat med FoU och reklamutgifter, förändring i resultat per aktie justerat med 

FoU och reklamutgifter, förändring i FoU samt reklamutgifter. Jag undersöker till att 

börja med enskilt FoU- och reklamutgifters inverkan på aktieavkastningen och till sist 

inkluderar jag båda i samma regressionsmodell. Den första modellen hade 22 898 

observationer, och resultatet visade att FoU-utgifter har ett positivt signifikant samband 

med aktieavkastningen. Den andra modellen hade 17 274 observationer, och resultatet 

visade att även reklamutgifter har ett positivt signifikant samband med 

aktieavkastningen.  I den sista modellen var antalet observationer 8440. Resultatet 

visade att båda utgifterna har en signifikant inverkan på aktieavkastningen och därmed 

stöder resultatet hypotes 4. Förändring i reklamutgifter har en större koefficientsgrad än 

förändring i FoU-utgifter. Orsaken till detta föreslås vara att FoU utgifter är en större 

kostnad för samtliga företag och därför kommer det årets resultat nedåt betydligt mera 

än vad det gör med reklamutgifterna som är en mindre kostnad för företagen. 

Förklaringsgraden är dock i samma linje som i regressionsmodellerna som undersökte 

aktiepriset, nämligen modellen som innehar FoU-utgifter har större förklaringsgrad än 

den som innehar reklamutgifter. Därav på grund av detta kan jag inte med säkerhet 

konstatera att någondera av dessa har större signifikant samband med 

aktieavkastningen. 

I sista analysen har jag delat upp modellerna i två olika tidsperioder 2009–2013 och 

2014–2018 för aktiepris i syfte att undersöka om det uppstår skillnader i resultaten 

beroende på tidsperiod. Av intresse är det att se hur den förstnämnda perioden skiljer 

sig från den andra när denna period var just efter finanskrisen. Jag använder detta som 

en kontrollanalys för att se hurudana skillnader det uppstår i resultaten när man 

undersöker skilda tidsperioder. I den första modellen hade jag 5039 antal observationer 

och resultatet visade att förklaringsgraden var lägre än i den analys som beaktade hela 

tidsperioden. Detta kan ge en indikation på att finanskrisen har haft en stor inverkan på 

aktiepriset inom denna tidsperiod. I andra modellen var observationerna 4222 till 

antalet men trots lägre antal observationer så hade modellen både högre förklaringsgrad 

och högre F-värde än i första modellen. Koefficienterna i denna modell var till och med 

högre än i modellen som beaktade hela tidsperioden, detta indikerar på att finanskrisen 

troligtvis har haft en inverkan på aktiepriset under den första perioden.  
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Samtliga modeller förutom de som undersöker aktieavkastning har en hög 

förklaringsgrad. Den sista modellen som undersökte aktieavkastningen hade en 

förklaringsgrad på enbart 7 % vilken är väldigt liten. Cazavan-Jeny och Jeanjean (2006) 

fick även låga R2 värden när de undersökte aktieavkastning, och kom till högre 

förklaringsgrad när de tillsatte variabler som tidseffekt. Resultatet av Anova för den sista 

modellen indikerar dock att modellen är signifikant och har ett högt F-värde. Man kan 

konstatera att dessa utgifter inte har stor inverkan på aktieavkastningen och årets 

resultat, men att de påverkar aktiepriset mycket.   
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6 KONKLUSION 

I början av detta kapitel presenterar jag huvudresultatet av forskningsuppgiften. 

Därefter går jag igenom reliabilitet och begräsningar av denna avhandling. Sedan 

presentar jag vad denna avhandling har kontribuerat till och hurudana praktiska 

implementeringar man kan ha av denna avhandling. Till sist presenteras förslag till 

fortsatt forskning inom ämnet.  

6.1  Huvudresultat 

Avhandlingens huvudsyfte var att undersöka värderelevansen av FoU- och 

reklamutgifter. Med denna undersökning kan man bland annat se om dessa båda utgifter 

kontribuerar till företagsvärdet, och även vilkendera av dessa utgifter har mer 

kontribution till företagsvärdet. Forskningsuppgiften undersökte dessa utgifters 

association med aktiepriset och aktieavkastning. Data till undersökningen är hämtat från 

börslistade företag i USA mellan perioden 2009 – 2018. Jag valde USA främst för att i 

denna region finns det mycket data att hämta i jämförelse med andra länder. I 

undersökningen exkluderade jag aktiverade FoU-utgifter och inkluderade enbart 

kostnadsförda FoU-utgifter, bland annat för att antalet företag som aktiverar FoU-

utgifter är väldigt få. För att uppnå syftet så användes en kvantitativ modell baserad på 

Ohlsons (1995) modell, vilket är en flitigt använd modell inom värderelevansstudier. 

Avhandlingen hade fyra uppställda hypoteser. Den första hypotesen var att det finns ett 

positivt signifikant samband mellan företagets aktiepris och FoU-utgifter. Detta testades 

med en regressionsanalys baserad på den modifierade modellen av Cazavan-Jeny och 

Jeanjeans (2006) modell. Den andra hypotesen var att det finns ett positiv signifikant 

samband mellan företagets aktiepris och reklamutgifter. Detta testades på ett likadant 

sätt som i den första regressionsanalysen. Den tredje hypotesen var att det finns ett 

större positivt signifikant samband mellan företagets aktiepris och FoU-utgifter än 

mellan företagets aktiepris och reklamutgifter. Detta testades återigen i samma linje som 

i de tidigare analyserna, bara att i denna så inkluderades både FoU- och reklamutgifter i 

samma modell. Den fjärde hypotesen gällde företagets aktieavkastning och FoU- samt 

reklamutgifter, där jag ställde hypotesen att det finns ett positiv signifikant samband 

mellan företagets aktieavkastning och FoU-utgifter samt reklamutgifter. I denna hypotes 

kunde jag inte ta ställning om någondera har större inverkan på aktieavkastning på 

grund av att tidigare forskning inte har inkluderat dessa två utgifter i samma 

undersökning när de undersökte associationen med aktieavkastning. En 

regressionsanalys användes även för att undersöka denna hypotes.  
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Resultatet av analysen som undersökte första hypotesen stöder den första hypotesen, det 

vill säga att resultatet visar att FoU-utgifter har ett positivt signifikant samband med 

aktiepriset. Med andra ord kan man säga att FoU-utgifter är värderelevanta. Angående 

analysen för den andra hypotesen visar resultatet att det stöder den andra hypotesen, det 

vill säga att det finns ett positiv signifikant samband mellan reklamutgifter och 

aktiepriset. Analysen av tredje hypotesen visar att resultatet stöder hypotesen, att FoU-

utgifter har ett större signifikant positivt samband med aktiepriset än vad reklamutgifter 

har med aktiepriset. Man kan alltså med dessa resultat konstatera att både FoU- och 

reklamutgifter är värderelevanta, men att FoU-utgifter kontribuerar mera till aktiepriset 

än vad reklamutgifter gör. Resultatet av analysen som undersöker fjärde hypotesen visar 

att både FoU- och reklamutgifter har ett positivt signifikant samband med 

aktieavkastningen. Som en sista analys undersökes om det uppstår skillnader i resultatet 

gällande FoU- och reklamutgifters samband med aktiepriset om man undersöker olika 

tidsperioder. Ingen hypotes ställs upp för denna analys, men jag använder analysen som 

en kontrollanalys för att se om det finns signifikanta skillnader tidsperioder emellan. 

Tidsperioderna delades upp i 2009–2013 och 2014–2018. Resultatet visade att den 

förstnämnda tidsperioden hade 10 % mindre förklaringsgrad än för samplet som helhet. 

Både FoU- och reklamutgifter hade ett positivt signifikant samband med aktiepriset, 

men koefficientsgraden för reklamutgifter var mycket lägre i denna analys. I den andra 

tidsperioden var förklaringsgraden på samma nivå som i analysen, som undersökte hela 

tidsperioden. I denna period hade dock både FoU-och reklamutgifter högre 

koefficientsgrader än i analysen som beaktar hela tidsperioden, vilket indikerar på att 

dess utgifter hade större påverkan på aktiepriset under denna tidsperiod.  

6.2  Relabilitet och begränsningar 

För att öka reliabiliteten av resultatet har det använts kontrollvariabler och 

kontrollanalys som beaktar två olika tidsperioder. Samtliga regressionsanalyser har 

testats med kontrollvariabler i stil med den som presenterades för analys av 

grundantagandet, för att undersöka om resultatet skulle påverkas av att inkludera 

dummyvariabler för år och bransch. Samtliga modellers resultat har varit på samma nivå 

och har inte påverkats signifikant av dessa kontrollvariabler. För att undvika att få 

snedvridet resultat har jag använt winsorisering för att få bort extremvärden som kan 

påverka resultatet på ett negativt sätt. Korrelationsanalysen visade att det inte existerar 

multikollinearitet variablerna emellan. I denna avhandling har jag valt att inte inkludera 

test för heteroskedasticitet, som är ett sedvanligt känslighetstest i statistiska analyser. 

Eftersom Cazavan-Jeny och Jeanjean (2006) inte använde sig att ett sådant test så utgår 
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jag ifrån att det inte är nödvändigt för denna avhandling heller. Analyserna är 

begränsade så till vida att jag enbart använt ett fåtal oberoende variabler. Till exempel 

Cazavan-Jeny och Jeanjeans (2006) studie använde sig av tidseffekt i dess 

regressionsanalys för aktieavkastning. Detta används inte i denna avhandling, varav jag 

får en liten förklaringsgrad för samtliga modeller som analyserar aktieavkastning. Den 

låga förklaringsgraden tyder på att det finns många andra variabler som kan påverka 

aktieavkastningen, och att FoU- och reklamutgifter står enbart för ca 6–8 % 

förklaringsgrad vilket är ett väldigt lågt resultat.  I avhandlingen användes enbart 

kostnadsförda FoU- och reklamutgifter, varav aktiverade inte fanns med i denna 

avhandling. Aktiverade FoU- och reklamutgifter står dock enbart för en liten del av det 

möjliga samplet som kunde varit med och torde inte påverka resultatet signifikant.  

6.3  Kontribution och praktisk implementering 

Värderelevansen av FoU- och reklamutgifter har det forskats flitigt om och majoriteten 

av de tidigare studierna har kommit till samma resultat, det vill säga att dessa utgifter är 

värderelevanta. Det finns dock få tidigare studier som undersökte FoU- och 

reklamutgifters samband med aktieavkastning i samma modell. Därmed kontribuerar 

denna avhandling genom att ge svar på hur dessa påverkar aktieavkastningen när de är 

i samma modell. Den tidsperiod som denna avhandling undersökte har det inte gjorts 

tidigare forskning om, det vill säga 2009–2018 och därmed kontribuerar avhandlingen 

till att ge svar på hur värderelevansen av dessa utgifter ser ut under denna tidsperiod. 

Det undersöktes även om det uppstår skillnader mellan två olika tidsperioder, nämligen 

2009–2013 och perioden 2014–2018 vilket inte har gjorts tidigare.  

Den praktiska implementeringen av resultatet denna avhandling kan ge är både för 

standardsättare och för företag. Det finns forskare som förespråkar att aktivering av 

FoU- och reklamutgifter skulle öka tillförlitligheten av redovisningsinformation. 

Eftersom dessa utgifter påverkar företagets värde positivt borde de ses som tillgångar 

och inte som utgifter för företag. Standardsättare kunde se detta som en motivering att 

göra det mindre restriktivt för företag att kunna aktivera FoU- och reklamutgifter. Denna 

studie visar även att både FoU- och reklamutgifter är lönsamma investeringar eftersom 

de skapar ett värde för företaget, därmed kan företag skapa ett värde genom att investera 

i dessa utgifter.  
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6.4  Förslag till fortsatt forskning 

Denna avhandling fokuserade enbart på kostnadsförda FoU- och reklamutgifter och 

exkluderade aktiverade. Som förslag till fortsatt forskning vore att göra en likadan 

undersökning men att inkludera aktiverade FoU- och reklamutgifter. Detta vore 

intressant att se i en region där aktivering av dessa utgifter är mindre restriktiv än i USA, 

som i till exempel Europa och Asien. Det vore även intressant att utföra en undersökning 

som skulle undersöka hur värderelevans av FoU- och reklamutgifter varierar i länder 

som spenderar mycket på FoU- och reklamutgifter i jämförelse med länder som 

investerar mindre i dessa utgifter. Enligt UNESCO (u.å.) investerar Sydkorea mest i FoU 

per capita efterföljt av Israel, medan länder som Nigeria och Uganda spenderar väldigt 

lite i FoU. År 2016 var enligt Statista (2017) USA det land som spenderade mest i reklam 

per capita efterföljt av Australien. Ur en standardsättares perspektiv skulle det vara 

intressant att undersöka mer djupgående aktivering av FoU- och reklamutgifter och dess 

värderelevans med att utföra en liknande studie som Lev och Sougiannis (1996) gjorde. 

De testade värderelevansen genom att aktivera tidigare kostnadsförda FoU-utgifter och 

justera bokvärden och inkomster enligt detta. Det vore intressant att se hur aktivering av 

tidigare kostnadsförda FoU -och reklamutgifter skulle påverka värderelevansen. Ett till 

förslag vore att undersöka branschspecifika skillnader mer djupgående och hur FoU- och 

reklamutgifter värderelevans skiljer sig branscher emellan. I analysen inkluderades 

branscher som en kontrollvariabel men jag valde att inte analysera dessa desto mera 

p.g.a. de låga skillnaderna i förklaringsgraden när branscher inkluderades.  En annan 

intressant undersökning vore att studera hur investeringsanalytiker ser på FoU- och 

reklamutgifter. Kan det finnas ett samband mellan investeringar i FoU- och 

reklamutgifter och analytikernas prognos för aktiepriset? Ett till förslag vore att 

inkludera ”SG&A costs”, på svenska mer känt som försäljnings-, allmänna och 

administrativa kostnader eller övriga rörelsekostnader. Under SG&A brukar man ofta 

inkludera FoU- och reklamutgifter samt olika andra administrativa kostnader. Det vore 

intressant att se hur dessa kostnader påverkar värderelevansen. En möjlighet vore också 

att försöka spjälka upp de kostnader under denna kategori som är FoU- och 

reklamutgifter och testa dess värderelevans.  
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BILAGA 1 KORRELATIONSMATRIS 

 

 Pt + 3m Rt + 3m Bvps EPS FoUt AEPS_FoUt ADVt AEPS_ADvt AEPS_FoUt_ADVt ΔEPS ΔAEPS_FoUt ΔFoUt ΔAEPS_ADVt ΔADVt ΔAEPS_FoUt_ADVt 

Pt + 3m 1 0,452 0,669 0,651 0,515 0,392 0,398 0,513 0,290 0,083 0,018 0,096 0,069 0,173 0,026 

Rt + 3m 0,452 1 0,175 0,246 0,171 0,174 0,097 0,196 0,138 0,181 0,135 0,085 0,180 0,108 0,155 

Bvps 0,669 0,175 1 0,608 0,409 0376 0,313 0,470 0,197 0,041 -0,011 0,083 0,037 0,115 -0,005 

EPS 0,651 0,246 0,608 1 0,165 0,881 0,285 0,904 0,763 0,305 0,199 0,100 0,337 0,158 0,285 

FoUt 0,515 0,171 0,408 0,165 1 -0,309 0,308 0,170 -0,325 0,031 -0,016 0,088 0,032 0,111 -0,028 

AEPS_FoUt 0,392 0,174 0,376 0,881 -0,309 1 0,173 0,822 0,913 0,265 0,203 0,057 0,313 0,110 0,304 

ADVt 0,398 0,097 0,313 0,285 0,308 0,173 1 -0,112 -0,206 0,035 0,002 0,058 -0,022 0,259 -0,033 

AEPS_ADvt 0,513 0,196 0,470 0,904 0,170 0,822 -0,112 1 0,886 0,355 0,267 0,102 0,364 0,039 0,306 

AEPS_FoUt_ADVt 0,29 0,138 0,197 0,763 -0,325 0,913 -0,206 0,886 1 0,307 0,262 0,036 0,318 0,005 0,308 

ΔEPS 0,083 0,181 0,041 0,305 0,031 0,265 0,035 0,355 0,307 1 0,941 -0,437 0,955 0,016 0,915 

ΔAEPS_FoUt 0,18 0,135 -0,011 0,199 -0,016 0,203 0,002 0,267 0,262 0,941 1 -0,670 0,927 -0,129 0,947 

ΔFoUt 0,096 0,085 0,83 0,100 0,088 0,057 0,058 0,102 0,036 -0,437 0,670 1 -0,266 0,431 -0,443 

ΔAEPS_ADVt 0,69 0,180 0,037 0,337 0,032 0,313 -0,022 0,364 0,318 0,955 0,927 -0,266 1 -0,149 0,969 

ΔADVt 0,173 0,108 0,115 0,158 0,111 0,110 -0,259 0,039 0,005 0,016 -0,129 0,431 -0,149 1 -0,259 

ΔAEPS_FoUt_ADVt 0,026 0,155 -0,05 0,285 -0,028 0,304 -0,033 0,306 0,308 0,915 0,947 -0,433 0,969 -0,259 1 


