
Resultaträkningens  
uppställning

Det finns två lagstadgade uppställningsformer för hur en resultaträkning bör 
upprättas: kostnadsslagsindelad och funktionsindelad. Valet av metod är fritt 
men innebär stora skillnader i hur rörelsekostnader presenteras.
• Kostnadsslagsindelad resultaträkning (bilaga 2)– fördelar kostnader 

utifrån kostnadsslag, det vill säga vilken typ av kostnad det avser. 
Exempelvis: Råvaror, personalkostnader och avskrivningar.

• Funktionsindelad resultaträkning (bilaga 3) – klassificerar istället 
posterna utifrån vilken funktion respektive kostnad har, så som: kostnad 
sålda varor*, försäljningskostnader och administrationskostnader.

*Kostnad sålda varor = IB Lager + Årets Inköp – UB Lager

Observera att det enligt årsredovisningslagen krävs särskilda skäl för att få byta 
uppställningsform.

Bilaga 2
Uppställningsform I för resultaträkning (rapportform med 
kostnadsslagsindelning):
1. Nettoomsättning
2. Förändring av varulager
3. Aktiverat arbete för egen räkning
4. Övriga rörelseintäkter
5. Råvaror och förnödenheter
6. Övriga externa kostnader
7. Personalkostnader
8. Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella 

anläggningstillgångar
9. Nedskrivningar av omsättningstillgångar utöver normala nedskrivningar
10. Övriga rörelsekostnader

RÖRELSERESULTAT
11. Intäkter från andelar i koncernföretag
12. Intäkter från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag
13. Intäkter från övriga företag som det finns ett ägarintresse i
14. Intäkter från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar 

(med särskild uppgift om intäkter från koncernföretag)
15. Övriga ränteintäkter och liknande intäkter (med särskild uppgift om intäkter 

från koncernföretag)
16. Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga 

placeringar
17. Räntekostnader och liknande kostnader (med särskild uppgift om kostnader 

som avser koncernföretag)
18. Bokslutsdispositioner
19. Skatt på årets resultat
20. Övriga skatter
21. Årets resultat Lag (2015:813) 



Bilaga 3
Uppställningsform II för resultaträkning (rapportform med funktionsindelning)
1. Nettoomsättning
2. Kostnad för sålda varor
3. Bruttoresultat
4. Försäljningskostnader
5. Administrationskostnader
6. Övriga rörelseintäkter
7. Övriga rörelsekostnader

RÖRELSERESULTAT
8. Intäkter från andelar i koncernföretag
9. Intäkter från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag
10. Intäkter från övriga företag som det finns ett ägarintresse i
11. Intäkter från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar (med 

särskild uppgift om intäkter från koncernföretag)
12. Övriga ränteintäkter och liknande intäkter (med särskild uppgift om intäkter från 

koncernföretag)
13. Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar
14. Räntekostnader och liknande kostnader (med särskild uppgift om kostnader som 

avser koncernföretag)
15. Bokslutsdispositioner
16. Skatt på årets resultat
17. Övriga skatter
18. Årets resultat Lag (2015:813).

Källa: Årsredovisningslag (1995:1554)
(https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/
arsredovisningslag-19951554_sfs-1995-1554)


