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Det finns tre ting som inte kan döljas: 
kärlek, rök och en man som rider på en kamel.

(Gammalt arabiskt ordspråk)
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Förord 

Här vill vi framföra vår tacksamhet till vår handledare Paula Liukkonen som varit 
tillmötesgående och hjälpsam när det behövts. Framför allt har Paula ställt tydliga och hårda 
krav vilket har varit utvecklande. Vi vill även tacka våra respondenter för att de har avsatt tid 
för intervjuer. Utan deras medverkan hade naturligtvis uppsatsen inte kunnat genomföras, 
tack.

Vi vill även framföra ett extra tack till Eva Eriksson Karlkvist på Astra Zeneca för att, utöver 
vad som kan anses skäligt, ansträngt i jakten på den mest lämpliga respondenten på företaget.

Marcus Åslund
Suliman Hudog Stockholm, 2006-05-24
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Sammanfattning

Från och med 2005 skall samtliga noterade bolag i EU-unionen tillämpa samma 
redovisningsregler. Dessa regler har huvudsakligen två syften, att öka jämförbarhet samt att 
återge en sann och rättvisande bild av företagen. För att detta skall kunna uppnås måste 
redovisningen lyckas fånga upp samtliga relevanta delar i företagens verksamhet. Vi frågor 
oss om dessa regler verkligen lyckas med detta?

Ser vi exempelvis på läkemedelsbranschen så investerar företag miljardbelopp i forskning och 
utveckling av nya läkemedel. Av dessa investeringar återfinns mycket lite i balansräkningen. 
Med andra ord kostnadsförs stora poster som innehåller potentiell framtid produkter. Detta 
skulle kunna förklaras delvis av att de ovan nämnda redovisningsreglerna inte tillåter 
aktivering av forskning som en immaterielltillgång och endast under viss förutsättningar 
tillåter aktivering av utveckling. Huruvida redovisningsreglerna lyckas återge en rättvisande 
bild av företaget och uppnå jämförbarhet kan återigen ifrågasättas.

Syftet med vår uppsats har således varit att utreda tänkbara effekter det skulle kunna medföra 
om forskning tilläts aktiveras som en immateriell tillgång. Med detta har vi velat inleda en 
diskussion kring redovisningsregler som tillåter en sådan aktivering. För att studien skall 
kunna genomföras på utsatt tid har vi avgränsat oss till ett fåtal aktörer i den svenska 
läkemedelsindustrin.

För att utreda detta använde vi oss av en kvalitativ studie. Vi har intervjuat ett fåtal 
respondenter på djupet och har valt respondenter som kan tänkas ge olika synvinklar på 
problemet. De olika respondentgrupper vi träffat är ekonomer på läkemedelsföretag, 
aktieanalytiker samt en revisor. Denna utformning på vår studie medför att våra resultat inte 
kan generaliseras, utan kan i bästa fall endast avse att ge indikationer.

Då vi analyserat våra respondenters svar och gjort jämförelser med teori har vi fått fram 
följande indikationer. Forskning inom läkemedelsbranschen förefaller kunna uppfylla de 
kriterier som redovisningsstandards ställer på immateriella tillgångar. Tvärt emot vad IAS 
fastslår, att forskning i bästa fall har en svag koppling till framtida ekonomiska fördelar, ser vi 
en relativt stark koppling mellan forskning och framtida fördelar. Däremot förefaller 
aktivering av forskning som en immateriell tillgång inom läkemedelsbranschen medföra 
övervägande negativa effekter. Det skulle, tvärt emot vad vi förutspådde, riskera att ge sämre 
jämförbarhet och sämre matchning. Vidare riskerar det att ge en missvisande istället för 
rättvisande bild av företaget.
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1 Inledning

Utan att gå för djup in på hur pass väl finansiella rapporter egentligen används skulle vi kunna 
enas om att deras syfte i alla fall är att förmedla information. Resultaträkningen skall då 
naturligtvis redogöra för den ekonomiska prestationen under den gångna perioden, däremot 
kan syftet med balansräkningen vara svårare att fastställa. För att göra det kan det vara 
nödvändigt att klargöra vad en balansräkning egentligen är, vilket informationsvärde den 
egentligen bör innehålla.

Vid en överblick av området så framkommer det i böcker som behandlar redovisningsteori två 
fundamentala sätt att se på en balansräkning. Exempelvis beskriver Artsberg i sin bok 
Redovisningsteori –policy och –praxis (2003, s 188) två synsätt som hon kallar för 
resultatutredningsbalans och förmögenhetsbalans. I den resultatutredande balanssynen ligger 
fokus på att matcha intäkter och kostnader, balansräkningen blir här endast en viloplats för 
värden innan de kan periodiseras. Däremot med den förmögenhetsrelaterade balanssynen så 
kan balansräkningen anses utgöra mer än endast en viloplats. Balansräkningen är här en 
informationskälla som skall kunna kommunicera ett företags samlade förmögenhet, det vill 
säga mer än bara vilande inkomster och utgifter. Det blir således mycket mer intressant att 
granska vilka värden som finns på balansräkningen då synsättet med förmögenhetsbalans 
tillämpas än vad det annars skulle vara med resultatutredningsbalans. 

Det framgår med andra ord att det finns skäl att diskutera vad som skall finnas på 
balansräkningen och hur ett företags värde skall eller bör förmedlas. Det är här vi har vår 
utgångspunkt, i diskussionen om vad balansräkningen bör innehålla för att uppnå det 
informationsvärde den bör ha. 

1.1 Problembakgrund

Från och med 2005 gäller gemensamma redovisningsregler för noterade bolag inom 
Europeiska Unionen. Syftet med dessa är att öka jämförbarheten mellan noterade bolag samt 
att deras finansiella rapporter skulle återge en sann och rättvisande bild. De gemensamma 
reglerna var ett led i planerna på att skapa en ändamålsenlig och kostnadseffektiv 
kapitalmarknad Detta går att utläsa ur Europaparlamentets råd och förordning 1606/2002 
”...tillämpningen av dem leder till en sann och rättvisande bild av ett företags finansiella 
ställning och resultat...så att redovisningar som offentliggörs av noterade företag blir lättare 
att jämföra.” (EG nr 1606/2002). Det bör kanske även i samanhanget nämnas att dessa 
gemensamma standard får anses vara sammankopplade med en förmögenhetsbalanssyn. Med 
andra ord ett visst fokus på balansräkningarna.
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Det finns alltså två mål och tillika problem som redovisningsreglerna skall uppnå samt lösa, 
jämförbarhet samt sann och rättvisande bild. Om vi inleder med jämförbarheten så kräver den 
i princip två saker. Dels måste samtliga noterade bolag redovisa enligt samma regler och dels 
måste dessa regler fånga upp samtliga relevanta nyanser hos bolagen. Numera redovisar alla 
noterade bolag inom EU enligt samma regler och således är jämförbarheten till hälften säkrad. 
Det som återstår är att redovisningsreglerna fångar upp samtliga relevanta nyanser hos 
bolagen, det vill säga att den ger en sann och rättvisande bild. Med andra ord är exempelvis en 
noterad affärsverksamhet i England jämförbar med en liknande, noterad affärsverksamhet i 
Sverige eftersom båda redovisar enligt samma regler. Men också endast om reglerna lyckats 
fånga upp samtliga relevanta nyanser hos båda företagen.

Vad det gäller rättvisande bild så ser vi emellertid att det finns problem, främst då det gäller 
immateriella tillgångar och då internt upparbetade sådana. Sådana tillgångar skall endast 
aktiveras i vissa fall vilket medför att fundamentala skillnader hos företag inte alltid 
synliggörs. Vi föreställer oss exempelvis en situation där två liknande företag uppvisar 
liknande resultat och balansräkningar. Det ena företaget bedriver forskning i mindre 
omfattning och det andra företaget bedriver forskning i betydande omfattning. Det förefaller 
således finnas en skillnad mellan dessa företag. Frågan är om den är relevant och om den 
påverkar företagen. Om den gör det skulle det innebära att redovisningen inte ger en 
rättvisande bild och därigenom försämrar jämförbarheten eftersom forskning inte medges vara 
en immateriell tillgång. Rimligtvis så borde forskning, i alla fall i någon utsträckning, 
resultera i patent eller helt enkelt produkter, med andra ord generera ekonomiska fördelar. 
Den här skillnaden förefaller alltså att vara relevant nog att upptas i redovisningen.

Även ur en annan synvinkel kan den här skillnaden anses som relevant, den borde rimligtvis 
påverka användarna av de finansiella rapporterna. Om forskning till viss del slutligen kommer 
generera framtida ekonomiska fördelar borde forskande företag ha fler fördelar än icke 
forskande företag. Således något som, om det vore allmänt känt, skulle påverka exempelvis 
köplusten av aktier. Med andra ord borde forskning som ett företag bedriver kunna påverka 
aktiepriset. Traditionell finansieringsteori beskriver emellertid att marknadsvärdet på ett 
företag, dess aktier, är det diskonterade nuvärdet av framtida utdelningar. Det förkunnas 
exempelvis på företagsekonomiska institutionens fortsättningskurs i företagsekonomi, 
Investering och finansiering (Lindberg 2006). Utan att leda diskussionen för långt in i 
finansieringsteori kan vi enas om att forskningsverksamhet som inte aktiverats på 
balansräkningen förmodligen spelar en ganska liten roll i denna traditionella värderingsteori.
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Är då verksamhet av den här karaktären, forskning och utveckling, något som påverkar 
företaget och dess värde? Ser vi till den svenska marknaden finns det exempel som pekar på 
det. Det svenska bioteknikföretaget Tripep fick hösten 2005 godkänt att testa sitt anti-
hivpreparat Alfa HGA på människor. Enligt rapporter under början av 2006 löpte 
utvecklingen enligt plan och rapporter indikerade att lansering var att vänta under senare delen 
av 2006 eller 2007. Tripep gjorde även en nyemission i februari 2006 för att kunna driva 
utvecklingen av Alfa HGA framåt (Björk, 2006)

Under våren genomfördes tester på människor men dessvärre kunde ingen effekt på hiv-nivåer 
påvisas. Som en följd av detta lades arbetet med Alfa HGA ned i början av april (Björk,
2006). Aktiemarknadens reaktion på detta besked kan utan större tveksamhet peka på att detta 
var en faktor som påverkade företagets marknadsvärde. För en av Tripeps storägare innebar
det här att aktier som då börsen öppnade var värda drygt 60 miljoner kronor (MKR) vid 
stängning istället var värda ungefär 20 MKR. Med andra ord ett förmögenhetsras på nära 39 
miljoner kronor, 65 procent. Nämnvärt här är att värderaset skedde den dag då Tripep 
offentliggjorde att arbetet med Alfa HGA lades ner. För denne ägare innebär det här att 
aktierna sjönk med över 80 000 kronor per minut under en och samma dag, nästan 5 MKR per 
timme (Öhrn, 2006).

Tydligen hade forskning och utveckling i alla fall i det här exemplet en tydlig effekt på 
företagets marknadsvärde. Mot bakgrund av detta kan frågan då ställas vad reaktionen skulle 
ha blivit om Tripeps arbete med Alfa HGA hade lett till en färdig produkt, istället för 
nedläggning. En effekt åt motsatta hållet är en kanske inte helt orimlig gissning och även 
något som skedde månader innan Tripeps aktie föll. Ser vi på aktiernas utveckling under 
januari så skedde i mitten på månaden en värdeökning på nära 78 procent (från 9,5 till 16,9) 
på en vecka. Denna stigning sammanfaller i tid med Tripeps rapporter om att utvecklingen 
löpte väl och lansering skulle kunna ske inom en överblickbar framtid. Tripep förefaller att ge 
en indikationer om att forskning och utveckling är en faktor som påverkar företagets värde 
och anseende. Frågan kan då ställas om redovisningarna uppfyller kraven på rättvisande bild 
om dessa inte tydligt kommuniceras i de finansiella rapporterna.

Det tycks tydligen finnas problem med gällande redovisningsregler. Huruvida de uppfyller de 
krav som ställts på jämförbarhet och rättvisande bild förefaller kunna diskuteras. 
Jämförbarheten tycks bli haltande eftersom reglerna inte fullt ut återspeglar företagen så att 
sann och rättvisande bild uppnås. En orsakande faktor till detta skulle kunna vara att forskning 
i dagsläge inte redovisas i balansräkningen som immateriell tillgång.
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1.2 Utgångspunkter

Ovanstående diskussion leder oss till följande antaganden och utgångspunkter.

 Forskning leder till framtida fördelar, möjligtvis inte alltid men sannolikt i en 
betydande utsträckning. 

 Forskning är relevant att kommunicera i redovisningen eftersom den kan påverka 
aktiepris och jämförbarhet med andra företag. Den bör således aktiveras i 
balansräkningen.

 Genom att aktivera forskning i balansräkningen kommer redovisningen ge en mer 
rättvisande bild.

 Om redovisningen ger en mer rättvisande bild kommer jämförbarheten mellan företag 
att öka.

1.3 Syfte

Syftet med studien är att belysa de effekter en aktivering av utgifter för forskning skulle 
medföra och därigenom inleda en diskussion rörande redovisningsregler som tillåter denna 
aktivering.

1.4 Problemformulering

Finns det anledning att redovisa utgifter för forskning i balansräkningen för att uppnå en mer 
rättvisande bild och därigenom bättre jämförbarhet?

1.5 Avgränsningar

Vi kommer att inrikta vår studie på forskning som immateriell tillgång och främst vid 
aktiveringstillfället. För att få ett tillräckligt underlag har vi valt att undersöka en bransch där 
forskning utgör en stor del av verksamheten och kommer därför att vända oss mot 
läkemedelsbranschen. På grund av resurs och tidsbrist kommer vi att avgränsa oss till ett fåtal 
aktörer på den svenska marknaden. För att vårt problem skall kunna belysas på ett så pass 
mångsidigt sätt som möjligt kommer vi att använda oss av respondenter från flera olika 
synvinklar. Utöver att vi ämnar kontakta läkemedelsföretagen i sig kommer vi även att 
kontakta revisorer och aktieanalytiker.
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2 Metod

Vi skall med vår studie undersöka om det finns incitament att aktivera forskning på 
balansräkningen som en immateriell tillgång. I kapitel tre redogörs för gällande normer vad 
det gäller redovisning och aktivering av immateriella tillgångar. Där kommer det att framgå
att aktivering av forskning inte medges i dagsläget. Vi vill således undersöka vad som ligger 
till grund för detta och om det inte finns anledning att aktivera forskning som immateriell 
tillgång. Det är mot bakgrund av detta som vi ämnar föra vår metoddiskussion.

2.1 Teoriutvecklande eller teoriverifierande

När ett beslut har tagits om att undersöka en fråga eller ett problem gäller det att bestämma sig 
för vilket tillvägagångssätt som skall användas. Tillvägagångssätt för hur forskaren ska göra 
för att på bästa sätt förstå verkligheten som undersöks. Enligt Jacobsen (2002, s.34) finns två 
olika typer av metod, teoriverifierande och teoriutvecklande. Jacobsen kallar för deduktivt 
respektive induktivt tillvägagångssätt.

Enligt Jacobsen inleder forskaren som utgår från den teoriverifierande metoden med att 
införskaffa sig förväntningar om hur verkligheten förväntas vara. Sedan går forskaren ut och 
undersöker om verkligheten överstämmer med förväntningarna. Forskarens uppfattningar eller 
antaganden om hur verkligheten är uppbyggd bygger på tidigare empiriska erfarenheter och 
befintliga teorier som denne själv har. Detta synsätt har kritiserats eftersom om forskaren 
begränsar sitt informationssökande till att bekräfta sina förväntningar så löper denne risken att 
bortse från viktigt data.

I den teoriutvecklande metoden utgår forskaren inte från tidigare erfarenheter utan försöker 
vara erfarenhetslös vid datainsamlingen. Målet med denna typ av metod är att skapa teori 
genom att utgå från empiri utan att påverkas från tidigare empiriska upptäckter och teorier. 
Idealet för den här typen av metod är enligt Jacobsen att teorier skall bildas utifrån det som 
observeras utan att forskaren begränsar sitt informationssökande. Förespråkare för denna 
metod menar att när forskaren inte utgår från befintliga erfarenheter kan all relevant och 
korrekt data insamlas, data som bättre återspeglar verkligheten. Baserat på detta kan forskaren 
sedan utveckla teorier. Teoriutvecklande metod har emellertid också kritiserats. Dessa kritiker 
menar att det är omöjligt för forskaren att gå ut i verkligheten och vara erfarenhetslös om 
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relevant data skall insamlas. Jacobsen skriver att ”undersökare kommer alltid att företa en 
avgränsning av informationen, medvetet eller omedvetet. Vi människor är genom lång fostran 
upplärda att se vissa saker och förbise andra utan att vi alltid är klara över vad vi ser och 
förbiser. Alla människor har ett slags fördom om vad som är viktigt och mindre viktigt innan 
de påbörjar en empirisk studie, och denna fördom kommer i hög grad att avgöra vilket slags 
data de samlar in” (Jacobsen, 2002, s.43).

På senare tid har den ovan gjorda indelningen blivit allt mindre tydlig. Vanligare nu är istället 
att det används en kombination av både metoderna beroende på forskarens medvetna 
utgångspunkt. Forskaren kan antingen begränsa sig till en viss datainsamling och från ett visst 
fenomen. Fullt lika möjligt är att vara öppen för ny och överraskande data, som han eller hon 
inte hade i tankarna när undersökningen började. Detta utan att blint följa ett bestämt synsätt
(Jacobsen, 2002, s.43).

Vår studies tillvägagångssätt bygger på den teoriverifierande metoden med ett visst inslag av 
ny och överraskande information. Vi ämnar dock inte att utveckla nya teorier. Detta innebär 
att vi utgår från befintliga teorier för att förstå verkligheten på bästa möjliga sätt.

2.2 Vetenskapligt förhållningssätt

Det finns en klassisk gruppering av förhållningssätt när vetenskapliga studier skall 
genomföras. Det handlar främst om två vetenskapliga motpoler med fundamentala skillnader 
nämligen hermeneutik och positivism, subjektivt och objektivt. Positivismen har sitt ursprung 
i naturvetenskapen där det alltid anses finnas rätt och fel, absolut kunskap. För att begripa 
fenomen så måste alla data som inte säkert kan bevisas bortses från så att forskaren får en 
kärna av absolut data. Från dessa data kan generella slutsatser dras. Forskning med ett 
positivistiskt förhållningssätt utgår till stor del på att ta fram tillförlitliga verktyg för att 
absoluta och säkra data ska kunna fastställas. Data och kunskap som genereras skall dessutom 
kunna återskapas av andra. Om samma undersökning görs skall samma resultat uppnås oavsett 
individuella skillnader forskarna sinsemellan, då anses kunskap och data ligga så nära den 
absoluta sanningen att den är godtagbar. Detta kallas ett krav på replicerbarhet. Inom 
samhällsvetenskapen och då företagsekonomin är positivistiskt förhållningssätt vanligast 
använt inom studier där absoluta data kan anses förekomma. Vanligaste områdena är 
finansiering och i viss mån redovisning. Inom dessa områden kan kraven på replicerbarhet 
anse uppfyllas, något som blir mycket svårare inom exempelvis studier som berör mänskliga 
faktorer (Jacobsen, 2002, s.32ff).

Hermeneutiken som då till viss del kan anses stå i motsatsförhållande till positivismen avsäger 
alla utsagor om fasta och absoluta data. Det hermeneutiska förhållningssättet har sitt ursprung 
inom samhällsvetenskapen. Som nämnts ovan blir det mycket svårt att uppnå samma resultat, 
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replicerbarhet, med två separat studier rörande samma fenomen när de innefattar mänskliga 
faktorer. Detta är enligt Ödman (Gustavsson, 2004, s.71ff) eftersom att människor kan 
uppleva samma sak på olika sätt beroende på tidigare upplevelser och tidigare erfarenheter. 
Till skillnad från den positivistiska synen där verktyg och absolut data står i fokus så handlar 
hermeneutiken mycket om tolkning, förståelse, förförståelse och förklaring. En forskare med 
hermeneutiskt förhållningssätt kommer som verktyg använda förståelse och tolkning samt en 
förståelseprocess som kallas för den hermeneutiska cirkeln eller spiralen.

Den här förståelseprocessen består av pendlingar mellan två punkter. Den första pendlingen är 
den mellan del och helhet. Helheten av ett fenomen är summan av dess delar, och allting 
påverkas av den omgivning den befinner sig i. Med andra ord måste forskaren ta hänsyn till 
helheten när delarna skall förstås och vice versa. När förståelse har uppnåtts om helheten 
kommer de ge ny förståelse till delen. Den ökade förståelsen av delen kommer sedan i sin tur 
öka förståelsen av helheten. På detta sätt skall forskaren pendla för att hela tiden öka sin 
förståelse. Vidare måste en forskare vara införstådd med att han eller hon tar med sig egen 
förståelse och egna tolkningar in i det fenomen som undersöks. Inom hermeneutiken kallas 
detta för förförståelse. Häri ligger den andra pendlingen, en pendling mellan förståelse och 
förförståelse. Principen är densamma som för pendlingen mellan del och helhet. När forskaren 
ökar sin förståelse skall reflektion göras och hänsyn tas till egna tidigare tolkningar, till 
förförståelsen. Efter att ha gått tillbaka till sin förförståelse kan en djupare förståelse för det 
undersökta fenomenet uppnås. Detta i sin tur medför ytterligare reflektioner kring 
förförståelsen. På detta sett ökar hela tiden forskaren sin förståelse för det som undersöks och 
söker på detta sett förklara det fenomen som undersöks (Gustavsson, 2004 s 71ff).

Syftet med vår studie är att lyfta fram effekter det skulle medföra att aktiver forskning som en 
immateriell tillgång i balansräkningen. För att göra det kommer vi naturligtvis att gå till de 
standards som reglerar området och till forskning som är relevant i vår undersökning. Utöver 
det kommer vi att intervjua revisorer som arbetar med de företag vi valt men främst kommer 
vi att träffa och intervjua personer från företag som i dagsläget bedriver mycket forskning. 
Vår avsikt är att lyfta fram effekter och inleda en diskussion, inte att mäta effekter av att 
aktivera. Vidare kommer vår empiri bestå av ett mindre antal personers uppfattningar och kan 
således inte anses vara objektiva för den bransch företagen är aktiva på, den svenska 
affärsmarknaden eller något annat område som vi skulle kunna tänka specificera. Det kommer 
istället att handla om subjektiva uppfattningar som ska ställas mot den teori vi samlat. Vi kan 
alltså säga att de karaktäristiska som vår studie innehar placerar oss närmare hermeneutiken. 
Vi kommer således att i vårt arbetssätt och vår metod utgå från ett hermeneutiskt 
förhållningssätt.
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2.3 Kvantitativ eller kvalitativ ansats

När forskaren har valt metodinriktning, teoriverifierande eller teoriutvecklande, och därefter 
förhållningssätt är nästa steg att bestämma sig för vilken form av data, och därav vilken 
ansats, som är bäst lämpad. Är den mest lämpade ansatsen en som ger kvantitativ eller 
kvalitativ data? Låt oss börja med att gå igenom de olika ansatserna.

Den kvantitativa ansatsen utgår enligt Gustavsson (2004, s.84) från att verkligheten bör mätas 
med metoder där informationen återspeglas i siffror. Det innebär att det undersökta objektet 
uttrycks i from av siffror istället för i ord eller meningar. Exempelvis svarsalternativ som 
består av tal med en skala på ett till fem. Forskaren kortar ned eller förenklar svarsalternativen 
i siffror där respondenten svarar på alternativet som denne uppfattar bäst beskriver dennes 
verklighet. I den helt och hållet kvantitativa ansatsen är alltså svarsalternativen ofta givna i ett 
frågeformulär. Det innebär att respondenten inte har fullständigt utrymme att ge sin syn om 
svaret utan är begränsade till forskarens frågeställningar och de givna svarsalternativen. Vissa 
svarsalternativen kan dock lämnas öppna så att respondenten svarar själv med egna ord men 
då avviker forskaren från det rena kvantitativa metodsynsättet. Den samlade siffermässiga 
data från den undersökta verkligheten behandlas sedan i den kvantitativa undersökningen med 
hjälp av statistiska metoder. 

Syftet med en kvantitativ ansats är att nå ökad kunskap genom systematisk insamling av 
kvantitativ data som sedan analyseras och tolkas. En kvantitativ undersökning skall också 
kunna generaliseras till andra områden och individer än de undersökta. ”Den kvantitativa 
forskningen arbetar ofta utifrån synsättet att ackumulera tidigare teoretisk och empirisk 
kunskap i övergripande teoretiska modeller – och varje ny studie kan ses som ytterligare en 
bit i det pussel som läggs för att öka den teoretiska kunskapen inom ett givet område”
(Gustavsson, 2004, s.23).

Den kvalitativa ansatsen kännetecknas av att forskaren ska komma nära forskningsobjektet 
som möjligt för att uppnå ökad kunskap. Detta beskrivs väl av Holme & Solvang: forskaren
”ska ansikte mot ansikte möta den situation som enheten befinner i...Om man ska kunna förstå 
den situation som individer, grupper eller organisationer befinner sig i så måste man försöka 
komma dem inpå livet. Det är just det som är syftet med kvalitativa tillvägagångssätt.” (1991, 
s.100), När forskaren kommer nära sina objekt genom fysisk närhet och djupare förståelse av 
dessa får denne värdefull kunskap inifrån. 

Kvalitativa ansats, i motsats till kvantitativ, byggs på ord och meningar, det vill säga språk 
(Jacobsen, 2002, s.138). Detta för att på bättre sätt förstå det undersökta fenomenet. Forskaren 
försöker få forskningsobjektet att tala fritt med egna ord för att få fram deras förståelse och 
tolkning. Inom den kvalitativa undersökningen är det nödvändigt för forskaren att få fram 
forskningsobjektets förståelse och tolkning. Detta kan inte fås på annat sätt än genom 
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öppenhet. Flexibilitet är en annan viktig del inom kvalitativ undersökning. Det innebär att 
forskaren måste vara öppen för nya och oväntade saker samt vara flexibel för förändringar 
under forskningens gång. Datainsamlingen i den kvalitativa undersökningen görs ofta genom 
fältarbete eller öppna intervjuer tillskillnad från den kvantitativa undersökningen där 
datainsamlingen görs genom frågeformulär som skickas till respondenterna.

Dessa två ansatser är inte motpoler som kanske ofta uppfattas utan kompletterar istället 
varandra. Kompletteringen kan ske genom att frågeformuläret görs mer öppnare i den 
kvantitativa undersökningen, medan den kvalitativa undersökningens öppenhet begränsas lite 
genom att ha vissa fasta frågealternativ eller ämnesbegränsning (Jacobsen 2002, s138).

Vi kommer att utforma vår undersökning i huvudsak kvalitativt men med kvantitativa inslag. 
Det innebär att vi kommer att ha ett färdigt frågeformulär till respondenterna men detta 
formulär är inte slutgiltigt utan kan förändras med tiden. Vidare har vi inga svarsalternativ alls 
utan respondenter ska svara själva och beskriva saker och ting med egna ord. Vi kommer att 
diskutera detta vidare i stycke 2.4.3 Intervjuer och insamling av data.

2.4 Fallstudier

Med fallstudier menas att ett eller flera verkliga fall används som empiriskt underlag i 
forskning. Evert Gummesson har skrivit kapitlet om fallstudiebaserad forskning i 
Kunskapande metoder (Gustavsson, 2004) och han framhåller att fallstudier är särskilt 
användbara då fenomen som är helt eller delvis okända eller mycket komplexa undersöks. Till 
sin karaktär kan fallstudier vara både kvantitativa och kvalitativa, även om Gummesson 
framhåller att en övervägande del är kvalitativa. Detta på grund av den komplexitet som 
nämnts ovan ofta innebär att många variabler, så som känslor och intryck, kan utgöra 
värdefulla inslag i forskningen. Sådana variabler är sällan användbara inom kvantitativa 
ansatser. Syftet med fallstudier är vanligen att öka förståelse och att generera teorier. 
Gummesson anser emellertid att fallstudier kan fungera bra som både teoriverifierande och 
teoriutvecklande.

Vi har valt att göra en fallstudie på grund av komplexiteten i vårt ämne. Däremot när det 
gäller syftet med studien så kan det vara intressant att lyfta fram en aspekt som Jacobsen 
(2002, s.15) diskuterar. Han framhåller att alla empiriska undersökningar har till syfta att 
bygga ny kunskap, men att studier dessutom kan skiljas vad det gäller vilken typ av kunskap 
det handlar om. Enkelt indelat finns det två huvudtyper av studier, beskrivande och 
förklarande. Beskrivande har ofta karaktären av att undersöka hur något ser ut. Av detta följer 
ofta att studien blir begränsad i tid och kan således endast uttala sig om ett tillstånd vid en 
given tidpunkt (Jacobsen, 2002, s.73f).  Förklarande undersökningar har emellertid istället 
karaktären att förklara varför. Detta medför ofta ett kausalt, ett orsak och verkan samband. En 
jämförelse mellan de här typerna skulle kunna vara att då en beskrivande undersökning söker 
att framhålla skillnader vid en viss tidpunkt, söker en förklarande underökning att utreda 
varför det finns skillnader. Jacobsen framhåller däremot att skillnaden mellan de här typerna 
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inte är så skarp som det kan förefalla. Snarare bör en forskare försöka att strukturera sin 
indelning av en studie enligt denna uppdelning som en utgångspunkt. Under undersökningens 
lopp bör forskaren emellertid vara vaksam på att en samverkan mellan de båda är ett troligt 
och förmodat utfall.

Vi kommer i vår studie främst försöka beskriva eventuella effekter det kan innebära att 
forskning aktiveras eller inte aktiveras som immateriell tillgång. Däremot kommer vi, på 
samma sätt som vi förhåller oss i diskussionen om teoriutvecklande respektive 
teoriverifierande, söka att bibehålla ett öppet sinne för förklaringar. Detta för att den 
beskrivande delen av vår studie skall få ett så rikt och versifierat innehåll som möjligt.

2.4.1 Urval

Eftersom forskaren ofta inte kan fråga eller observerar hela undersökningspopulationen så 
gäller det för forskaren att begränsa sig till vissa av populationen. För att göra undersökning 
på hela populationen kräver mycket tid och möda, både för forskaren och forskningsobjektet 
och för att bespara sig besväret begränsar sig forskaren till delar av populationen, forskaren 
gör urval. Urvalet måste dock göras enligt bestämda regler beroende på forskningens syfte 
och val av tillvägagångssätt. Är populationen liten kan forskaren undersöka alla för att få 
komplett data. Undersöks inte alla kan resultatet bli missvisande och ge missvisande bild. Inte 
minst om forskaren skulle få fel personer i sitt urval. Urvalsteknikerna skiljer sig beroende om 
kvantitativ eller kvalitativ ansats används i forskningen. Är forskningen kvantitativt inriktad 
så bör urvalet vara representativt för att forskningens resultat skall kunna vara generaliserbart. 
Något som ofta är målet med en kvantitativ ansats på forskningen. Inom denna ansats liksom 
den kvalitativa ansatsen kan urvalet vara sannolikhetsurval eller icke-sannolikhetsurval. Inom 
sannolikhetsurval finns det flera olika typer av urval bland annat obundet slumpmässigt urval, 
stratifierat urval och klusterurval (Holm & Solvang, 1991, s. 185). 

I obundet slumpmässigt urval skall alla i populationen ha chans att komma med i urvalet men 
chanserna behöver inte vara lika stora för alla. I stratifierat urval delas populationen i strata 
efter vissa egenskaper. Från olika strata dras sedan ett bestämt antal respondenter genom till 
exempel slumpmässigt urval från varje stratum. Klusterurval innebär att populationen delas i 
grupper eller kluster. Inom varje kluster väljs sedan ett nytt urval genom obundet 
slumpmässigt urval eller stratifieringsurval. Urvalet kan också bestå av alla kluster (Holme & 
Solvang, 1991, s.187ff). 

Är forskningen kvalitativ är huvudmålet inte längre att generalisera resultatet eller att urvalet 
ska vara representativt för hela populationen. Detta innebär dock inte att urvalet har mindre 
betydelse för det. Holme & Solvang (1991, s.114) diskuterar intervjupersonernas avgörande 
för hela undersökningen och menar att forskaren ska vara vaksam med urvalsmetodiken vid 
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kvalitativ undersökning. Speciellt om det finns risk att det inte blir rätt personer som väljs ut. 
Något som kan leda till att hela resultatet blir värdelöst. Som tidigare nämnts kan
slumpmässigt urval även användas här men med viss vaksamhet. Urvalsmetoder som lämpar 
sig för kvalitativa studier är bekvämlighetsurval och snöbollsurval. Bekvämlighetsurval 
innebär att forskaren använder sig av de undersökningspersoner som är relevanta och lätta att 
få tag på. Forskaren gör det som är bekvämast helt enkelt, utan att det påverkar 
undersökningen allt för negativt. Forskaren måste emellertid vara vaksam på att kostnaden för 
bekvämligheten inte får överstiga nyttan för densamma. Inom snöbollsurval följs inte några 
bestämda kriterier utan forskaren intervjuar så kallade informanter först, folk som kan mycket 
om fenomenet, gruppen eller ämnet. I vårt fall, forskningsverksamhet inom 
läkemedelsbranschen, skulle företagens revisorer eller allmänt kunniga revisorer inom ämnet 
kunna utgöra denna grupp. Genom den första intervjun får forskaren tips och nya idéer om 
vilka intervjupersoner som kan vara intressanta för undersökningen. Forskaren går vidare till 
denna intressanta grupp och förhoppningsvis också intervjua dem. Dessa i sin tur kan tipsa om 
andra intressanta grupper och på detta vis rullar den hypotetiska snöbollen vidare. Detta 
fortsätter tills det att forskaren anser sig ha fått tillräckligt med data (Jacobsen, 2002, s.201).

I vår undersökning kommer vi att använda en kombination av bekvämlighetsurval och 
snöbollsurval. Inledningsvis väljer vi ett antal intressante respondenter. Detta innefattar inte 
enbart läkemedelsföretag utan även andra yrkesgrupper vars arbete rimligtvis påverkas av vårt
problem. Sedan presenterar vi vår studie och för de fall personen vi kontaktat inte är den mest 
lämpade arbetar vi oss vidare in i organisationen. Då vi slutligen nått en lämplig respondent 
har vi bokat intervju och sedan upprepat detta på nästa företag.

Detta ser vi kommer att innebära en klar nackdel men emellertid en stark fördel. Vi tror att 
fördelen klart kommer att väga upp för nackdelen. Till att börja med kommer detta vara 
relativ tidskrävande. Vi tvingas föra flera dialoger med personer som vi inte kommer att 
arbeta vidare med. Däremot ger det oss möjligheten att komma i kontakt med så pass 
relevanta respondenter som möjligt. Något som således innebär bättre och rikare data.

2.4.2 Data – primär och sekundär

En studie kring ett problem, i vårt fall aktivering av forskning som immateriell tillgång, måste 
naturligtvis bestå av insamling av information. Den information som samlas in, det data som 
genereras, brukar delas in i två olika grupper, primärdata och sekundärdata. Primärdata är 
sådana data som samlas in i specifikt syfte för studien, forskaren går direkt till den primära 
informationskällan (Jacobsen, 2002, s.152f). Den här typen av data insamlas i huvudsyfte att 
bidra till berörd studie och har således den självklara fördelen att den därigenom är 
skräddarsydd för den aktuella problemställningen. De vanligaste tillvägagångssätten för att 
samla primärdata är intervjuer och frågeformulär. 
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Lika användbart som primärdata kan emellertid sekundärdata vara. Sekundärdata är inte 
hämtad direkt från källan, det handlar istället om information som är inhämtad av andra, 
mycket möjligt i andra syften än för den studie där de används som sekundärdata. Inom 
företagsekonomi utgörs sekundärdata exempelvis ofta av statistik och räkenskaper. 
Gemensamt för sekundärdata i både kvantitativa och kvalitativa studier är att det blir mycket 
viktigt att vara kritiskt till de källor där den insamlas ifrån. En forskare måste vara vaksam på 
faktorer som; i vilket syfte, i vilket sammanhang och vem som har samlat in datauppgifterna. 
Detta eftersom dessa faktorer påverkar till vilken utsträckning de kan användas i den egna 
studien.

Jacobsen framhåller att en studie med fördel kan, och kanske bör, kombinera användandet av 
både primär och sekundärdata. Olika typer av data, primär och sekundär, kan användas för att 
kontrollera varandra, ge stöd åt varandra och även styrka det resultat som studien kommer 
fram till. Vidare kan olika typer av data ställas mot varandra och därigenom kan forskaren 
uppnå spännande effekter.

Vi kommer i vår studie att kombinera primär och sekundärdata. Sekundärdata utgörs av den 
teori vi bygger vår studie på och kommer även att precisera inriktningen i vår insamling av 
primärdata. Vi kan göra följande indelning av våra sekundärdata, redovisningsstandard och 
tidigare forskning. Vår studie bygger på hur forskning redovisas i dagsläget,
redovisningsstandards är utformade som ett ramverk för hur redovisningen skall skötas och 
kommer således att relativt direkt kunna användas i vårt arbete som en sekundärkälla. Vad det 
gäller tidigare forskning däremot bör vi vara vaksamma på den kontext den är sammansatt i 
och således på vilket sätt den kan tänkas vara användbar i vår problemställning. Vidare måste 
vi ta hänsyn till eventuella skillnader i det studierna ämnar belysa eftersom dylika faktorer kan 
påverka jämförbarheten med vår studie.

Våra primärdata utgörs av den information vi själva inhämtar från källorna, det vill säga den 
information vi inhämtar från de läkemedelsföretag och de revisorer vi kommer att träffa.

2.4.3 Intervjuer och insamling av data

När det gäller datainsamling i kvalitativa studier brukar intervjuer ligga nära till hands. 
Jacobsen (2002, s.159ff) framför däremot att olika typer av intervjuer lämpar sig bättre vid 
olika problemsituationer. En enklare indelning av de olika typerna skulle kunna vara den 
individuella intervjun och gruppintervjun. Den individuella intervjun är den vanligaste 
metoden för datainsamling inom kvalitativ metod. De data som insamlas kommer direkt från 
intervjuobjektet. Forskaren antecknar, spelar in på band eller båda två, anteckningarna och 
ljudupptagningarna analyseras sedan. Jacobsen framhåller att den här typen av datainsamling 
är speciellt användbar i situationer där relativt få enheter undersöks. När det är av intresse vad 
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den enskilde personen tycker och när det är intressant hur en enskild person tolkar ett visst 
fenomen. En gruppintervju är ett komplement till den vanligare individuella intervjun. Inom 
företagsekonomisk forskning är den här typen särskilt användbar när det gäller 
marknadsundersökningar och produkttester, då kan en grupp samlas och diskutera för och 
nackdelar med utvalda varor. Generellt kan sägas att detta är användbart när det är intressant 
att ta reda på hur en grupp tycker eller om enighet och oenighet i en grupp. Detta har lett till 
att den här typen av undersökningsmetod har utvecklats till en de vanligaste förekommande på 
senare tid.

Vi kommer i vår studie använda oss av individuella intervjuer. Detta är främst på grund av två 
orsaker. Dels har det med urvalet att göra som diskuterats under 2.4.1 Urval kommer vi att 
använda oss av endast ett fåtal respondenter. Detta stämmer väl överens med de 
karaktäristiska som återfinns för individuella intervjuer och skall istället leda till att vi få fram 
så pass djup data som möjligt från varje respondent. Dessutom är vi intresserade att lyfta fram 
individuella åsikter, något som med andra ord förutsätter att intervjuer sker med enskilda 
respondenter.

Vid utformningen av individuella intervjuer så framhåller Jacobsen (2002, s.162ff) två 
särställningar som kan karaktärisera intervjuer. En intervju kan vara öppen eller sluten i sin 
utformning. En öppen utformning innebär få begränsningar eller styrning och den slutna det 
motsatta. Jacobsen framhåller att det framförts åsikter om att sluten utformning av intervjuer, 
med mycket strukturering och styrning, innebär en avvikelse från den kvalitativa 
undersökningens natur. Mot detta kan ställas att en intervju utan struktur kan medföra att allt 
för innehållsrik och komplex data genereras. Något som skulle vara mycket tidskrävande och 
svårt att analysera och använda. Vidare kan hävdas att det alltid kommer att finnas viss 
strukturering i alla former av intervjuer. Jacobsen framhåller att utformningen av en intervju 
inte skall ses som antingen eller utan snarare en skala där forskaren använder en mer eller 
mindre öppen eller sluten utformning.

Individuella intervjuer kan vidare genomföras ansikte mot ansikte eller via telefon. Enligt 
Jacobsen (2002, s.161f) så är intervjuer som genomförs ansikte mot ansikte mycket 
kostnadskrävande, både vad det gäller tid och resurser. Fördelen är att respondenter tycks ha 
lättare att tala om känsliga ämnen. Detta tros vara en följd utav att en personlig kontakt lättare 
kan knytas när personer träffas personligen

Telefonintervjuns främsta fördel är att den kan reducera kostnader avsevärt, intervjuaren 
slipper att resa till respondenter som befinner sig långt bort. Vidare anses telefonintervjuer 
reducera inslaget av den så kallade intervjuareffekten (se stycke angående Reliabilitet och 
validitet nedan). Till de negativa effekterna kan nämnas, utöver det ovan nämnda rörande 
känsliga ämnen, att intervjuaren inte har möjlighet att notera kommunikation i annat än ord 
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hos respondenten. Exempel på sådant kan vara kroppsuttryck och reaktioner, något som 
svårligen kan upptäckas via telefon. Jacobsen framhåller att telefonintervjuer bör begränsas 
till fall då resurserna är begränsade eller där intervjuareffekten kan anses vara hög. För de fall 
telefonintervjuer utförs bör en mer sluten struktur iakttagas.

Som tidigare har diskuterats, i stycke 2.3 Kvantitativ eller kvalitativ ansats, kommer vi att 
bibehålla en relativt öppen inställning till våra intervjuer och intervjufrågor. Vi kommer att 
utforma fasta frågor med en fast ordningsföljd. Under intervjuernas gång kommer vi hela 
tiden lämna utrymme för öppna svar och vidareutvecklingar av både oss och respondenterna. 
För de fall nya dimensioner eller intressanta infallsvinklar uppstår kommer vi att tillföra dessa
som fasta punkter i kommande intervjuer.

Reliabilitet och validitet
Intervjuerna är således vårt tillvägagångssätt för att insamla data, empiri. På den data som 
samlas in brukar det ställas främst två krav, reliabilitet och validitet. Dessa begrepp brukar 
vanligtvis kopplas samman med kvantitativa studier och positivism men kan även vara 
relevanta i vår studie. Sverke, som har skrivit kapitlet om kvantitativa metoder i Kunskapande 
metoder (Gustavsson, 2004, s. 47), lämnar följande beskrivning av begreppen; reliabilitet är 
hur pass tillförlitliga mätningar är och validitet är huruvida det vi avser att mäta verkligen 
mäts. Jacobsen talar också om reliabilitet och validitet i samma termer som Sverke men 
utvecklar dessutom med följande indelning av validitet, intern och extern. Med intern validitet 
menas att det som avses att mätas faktiskt mäts. Extern validitet handlar om till vilken 
utsträckning resultat från ett fall kan användas i andra, det vill säga generaliserbarheten.

För individuella intervjuer framhåller Jacobsen (2002, s.189ff) följande om validitet och 
reliabilitet. En individuell intervju kommer att mäta personliga synpunkter och åsikter. Endast 
om syftet är att undersöka respondentens personliga åsikter kan validiteten anses godtagbar. 
Reliabiliteten avser här främst till vilken grad respondentens verkliga synpunkter lyfts fram. 
Jacobsen talar här om intervjuareffekten och kontexteffekten. Med kontexteffekten menas den 
effekt intervjuns kontext har på resultatet av intervjun, vart intervjun hålls, under vilka former 
och dylika faktorer kan påverka. Intervjuareffekten är detsamma fast den istället har sin grund 
i intervjuaren, forskaren.

När det gäller våra individuella intervjuer är det således främst intressant att klargöra att vår 
undersökning endast kan komma att fastställa personliga åsikter och synpunkter på vårt 
problemområde. Annars kan inte god intern validitet anses vara uppfylld. Vidare finns det 
anledning att ifrågasätta till vilken grad resultatet av vår undersökning kan göras gällande 
utanför just den specifika situation som vi undersökt. Vi bör med andra ord vara vaksamma 
för de fall generaliseringar skall göras eller våra resultat skall översättas till andra situationer.
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2.5 Vårt tillvägagångssätt

I det här stycket kommer vi att redogöra för vårt tillvägagångssätt och den struktur vi har valt 
att utforma vårt arbete efter. Berörda delar ur kapitel 2 kommer här att sammanställas och 
överföras till vår studie och utgöra grunden för den metod vi har valt får att uppnå vårt syfte.

Det första steget i vår undersökning kommer att vara att samla in befintliga teorier kring det 
ämne vi kommer att undersöka. Teorier har valts utifrån ett problemområde som vi stött på då 
vi kom i kontakt med de teorier som framförs i stycke 3.4.2 Clean surplus accounting models. 
Utifrån dessa teorier har vi insamlat annan relevant forskning och de redovisningsstandards 
som förefaller vara relevanta. Detta kommer, tillsammans med våra personliga tidigare 
kunskaper i egenskap av redovisningsstudenter, att utgöra vår förkunskap och teori. På grund 
av att problemområdet är komplext och tiden är begränsad kommer vi att göra en kvalitativ 
fallstudie. Mot bakgrund av det och baserat på vår teori måste vi utforma våra frågor så att de 
ger kvalitativa data. Vidare kan vi behöva genomföra vissa intervjuer per telefon. Detta på 
grund av att vi prioriterar att få prata med så pass intressanta respondenter som möjligt och då 
kan begränsad tid och begränsade medel utesluta personliga intervjuer i samtliga fall. Delvis 
med anledning av detta kommer vi att utforma våra intervjuer enligt tidigare nämnt, se stycke 
2.4.3 Intervjuer och insamling av data.

De krav vi ställer på våra data är att de ska ge personliga synpunkter och ska säga något om 
hur det ter sig vid ett visst tillfälle och en ur en specifik persons perspektiv. För att säkerställa 
att våra intervjuer ger data som möter våra krav och gör det på ett tillförlitligt sätt kommer vi 
att utveckla frågor enligt ett resonemang om validitet och reliabilitet. Reliabiliteten skall 
hållas på en godtagbarnivå genom att vi minimerar kontexteffekten och intervjuareffekten. 
Kontexteffekten kan kontrolleras av att vi träffar berörda personer på företagets kontor. Vi är 
intresserade av personliga synpunkter i egenskap av den fattning respondenten har och vill 
således inte träffas i miljöer som kan uppmuntra respondenten att tänka i egenskap av till 
exempel en privatperson eller en konsument. Intervjuareffekten kan vi kontrollera genom att 
inta en så pass neutral ställning som möjligt. Även detta kan till viss del hjälpas av att vi 
träffas på respondentens kontor. För de fall telefonintervjuer genomförs så kan det ytterligare 
stärka reliabiliteten. Utöver detta får våra frågor inte uttrycka någon värdeanspelning eller 
synpunkt, de måste vara neutralt utformade och inte vara ledande.

Vad det gäller validiteten så kan sägas att om data skall vara personliga synpunkter eller ur ett 
personligt perspektiv så får frågorna inte vara generaliserande. I den mån de behandlar 
generella förhållanden eller generaliseringar måste de handla om respondentens perspektiv 
eller synpunkt på detta. Detta medför naturligtvis även att vi måste genomföra intervjuerna 
med en person åt gången, individuella intervjuer. Detta för att de data vi samlar in verkligen 
skall vara respondentens personliga synpunkter.
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De data som vi samlar in skall vi sedan använda i en förståelseprocess eftersom vår studie 
bygger på ett hermeneutiskt förhållningssätt. Denna förståelseprocess medför att vi 
kontinuerligt måste göra återkoppling till vår förförståelse (teori) då vi samlat ny förståelse 
(data) från våra respondenter. Vidare måste vi koppla våra respondenters svar, som utgörs av 
deras personliga uppfattningar, till den helhet de befinner sig, till den kontext i vilken de
återfinns inom. Den här cirkelpendlingen mellan del, helhet, förförståelse och förståelse, som 
beskrivits ovan i stycke 2.2 Vetenskapligt förhållningssätt, skall medföra att vi hela tiden 
uppnår ökad förståelse. Pendlingen övergår från en cirkel till en spiral som höjer vår insikt i 
vårt problemområde. Med andra ord måste vi efter varje intervju göra en återkoppling till 
teorin och till den helhet som respondenten befinner sig i. Detta kommer att medföra att vi kan 
utöka och förändra intervjufrågorna baserat på den ökade insikten vi uppnår efter varje 
intervjutillfälle.

Sammanfattningsvis vill vi klargöra följande grunder i vår studie. Studien baseras på 
redovisningsstandard och tidigare forskning. Dessa tillsammans utgör vår teori. Teorin i sin
tur har vi två användningsområden för, den är dels vår förförståelse och dels de teorier som vi 
skall verifiera. Arbetet kommer att utgöras av datainsamling. Detta kommer att göras i form 
av individuella intervjuer. De data som vi samlar in med våra intervjuer kommer vi att 
använda i en förståelseprocess, en spiral. Den här spiralen kommer att bestå av tre delmoment. 
Det första är insamlingen av data, själva intervjun. När denna är gjord kommer den att kopplas 
till vår förförståelse, personliga synpunkter kommer att tolkas som en del av helheten för att 
mer ingående kunna förstås. När detta är gjort kommer vi att justera våra intervjufrågor 
baserat på den ökade insikt som föregående intervju gav. När detta är gjort går arbetet tillbaka 
till det första momentet fast med en ny respondent.
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3 Teori

I detta kapitel kommer vi att beskriva de regler som behandlar forskning och utveckling som 
en eventuell immateriell tillgång i dagsläget. Vidare kommer vi att beskriva en del av de 
studier som bedrivits inom området samt vissa redovisningsprinciper.

Kapitlet avslutas med en sammanställning av vår teori som till mycket utgör vår förkunskap 
och därigenom grunden till den empiriska undersökning och den förståelseprocess vi kommer 
att genomföra.

3.1 Redovisningsteori

Inledningsvis vill vi kortfattat gå igenom de standards som vi kommer att använda och vad 
förkortningarna står för. 

Under början av 2000-talet beslutades det inom EU att samtliga medlemsländer skulle 
tillämpa en gemensam redovisningsstandard för noterade bolag. Denna standard skulle vara 
International Accounting Standards (IAS) som gavs ut av International Accounting Standards 
Committee (IFAC) (KOM2000 359). Efter detta beslut har IFAC bytt namn till International 
Accounting Standards Board (IASB) och under det nya namnet ges istället International 
Financial Reporting Standards (IFRS) ut. EU klargör emellertid att IAS och IFRS är de 
standards som gäller för noterade bolag inom unionen (EG nr 1606/2002). Även om 
standarderna i dagsläget endast omfattar noterade bolag är tanken att dess innehåll så 
småningom även skall tillämpas av icke noterade bolag.

Immateriella tillgångar har ännu inte behandlats i någon IFRS och det är således IAS som 
skall tillämpas, närmare bestämt IAS 38 – Immateriella tillgångar. IAS 38 finns översatt till 
svensk redovisningsstandard, RR 15 – Immateriella tillgångar. I princip innehåller svenska 
standarder detsamma som IAS, skillnaderna beskrivs nedan.

Slutligen kommer även stycket att innehålla summeringar av de redovisningsteoretiska delar 
som är av särskilt intresse för vår undersökning.
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3.1.1 Immateriella tillgångar

Detta stycke är en sammanfattning av väsentliga delar ur IAS 38 – Immateriella tillgångar. 
Fokus kommer att riktas mot de egenupparbetade immateriella tillgångarna och hur dessa 
behandlas då de aktiveras i balansräkningen. Fortlöpande redovisning av immateriella 
tillgångar ligger utanför arbetets omfång. Således kommer motsvarande delar ur IAS 38 
behandlas endast översiktligt eller inte alls.

Definition immateriella tillgångar
IAS 38 definierar en immateriell tillgång som en identifierbar, icke-monetär tillgång utan 
fysisk form. Detta kan jämföras med IAS 16 – Materiella anläggningstillgångar som definierar 
anläggningstillgångar som en fysisk tillgång som innehas för produktion, distribution, 
uthyrning eller administrativa ändamål under mer än en period. En immateriell tillgång måste 
således uppfylla dessa men sakna den fysiska delen.

Detta framhålls i IAS 38 som att karaktäristiskt för en immateriell tillgång är att en eventuell 
fysisk del är underordnad den immateriella delen, det vill säga den kunskap som tillgången 
innehåller. En immateriell tillgång anskaffas på två olika sätt, genom att förvärvas från en 
extern part eller genom att upparbetas internt. Huvudregeln är att externt förvärvade 
immateriella tillgångar aktiveras till anskaffningsvärdet och internt upparbetade immateriella 
tillgångar endast kan aktiveras i undantagsfall.

Grundläggande kriterium för immateriella tillgångar
De traditionella kriterier som gäller för alla tillgångar; framtida ekonomiska fördelar, kontroll 
och identifierbarhet, gäller även för immateriella tillgångar. För de fall en immateriell tillgång 
inte uppfyller dessa tre grundkriterier så skall den, istället för att aktiveras, kostnadsföras 
direkt.

Till att börja med måste en tänkt tillgång medföra framtida ekonomiska fördelar. Det som 
ligger närmast till hands är då att tillgången skall generera intäkter, det vill säga bereda för 
uthyrning eller försäljning av produkter. Lika tillräckligt är emellertid att tillgången kan 
innebära kostnadsbesparingar, det vill säga att användandet av exempelvis en rättighet innebär 
rationaliserande av tillverkningsprocesser och därigenom minskade tillverkningskostnader.
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Att ha kontroll över en immateriell tillgång innebär kortfattat att framtida ekonomiska fördelar 
kan säkerställas. Det vill säga att de kommer företaget till del och att de kan hindras, eller i 
alla fall begränsas, tillfalla andra. Detta görs normalt på juridisk grund och med det menas att 
kontroll eller rättighet kan göras gällande i en domstol. Juridisk grund är emellertid inte en 
nödvändighet. Ett företag kan säkerställa framtida ekonomiska fördelar på andra sätt, av 
naturliga skäl är frånvaro av juridiska rättigheter dock något som kan försvåra möjligheterna 
att påvisa kontroll över en immateriell tillgång.

Redovisningsstandarder utvecklar kontrollkriteriet för immateriella tillgångar i tre 
undergrupper, kunskap om marknader och teknik, yrkesutbildad personal samt grupper av 
kunder eller marknadsandelar. Vidare specificeras vissa tolkningsutrymmen för kontroll 
gällande dessa. Det kan finnas anledning att förtydliga att kunskap över marknader och teknik 
kan anses som källa till framtida ekonomiska fördelar och skulle således kunna anses som en 
tillgång. Utöver juridisk kontroll anses kunskap över marknader kontrolleras vid uppdelningar 
av marknader, då det sker inom ramen för vad som är tillåtet enligt lag. Kundgrupper och 
marknadsandelar är likaså de vanligtvis grundade på juridisk väg. Emellertid anses även här 
byteshandel avseende liknande icke avtalsstödda kundrelationer tillräckligt grund för kontroll, 
det vill säga kan den tänkta tillgången bytas så kan den också anses kontrolleras.

Vad det gäller yrkesutbildad personal så medför detta däremot vanligtvis inte aktivering av en 
immateriell tillgång. Detta trots att personalen med all sannolikhet kommer att medföra 
framtida ekonomiska fördelar, och även om företaget med säkerhet kan anta att de anställda 
kommer att stanna inom företaget en mycket lång tid. Det anses emellertid ändock inte finnas 
tillräcklig kontroll över personal för att uppfylla kraven för en immaterielltillgång.

Det speciella fallen för kontroll vid avsaknad av juridiskt stöd förtydligas i nedanstående 
tabell.

Tabell nr. 1 Kontroll för olika typer av immateriella tillgångar.

Kontroll
Kunskap om marknader och teknik uppdelning av marknader där det är tillåtet

är ofta att anse som tillräcklig kontroll
Yrkesutbildad personal otillräcklig kontroll, i regel krävs möjlighet 

att styrka på juridisk väg
Kundgrupper och marknadsandelar ej avtalsstödda kan kontrolleras om

byteshandel förekommer

Vad det gäller identifierbarheten så måste en immateriell tillgång till att börja med kunna 
avskiljas från goodwill. Om ett företag förvärvas till ett värde som överstiger det bokförda 
värdet brukar skillnaden härledas till framtida förväntade ekonomiska fördelar som inte kan 
separeras från helheten, synergier mellan befintliga tillgångar, med andra ord goodwill. För en 
internt upparbetad immateriell tillgång innebär det således att det immateriella värdet måste 
kunna särskiljas från befintliga synergier mellan företagets övriga tillgångar. IAS 38 beskriver 
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två fall då identifierbarheten kan anses vara uppfyllda för en immateriell tillgång. Den första 
är när den är avskiljbar i den meningen att tillgången går att sälja, överlåta, hyra ut eller bytas. 
Detta antingen enskilt eller tillsammans med hänförligt avtal, skuld eller liknande. Den andra 
situationen är om det föreligger avtalsenliga eller juridiska rättigheter, detta oavsett om dessa 
rättigheter är avskiljbara från andra rättigheter eller skyldigheter i företaget.

Nedanstående tabell förtydligar hur traditionella kriterium för tillgångar påverkar 
möjligheterna för aktivering av immateriella tillgångar.

Tabell nr. 2 Traditionella kriterier för tillgångar tillämpade på immateriella tillgångar.

Immateriell tillgång
Framtida ekonomiska fördelar Skall innebära framtida intäkter alternativt

innebära kostnadsbesparingar.
Kontroll Säkerställa kassaflöden, normalt juridiskt

men inte nödvändigtvis för att kontroll
skall kunna styrkas.

Identifierbarhet Avskiljas från övriga synergier
> Avskiljbar; säljas, köpas, hyras ut
> Avtalsrättsliga förhållanden

Om en immateriell tillgång uppfyller definitionerna för tillgångar så kan aktiveras. För att det 
skall kunna göras krävs emellertid att den dessutom uppfyller vissa kriterier för att redovisas i 
balansräkningen. Kortfattat innebär detta att företaget kan göra det troligt att framtida 
ekonomiska fördelar faktiskt kommer att komma dem tillhanda samt att värdet av tillgången 
kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. För det fall tillgången kommer som en del av ett 
företagsförvärv kan det innebära vissa problem som exempelvis att urskilja ett korrekt värde 
på en tillgång från befintliga företagssynergier. Om en immateriell tillgång förvärvas separat 
kan även då vissa specifika värderingsproblem uppkomma. Eftersom vår fokus ligger på 
egenupparbetade immateriella tillgångar så är det emellertid dit vår fokus kommer att riktas 
och rörande värderingsproblematik som diskuteras i redovisningsstandards. Generellt för 
värdering är emellertid att standards klargör att företagets egna värderingar och antaganden 
ligger till stor grund för värdering, även om större fokus skall riktas på extern information när 
sådan finns tillgänglig.

Problem med aktivering av immateriella tillgångar
För internt upparbetade immateriella tillgångar finns det till att börja med två problem vad det 
gäller aktivering i balansräkningen. Dels är det ofta svårt, eller i alla fall svårare än med andra 
immateriella tillgångar, att specificera identifierbarheten och de förväntade framtida 
ekonomiska fördelarna. Dessutom är det här mycket svårare att ta fram ett tillförlitligt 
anskaffningsvärde. Här handlar det nämligen uteslutande om samma typ av situationer som 
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beskrivits ovan, där det är svårt att skilja kostnaderna från övriga verksamheten och således 
kan det bli tal om att de istället för att aktiveras skall kostnadsföras. Kostnaderna för att 
färdigställa tillgången ligger med andra ord helt enkelt för nära den löpande verksamheten 
eller den internt upparbetade goodwillen.

Forskningsfasen
För att hantera detta delas intern upparbetning av immateriella tillgångar in i två faser, 
forskningsfas och utvecklingsfas. För de fall utgifterna i forskningsfasen inte kan skiljas från 
utgifterna i utvecklingsfasen anses samtliga utgifter tillhöra forskningsfasen. Vidare klargör 
IAS 38 att inga tillgångar som uppstår ur forskning eller ur forskningsfasen av ett projekt får 
redovisas i balansräkningen, istället skall de kostnadsföras då de uppkommer. Detta motiveras 
med att framtida ekonomiska fördelar i den här fasen av ett projekt är för ovissa för att anses 
uppfylla de kriterier som ställs på immateriella tillgångar.

IAS definierar forskningsverksamhet som ”planerat och systematiskt sökande med utsikter till 
att ge ny vetenskaplig eller teknisk kunskap och insikt” (IAS 38 p.8).

Forskningsverksmahet exemplifieras i IAS 38 p.56 som
a) verksamhet som syftar till att ta fram ny kunskap
b) sökandet efter, utvärderingen av och det slutgiltiga urvalet av tillämpningar av 

forskningsresultat eller annan kunskap
c) sökandet efter alternativa material, enheter, produkter, processer, system eller tjänster 

och
d) formuleringen, utformningen, utvärderingen och det slutgiltiga urvalet av möjliga 

alternativ avseende nya eller förbättrade material, enheter, produkter, system eller 
tjänster.

Utvecklingsfasen
En tillgång som däremot uppkommer genom utveckling eller i utvecklingsfasen av ett projekt 
kan komma att redovisas på balansräkningen. Här anses att det vara möjligt för framtida 
ekonomiska fördelar att förekomma. Detta eftersom projektet i utvecklingsfasen har kommit 
längre än vad det gjort i forskningsfasen och således är ovissheten rörande ekonomiska 
fördelar här mycket mindre.

IAS definierar utvecklingsverksamhet som att ”tillämpa forskningsresultat eller annan 
kunskap för att åstadkomma nya eller väsentligt förbättrade material, konstruktioner, 
produkter, processer, system eller tjänster innan kommersiell produktion eller användning 
påbörjas” (IAS 38 p.8).
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Utvecklingsverksamhet exemplifieras i IAS 38 p.59 som
a) utformning, konstruktion samt prov av prototyper och modeller,
b) formgivningen av verktyg, jiggar, gjutformar och stansar enligt ny teknik,
c) formgivningen, uppförandet och driften av en pilotanläggning som inte är av tillräcklig 

storlek ekonomiskt för kommersiell produktion, samt
d) utformningen, konstruktionen och provningen av ett valt alternativ för nya eller 

förbättrade material, enheter, produkter, processer, system eller tjänster.

För att ett företag skall kunna redovisa en immateriell tillgång som uppstått genom utveckling 
eller i utvecklingsfasen av ett projekt ställs emellertid vissa krav. Det framhålls att utöver 
ovanstående krav måste dessutom samtliga av följande förutsättningar måste vara uppfyllda:

a) Det skall vara tekniskt möjligt för företaget att färdigställa den immateriella tillgången 
så att den kan användas eller säljas.

b) Företaget har för avsikt att färdigställa tillgången och att använda eller sälja den.
c) Företaget har förutsättningar att använda eller sälja tillgången.
d) Företaget visar hur den immateriella tillgången kommer att generera framtida 

ekonomiska fördelar, antingen att det finns eller skapas en marknad för tillgången eller 
att dess användbarhet kan göras gällande.

e) Det finns tekniska, ekonomiska och övriga resurser i företaget att färdigställa 
tillgången så att den kan användas eller säljas.

f) Företaget kan på ett tillförlitligt sätt beräkna de utgifter som är hänförliga till 
utvecklingen av den immateriella tillgången.

Informationen för att göra bedömningar huruvida dessa förutsättningar är färdigställda hämtas 
främst från företagets egna ekonomisystem och affärsplaner. I vissa fall kan styrkningar göras 
från externa källor. Det kan då exempelvis handla om en extern finansiär som kan styrka 
ekonomiska förutsättningar att för färdigställandet av en immateriell tillgång.

Värdering vid aktiveringstillfället
Första gången tillgången redovisas på balansräkningen skall detta göras till 
anskaffningsvärdet. Vad som anses med anskaffningsvärdet för egenupparbetade immateriella 
tillgångar specificeras nedan. Eventuella tillkommande värden till immateriella tillgångar i 
allmänhet är i regel svåra att särskilja från övriga kostnader inom företaget. På grund av detta 
är huvudregeln att dessa skall kostnadsföras löpande i företagets resultaträkning. De fall då 
tillkommande utgifter kan komma att aktiveras är främst för förvärvade immateriella 
tillgångar. Om fokus riktas mot forskning och utveckling så finns då huvudreglerna för dessa 
kvar. Med andra ord skall tillkommande utgifter för förvärvade forskningsprojekt 
kostnadsföras, för utvecklingsprojekt skall de aktiveras för de fall de uppfyller kraven för 
aktivering av utveckling annars skall även dessa kostnadsföras.
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För vissa typer av immateriella tillgångar kan aldrig tillkommande kostnader komma att 
tillföras en aktiverad tillgång utan skall alltid kostnadsföras löpande. Exempel på sådana 
immateriella tillgångar är varumärken, utgivningsrätter för publikationer, kundregister med 
flera. Dessa typer av tillgångar kan för övrigt aldrig aktiveras om de har upparbetats internt.  
Motiveringen är att dessa poster inte anses kunna skiljas från utvecklingen av företagets hela 
affärsverksamhet, de kan med andra ord inte skiljas från internt upparbetad goodwill. 
Utgifterna för sådan utveckling tas inte upp i balansräkningen utan kostnadsförs istället 
löpande, precis som tillkommande kostnader för dylika poster.

Vid första redovisningstillfället av en immateriell tillgång tas, som nämnts ovan, berörd 
tillgång upp till anskaffningsvärdet. För inköpta tillgångar är det i regel få svårigheter i denna 
värdering. För internt upparbetade immateriella tillgångar finns det skäl till att förtydliga vad 
som ingår i anskaffningsvärdet. För dessa är anskaffningsvärdet samtliga kostnader som är 
direkt hänförbara till tillgången. Detta handlar vanligtvis om utgifter för material och tjänster, 
ersättningar till anställda, avgifter för att registrera juridiska rättigheter men kan även vara 
avskrivningar på patent och licenser som använts för att framställa tillgången. Under vissa 
omständigheter kan även ränta innefattas som en beståndsdel i anskaffningsvärdet. För 
omkostnader så som administration och försäljningsomkostnader ställs mycket strängare krav 
rörande kopplingen till tillgången och kan som följd av detta mycket sällan inräknas i 
anskaffningsvärdet. Vidare kan aldrig ineffektiviteter och rörelseförluster som eventuellt 
uppstår som en följd av att tillgången inte uppnått full prestanda inräknas i anskaffningsvärde,
detsamma gäller för kostnader att utbilda personal i användandet av tillgången. Även om 
dessa ur ett företagsekonomiskt perspektiv är att anse som utgifter med mycket stark koppling 
till tillgången. Utgifter som tidigare kostnadsförts kan inte vid ett senare tillfälle inräknas i 
anskaffningsvärdet, även om det rör utgifter som enligt detta stycka vanligtvis inräknas i 
anskaffningsvärdet.
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Summan av de kostnader som får inräknas i anskaffningsvärdet från det tillfälle då tillgången 
uppfyller kraven för att redovisas i balansräkning till redovisningstillfället utgör 
anskaffningsvärdet för en internt upparbetad immateriell tillgång. Kraven för redovisning i 
balansräkningen är de som specificerats ovan, vi sammanfattar dessa till följande. 

 Givetvis måste till att börja med tillgången vara identifierbar och kontrolleras av 
företaget.

 För de framtida ekonomiska fördelarna måste företaget kunna göra det troligt och 
sannolikt att de kommer att tillfalla företaget, större vikt läggs då vid extern 
information då den finns tillgänglig.

 Företaget måste dessutom visa hur de ekonomiska fördelarna kommer att genereras, 
det vill säga påvisa att det finns en marknad eller dess användbarhet.

 Det måste vara tekniskt möjligt och finnas såväl tekniska som ekonomiska möjligheter 
att färdigställa tillgången.

 Företaget måste ha för avsikt att färdigställa tillgången samt att använda eller sälja 
den. Företaget måste dessutom ha resurser tillgängliga för att sälja eller använda 
tillgången.

 Slutligen måste de utgifter som tillhör tillgången måste kunna beräknas på ett 
tillförlitligt sätt så att ett tillförlitligt anskaffningsvärde kan fastställas.

Följande exempel, hämtat ur IAS 38, belyser hur anskaffningsvärdet skall beräknas. Exemplet 
är avkortat på så sätt att hantering av fortlöpande värdering inte finns återgivet. Vår förkortade 
version visar endast hur anskaffningsvärdet behandlas vid första redovisningstillfället. Med 
VE avses nedan valutaenheter.

Ett företag utvecklar en ny tillverkningsprocess. Under 20X5 ådrog sig 
företaget utgifter om 1 000 VE, av vilka 900 VE uppstod före den 1 
december 20X5 och 100 VE mellan den 1 december 20X5 och 31 december 
20X5. Företaget kan visa att kriterierna för att redovisa utgifterna som en 
immateriell tillgång i balansräkningen uppfylls per 1 december 20X5. I de 
finansiella rapporterna för år 20X5 redovisas utgifterna för 
tillverkningsprocessen som en immateriell tillgång med ett 
anskaffningsvärde om 100 VE (utgifter som företaget haft från och med den 
tidpunkt då kriterierna för att ta upp tillgången i balansräkningen 
uppfylldes, det vill säga den 1 december 20X5). Utgifterna om 900 VE som 
företaget hade före den 1 december 20X5 kostnadsförs eftersom kriterierna 
för att ta upp en immateriell tillgång inte uppfylldes förrän den 1 december 
2005. Dessa utgifter ingår inte i anskaffningsvärdet för 
tillverkningsprocessen.

Hämtat från www.farkomplett.se 2006-03-28.
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Fortlöpande hantering
För de tillgångar som kommer att aktiveras i balansräkningen finns det olika metoder att 
behandla den fortlöpande hanteringen av dessa. Även då detta inte direkt sammanfaller med 
den här studien kan det vara motiverat att kortfattat nämna hur detta hanteras i 
redovisningsstandards. Inte minst eftersom det är i dessa fall som de mest påtagliga 
skillnaderna mot svensk redovisningsstandards återfinns. Ett företag skall efter första 
redovisningstillfället välja en utav två värderingsmetoder för aktiverad immateriell tillgång, 
anskaffningsmetoden eller återvinningsmetoden. Om en immateriell tillgång värderas enligt 
omvärderingsmetoden skall även andra tillgångar av samma tillgångsslag värderas enligt 
samma metod, undantag medges om aktiv marknad saknas för dessa tillgångar. Vad som 
avses med aktiv marknad förklaras nedan i samband med återvinningsmetoden. Med 
tillgångar av samma slag menas sådana av samma slag och användning inom företaget.

Anskaffningsmetoden är det som kan anses som den vanliga metoden för fortlöpande 
behandling av tillgångar. Tillgången tas upp i balansräkningen till anskaffningsvärdet med 
avdrag för ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar.

Omvärderingsmetoden innebär att en immateriell tillgång efter första redovisningstillfället 
skall redovisas till ett omvärderat belopp. Till detta belopp skall avdrag göras för eventuella 
ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar, precis som i anskaffningsmetoden. 
Omvärdering skall göras tillräckligt regelbundet så att den immateriella tillgångens värde per 
balansdagen inte är avsevärt skilt från det verkliga värdet. Hur ofta det här i realitet blir kan 
skilja sig kraftigt mellan olika typer av immateriella tillgångar. Detta på grund av att olika 
typer av tillgångar kan ha marknadsvärden som fluktuerar olika mycket. För de fall det 
redovisade värdet skiljer sig väsentligt från det verkliga värdet skall en ytterligare 
omvärdering göras. Om det innebär att tillgången skall omvärderas årligen, mer sällan eller 
kanske ännu oftare beror då på vilken typ av tillgång det handlar om.

Om omvärderingsmetoden tillämpas för en typ av immateriell tillgång så skall den även 
tillämpas för alla immateriella tillgångar som är att anse av samma slag. Tillgångar av samma 
slag specificerar IAS 38 som tillgångar med likartad beskaffenhet och likartad användning för 
företaget. Detta främst för att undvika selektiv värdering och värdering enligt blandade 
metoder med blandade värderingstillfällen. Med andra ord skall således omvärdering göras 
samtidigt för samtliga tillgångar av samma slag. Det sistnämnda kan tyckas vara naturligt, då 
en tillgångs redovisade värde skiljer sig avsevärt från dess verkliga borde rimligtvis samtliga 
tillgångar av det slaget skilja sig får deras redovisade värden (författarnas anmärkning).

Det omvärderade beloppet skall fastställas med hänvisning till en aktiv marknad. Aktiv 
marknad definieras i IAS 38 p.8 som en marknad där följande te kriterium är uppfyllda; A) 
handel avser likvärdiga objekt, B) det finns vanligen intresserade köpare och säljare samt C) 
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prisinformation är allmänt tillgänglig. Dessa typer av marknader anses emellertid vara relativt 
ovanliga för immateriella tillgångar. För vissa typer av immateriella tillgångar anses de aldrig 
förekomma eftersom dessa tillgångar är unika. Till dessa räknas exempelvis varumärken, 
patent samt publiceringsrättigheter till musik och film.

Jämförelse med svensk redovisningsstandard
I stort överensstämmer svensk redovisningsstandard för immateriella tillgångar, RR 15, med 
IAS 38. Dock så medger RR 15 huvudsakligen ingen längre ekonomisk livslängd för 
immateriella tillgångar än fem år. Detta på grund av att årsredovisningslagen (ÅRL) anger att 
nyttjandeperioden för en immateriell tillgång, det vill säga dess ekonomiska livslängd, som 
högst kan anses uppgå till fem år. RR 15 kan emellertid ange en längre livslängd, skälen för 
detta skall då anges.

Utav mer intresse för den här studien är dock att RR 15 medger att utgifter för 
utvecklingsverksamhet som enligt IAS 38 skall redovisas som en tillgång kan kostnadsföras 
för juridiska personer. Skälen till detta är att ÅRL medger detta alternativ och är en 
förutsättning för medgivande till skattemässig avdragsrätt under berört beskattningsår.

Slutligen medger inte RR 15 den alternativa värderingsmetoden till anskaffningsmetoden som 
IAS 38 gör, det vill säga omvärderingsmetoden. Omvärderingsmetoden medger värdering till 
marknadsvärden, något som återigen inte är förenligt med ÅRL och således inte återfinns i 
svensk redovisningsstandards.

3.1.2 Rättvisande bild

Grundtanken bakom begreppet rättvisande bild är att företagens finansiella rapporter ska 
återspegla företagens verklighet. Det vill säga att återge företagens verkliga ekonomiska 
ställning och resultat. Själva uttrycket kom ursprungligen från det brittiska uttrycket a true 
and fair view. Enligt Artsberg (2003) är det viktig att både true and fair finns med i begreppet. 
Detta uttrycker hon; ”man kan vara sann utan att vara fair och det är rimligt att tänka sig att 
det är fair eller rättvisande man vill betona” (Artsberg, 2003, s.156). Fakta kan alltså 
presenteras på ett ofullständigt sätt och därmed vara vilseledande och speciellt om ett företag
väljer att dölja information genom att presentera vissa delar. Det vill säga ”luras utan att 
ljuga” (Artsberg, 2003, s.156) som Artsberg uttrycker det. 

I de engelska redovisningsnormerna har begreppet rättvisande bild en så kallade overriding-
tolkning. Det innebär att om redovisningsnormerna inte ger en rättvisande bild i det enskilda 
redovisningsfallet skall redovisaren kunna avvika från normerna och redovisa på annat sätt 
som ger rättvisare bild. Den andra tolkningen, som företräds i första hand av tyskland, skall 
redovisningen inte avvika från lagar och rekommendationer. Det innebär att redovisar ett 
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företag i enlighet med lagar och rekommendationer har en redovisning som visar rättvisande 
bild uppförts. Inom redovisning finns alltså inte klart och tydligt vad rättvisande bild är utan 
begreppet är svårdefinierat. Målet med rättvisande bild är däremot relativt klart, att finansiella 
rapporters läsare inte skall vilseledas. Det är de finansiella rapporterna i sin helhet som skall 
ge läsaren rättvisande bild (Artsberg, 2003, s.156f).

3.1.3 Matchningsprincipen

Utgifter för resurser menar Artsberg (2003, s.164) kan redovisas på två sätt. Det första 
alternativet är att utgifter kostnadsförs direkt när de uppstår oavsett när i tiden den anskaffade 
tillgången genererar intäkter. Det andra alternativet är att utgiften för den nyanskaffade 
tillgången aktiveras i balansräkningen tills då tillgången genererar intäkter. Det vill säga 
kostnaden för tillgången och den intäkt tillgången genererar matchas. Matchningsprincipen 
innebär att samband söks mellan kostnader och intäkter för att redovisa dessa under samma 
redovisningsperiod. Detta innebär att intäkter matchas mot utgifter för de tillgångar som 
skapade intäkterna, vad resursutflödet har varit för att skapa intäkten och vad har detta kostat. 
I praktiken innebär det att kostnader för resursen kan kostnadsförs vid senare tillfälle än vid 
anskaffningstillfället, det vill säga kostnaden periodiseras.  

Det centrala i matchningsprincipen är att det ska finnas orsak och verkan samband mellan 
kostnader och intäkter. En annan viktig del är också värderingen, huruvida historiska 
kostnader eller aktuella kostnader skall användas. Artsberg hänvisar till förgrundsfigurerna 
Paton & Littletons vilka säger att matchningsprincipen grundar sig på historiska kostnader. 
Principen används då som kostnadsredovisning, kostnaderna matchas mot intäkterna. Artsberg 
hävdar dock att det riktiga vore att använda nuvärden då man talar om orsak och verkan och 
dessutom är intäkterna i nuvärden vilket kostnaderna också borde vara. Matchningsprincipen 
används då också som intäktsredovisning vilket alltmer blivit viktigare. Vidare hävdar hon att 
det har inte har någon betydelse om historiska eller nuvärden används utan det viktiga är 
vilken redovisningsmodell man använder (Artsberg, 2003, s.164).

3.4 Tidigare forskning

3.4.1 Clean surplus accounting models

Denna artikel är en granskning av Ohlsons forskningsresultat (Ohlson, 1995), där han menade 
att ett företags aktievärde påverkas förutom av informationen som finns i årsredovisningen 
även av annan information. Den här informationen syns varken i resultaträkningen eller i 
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balansräkningen. Det kan exempelvis vara ej aktiverade immateriella tillgångar så som 
varumärket och forskningsverksamhet men också prognoser, anseenden med mera. Kort 
uttryck menade alltså Ohlson att ett företags aktievärde påverkas av bokförda värden och 
annan information som inte kommuniceras i redovisningen men som är av avgörande vikt för 
bestämmandet av ett aktiepris. 

Denna forskning anses vara den viktigaste och mest utvecklande inom 
kapitalmarknadsforskning de senaste åren. En granskning av forskningen gjordes av Martin 
Walker i hans artikel Clean Surplus Accounting Models and Market-based Research: A 
Review. Målet med artikeln var att granska forskningens resultat för att skapa en noga 
granskning av ny, marknadsbaserad redovisningsteori. 

Valet av denna teori, att vi inte hänvisar direkt till Ohlsons artikel kan ifrågasättas av läsaren. 
Men vårt val grundar sig på att Ohlsons artikel är svårtförståeligt med alla antaganden och 
formler som den bygger på. För att förstå den bättre har vi istället valt Walkers granskning av 
Ohlsons forskningsresultat. Walkers artikel är enklare att förstå än vad Ohlsons artikel är, 
något som har varit avgörande för vårt val. Det hade naturligtvis varit bättre om vi hade 
använt Ohlsons artikel direkt. Vi tror dock inte att det har betydelse för vår uppsats eftersom
vi i detta denna del av teorikapitlet vill få att med Ohlsons forskningsresultat i korthet.

Redovisningsteoriutvecklingen
Enligt denna artikel delades utvecklingen av och forskningen inom redovisningsteori in i två 
grupper. Den första gruppen eftersträvade att redovisningsteori skulle inrikta sig på 
perspektivet fundamentala redovisningsmått. Dessa skulle till större del bygga på historisk 
data. Den andra gruppen övergav strävan efter fundamentala mått och koncentrerade sig på 
konstruktionen av en användbar redovisningsteoretisk teknik som skulle tillfredställa 
användarnas behov, framtidsinriktad redovisningsteori. 

Det fundamentala måttperspektivet har varit ifrågasatt rörande logisk giltighetsbrist i dess 
försök att förklara redovisningsinformationen som fundamentalt mått. Denna inriktning gick i 
graven på 1960-tal tillföljd av kritiken den hade fått och fokus riktades mot den andra 
inriktningen. Den som fokuserade på att tillfredställa användarnas behov. Här ses 
redovisningen som ett informationsinstrument som ska beskriva verkligheten för att underlätta 
för investerare och andra beslutfattare att fatta framtida beslut.
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Den kapitalmarknadsbaserade redovisningsforskningen som uppstod i slutet av 1960-talet.  
Dessa studier förändrade hela den empiriska forskargenerationen som inriktade sin forskning 
på hur redovisningen påverkade kapitalmarknaden. Mer specifikt hur den påverkade 
aktiemarknaden. Nyckelfaktorerna till uppkomsten av denna redovisningsforskning anses vara 
tre faktorer:

- Uppkomsten av positivism i USA:s nationalekonomiska forskning som den 
dominerande forskningsparadigm och behoven av de amerikanska 
redovisningsskolorna att uppnå akademisk respekt för deras arbete och därmed bli 
inflytelserika i forskningens utvecklingsinriktning. 

- Tidigare lyckade forskningar av finansiella ekonomer om informationseffektivitet på 
kapitalmarknaden som livades upp genom en ny datorbaserad aktieprisdatabas.

- Växande erkännande inom redovisningen för mer sofistikerad förståelse rörande 
användarnas behov av redovisningsinformation. 

Walker anser att dessa tre faktorer påverkade att två nya nationalekonomiskt baserade teorier 
växte fram till redovisningsteorier. Den första är marknadsbaserad redovisningsforskning som 
gick ut på att testa empiriska påståenden om redovisning genom att använda verkliga 
aktiepriser och redovisningsdata. Den andra är informationsbaserad nationalekonomisk
forskning, som var en abstrakt teoretiskt forskning och byggdes på avancerade matematiska 
formler. Den hade dock brist rörande synen på information. Till exempel balansräkningen och 
resultaträkningen, hur redovisningskonceptet såg på dessa. Senare, på 70-talet, utvecklades
också en tredje teori. Den var en kombination av den empiriska metoden av positiv 
nationalekonomisk forskning och agentteori, kallad positiv redovisningsteori. Den 
kompletterade utvecklingen av marknadsbaserade forskning genom att fokusera på att hitta
information som påverkade företagsfinansieringsmarknaden. Litteratur inom denna inriktning 
skapade teoretiska förklaringar baserade på kostnader för kontraktsskrivningar och 
upprätthållande av dessa. Den skapade också bevis för att redovisningens alternativ gjorda av
corporate managers är i huvudsak överensstämmande med ramverk för kontraktskostnader. 
Dessa teoriers framkomst var en reaktion på att redovisningen sågs som traditionellt 
inkomstmått (vinsträkning).

Den kritik som riktades mot redovisningsteori med fundamentala mått anser Walker är ett
viktigt inslag. Ohlsons studie är ett försök att rikta redovisningsteorin återigen tillbaka mot 
fundamentala måttperspektivet. Walker frågar sig här om Ohlson har tillfredställande svar 
som kan tysta de tidigare kritikerna. Det är detta som Walker behandlar i sin artikel.

Ohlsons forskning
Walker argumenterar för att Ohlsons forskningsbidrag förstås bäst genom att se det som ett 
försök att kombinera traditionell föreställning av inkomstmått och avancerade ekonomisk 
teori för aktiemarknaden (capital asset pricing).
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Ohlson utgår i sin forskning förutom från marknadsbaserade redovisningsforskning även från 
Clean surplus valuation model som på svenska kan kallas mervärdeteorin (författarnas 
anmärkning). Clean surplus innebär att årsredovisningen och dess sammansättningar kräver 
förändringar i bokfört värde för att det ska bli lika med vinster minus utdelningar, det vill säga 
nettoöverskott. Alla förändringar i tillgångar och skulder ej relaterad till utdelningar måste 
passera resultaträkningen. Ohlson utgångspunkt här är antagandet om att värdet utgör 
nuvärdet av förväntade framtida utdelningar.

I sin forskning går Ohlson tillbaka till de grundläggande behoven. Ohlson menar att 
avfärdningen av den fundamentala måttinriktade redovisningsteoriforskningen var ett 
grundläggande fel i redovisningsteoriutvecklingen generellt. I den aktuella forskningen 
använder Ohlson istället en ny typ av markandbaserad forskning som innebär en kombination 
av fundamental måttforskning och forskning inriktade på informationseffektivitet på 
aktiemarknader. För att göra detta utgår han från tre grundläggande punkter;

 För det första ska det specificeras en redovisningsteknologi som transformerar 
ekonomiska händelser till redovisningssiffror.

 Sedan ska det antas att marknaden är informationseffektiv samtidigt som en 
värderingsmodell som transformerar ekonomiska händelser till 
aktiemarknadsvärdering specificeras.

 Och för det tredje ska de indirekta relationerna mellan redovisningssiffror och 
aktiemarknadsvärdering från de två första punkterna tas fram.

Ohlsons modell visar alltså vikten av onormala vinster som en variabel som påverkar ett 
företags värde. Bland annat drar han slutsatsen att marknadsvärdet av ett företags aktier kan 
räknas fram med hjälp av bokförda värden. Kortfattat menar han att aktievärdet är beroende 
av redovisade värden och framtida vinster (future abnormal earnings). Framtida vinster i det 
här avseendet innefattar bland annat händelser som ännu inte finns med i redovisningen. Det 
skulle kunna vara varumärken, anseende, forskningsverksamhet, analytikers prognoser, 
uttalanden, med flera. Ohlsons forskning kan dock anses stå relativt ensam i område och 
innehåll.

3.4.2 Redovisa anställda på balansräkningen

I detta redogörs för Gröjers studie som publicerades 1993, Redovisa anställda på 
balansräkningen (Gröjer, 1993). I detta sammanhang har även en annan studie som Gröjer 
gjort tillsammans med Johansson (Gröjer & Johansson, 1996). Diskussionen om att redovisa 
anställda på balansräkningen har funnits länge. Dessa diskussioner har lett till många 
teoretiska försök att aktivera anställda som tillgångar på balansräkningen. Försöken har varit 
från många olika utgångspunkter. Vissa har försökt göra aktiveringen utifrån historiska 
rekryteringskostnader, andra från vad det skulle kosta att ersätta personal som slutar. Ett tredje 
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försökts utgångspunkt har varit att anställdas värde skulle vara nuvärdet av framtida förtjänster 
för företaget. Dessa försök har dock misslyckats antingen på grund av de komplicerade 
beräkningarna eller etiska skäl. Gröjer och Johansson menar att två problem måste lösas för att 
aktivering av anställda skall ske på balansräkningen. Dessa två problem är hur den teoretiska 
integreringen av anställda i balansräkningen skall ske, och hur personal skall mätas och 
värderas (Gröjer & Johansson, 1996). 

I den undersökning som Gröjer gjorde 1993, diskuterar han problemet med anställda på 
balansräkningen utifrån tre utgångspunkter; mätteoretiska, redovisningsempiriska och 
beteendeorienterade. Den mätteoretiska utgångspunkten handlar om hur verkligheten som vi 
tror oss avbilda kan redovisas och synliggöras på ett bättre sätt.  Den redovisningsempiriska 
utgångspunkten handlar om i vilken utsträckning företag på ett eller annat sätt, direkt eller 
indirekt, kan eller vill redovisa anställda på balansräkningen. Den beteendeorienterade 
utgångspunkten handlar om Gröjers egna erfarenheter. Speciellt rörande företagens, speciellt 
personalchefers, undran om när anställda skall redovisas på balansräkningen och hur 
beslutfattarnas beslut rörande resursfördelning skulle förändras om anställda redovisas på 
balansräkningen.  

Modellutvecklingen
Gröjer utgår från en modell som han utvecklade för hur utgifter för anställda skall redovisas 
på balansräkningen. Modellens byggdes upp utifrån tre förutsättningar; etablerade 
redovisningsprinciper, personalresultaträkningens begreppsindelning och företagens 
skyldighet gentemot de anställda som löneskuld.  De personalkostnadsposter som Gröjer 
använde i begreppsindelningen är rekryteringskostnader, utbildningskostnader, 
personalsociala kostnader, frånvarokostnader och produktionskostnader. Gröjer anser inte att 
det finns skäl för förändring i de tre sist nämnda posterna, personalsociala-, frånvaro- samt 
produktionskostnader.

Vad det gäller löneskulden bygger den på antagandet om att arbetsgivaren har en ekonomisk 
skyldighet till sina anställda. Löneskuldens innehåll bygger på senaste årets lönesumma 
inklusive sociala avgifter, och definieras som en kortfristig skuld. Denna skuld innebär att 
balansräkningens positiva sida utökas med en spegelbild av löneskulden. Denna post benämns 
arbetsfordran och redovisas av Gröjer som en omsättningstillgång.  

I den här studien utgår Gröjer när det gäller rekryteringsutgifter från utgiftens varaktighet. Om 
varaktigheten beräknas till längre än tre år anser han att rekryteringsutgiften skulle kunna 
aktiveras. Detta likställs med en maskins hemtagnings-, installations- och provdriftsutgifter 
som i vissa fall aktiveras som en del av tillgången. Detta innebär att rekryteringskostnader för 
vikarier och korttidsanställda inte aktiveras. Avskrivningen av de aktiverade utgifterna skulle 
sedan möjligen baseras på de anställdas förväntade anställningstid och personalomsättning. 
Skulle personalomsättningen minska kan nedskrivning göras för att inte få en för stor 
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rekryteringstillgång. Den aktiverade rekryteringsutgiften kan möjligen benämnas 
rekryteringskapital och den skuld som uppstår rekryteringsskatteskuld. Det uppstår också en 
bunden reserv som hänför sig till detta, som kan benämnas rekrytering. Eftersom tillgångens 
varaktighet är mer än tre år så är den uppstående tillgången av typen anläggningstillgång och 
placeras mellan omsättningstillgångar och anläggningstillgångar. 

Utgångspunkten vad det gäller periodisering av utbildningsutgifter bör kunna göras på samma 
sätt som rekryteringsutgifter. Skillnaden uppstår i bedömningen av den ekonomiska 
livslängden av utbildningen. Här antar Gröjer att all utbildning kan vara kortsiktig eller 
långsiktig. Den kortsiktiga ekonomiska livslängden anses vara kortare än tre år, och den 
långsiktiga längre än tre år. Utgifter som hänför sig till den långsiktiga kan aktiveras. Där 
avskrivningen och nedskrivningen sker på samma sätt som i rekryteringsutgifter. Vidare, på 
samma sätt som i rekryteringsutgifter leder aktiveringen av utbildningsutgifter till ökning av 
balansräkningens positiva och negativa sidor. Där posterna benämns utbildningskapital 
respektive utbildningsskatteskuld. Posten under eget kapital som är en bunden reserv benämns 
utbildning. 

Studiens resultat
Den ovan beskrivna modellen applicerades i elva svenska företag, och dessa är: 

Tabell nr. 3 Analyserade företag

Bohlin & Strömberg Pripps
Ericsson Spendrups
KPMG Bohlins Televerket
NB-Finans Trygg-Hansa SPP
Nyman & Schultz VM-Data

Posten

Fallanalysen bygger uteslutande på företagens årsredovisning för 1992, och dess innehåll. Om 
uppgifter saknas har studieforskaren gjort egna beräkningar som användes som 
standardkostnad. Följande antaganden har gjorts; 

a. att utbildningsutgifter ökar med 5 % / år för att 1992 uppgå till 5000 
kr/anställd, utbildning för fem tidigare år.

b. för nyckeltalsanalysen har också antagits en ökning på 5 %/år för att 1992 
uppgå till 10 000 kr/ anställd.

c. att avskrivningsperiod är fem år
d. att tidigare års rekryteringskapital anses vara 100 000 kr/rekrytering och årets 

150 000 kr
e. att avskrivningen på rekryteringsutgifter är 10 %. 
f. nyckeltal som analyserats är: kassalikviditet, soliditet och räntabilitet på eget 

kapital.
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Resultatet av studien blev att redovisning av utbildningsutgifter på balansräkningen skulle 
innebära att resultaträkningen skulle påverkas positivt av aktiveringen och negativt av 
avskrivningen. I de flesta fall innebar detta en marginell förbättring i företagens resultat. När 
det gäller aktiveringen av rekryteringsutgifter innebar dessa vid expansion att resultatet ökade 
då årets rekryteringsutgifter inte belastar resultatet i sin helhet. Vid nedskärningar påverkas 
resultatet negativt, vilket leder till sämre redovisade resultat. 

Aktiveringen av personalutgifter visar en kraftig ökning av balansomslutningen i de flesta 
fallen. Det finns en stor skillnad mellan olika typer av företag. Den kraftiga ökningen syns 
framför allt i kunskapsföretagen, där den ökade mellan 54 % och 80 %. I de producerande 
företagen har ökningen varit runt 20 %, och i serviceföretagen mellan 10 % och 45 %. 

Känslighetsanalysen visar att förändringar i nyckeltalen blir omfattande vid växande variabler. 
Detta innebär att skillnaden mellan dagens redovisning och aktivering av personalutgifter 
kommer att vara stora för personalintensiva företag.

3.4.3 Följder av redovisningsalternativ, aktivera eller kostnadsföra

Dennis Oswald, London Business School och Paul Zarowin, New York University, avslutade 
2004 en undersökning om de effekter och konsekvenser olika redovisningsbeslut medförde. 
De anser själva att effekterna av olika beslut rörande aktivering eller kostnadsföring av 
forskning och utveckling (R&D används i deras text och fortsättningsvis här) hitintills till stor 
del varit okända. Studien genomfördes på urval av företag från de tre affärsområden med mest 
R&D i Storbritannien under 1990-talet. Dessa affärsområden var; ”Electronic and Electrical 
Equipment”, ”Engineering and Machinery” och ”Software and Computer Services”. Urvalet 
innehöll både företag som aktiverade och företag som kostnadsförde R&D. (För de företag 
som aktiverade R&D justerades resultatet som om de istället kostnadsfört för att kunna 
jämföra de båda grupperna). De framhåller även att aktivering av R&D inte var en möjlighet 
för företag i USA något som emellertid var ett alternativ för företag under 1990-talet i 
Storbritannien.

Informationsvärde av framtida vinster
Oswald & Zarowin arbetar med att ta fram informationsvärdet av framtida intäkter i form av 
en koefficient i sin studie. För detta använder de sig av termen FERC (Future Earnings 
Response Coefficient). Den här koefficienten mäter framtida vinster i regression av nuvarande 
aktieavkastning mot nuvarande och framtida vinster. Detta skall leda till att företag vars
aktieavkastning reflekterar mer information angående framtida vinster har ett högre 
informationsvärde i sina aktier och således en högre FERC. Enligt Oswald & Zarowin har 
FERC tidigare använts i studier men då i samband med analytikers bedömningar, i den här 
studien används istället R&D.
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Nytta med att aktivera
Att utreda relationerna kring redovisningsbeslut anser Oswald & Zarowin är till nytta för både 
akademiker och utformare av regelverk eftersom de undersöker huruvida olika 
redovisningsalternativ verkligen påverkar företagen och dess omgivning. Författarna 
framhåller bland annat att det i USA har förts en akademisk diskussion angående att 
aktivering medför bättre matchning av kostnader för R&D och de fördelar R&D medför. 
Något som därigenom skall medföra ett högre informationsvärde till användarna av de 
finansiella rapporterna eftersom aktivering medför information om framtida fördelar som kan 
relateras till dagens kostnader.

Oswald & Zarowin framför att en viktig tanke är att företagsledning kan förmedla information 
rörande framgångar med projekt och därigenom deras framtida fördelar. Detta genom att 
jämföra de delar som aktiveras med det som kostnadsförts. Informationsvärde kan legitimeras 
då aktivering kräver uppskattningar om framtida fördelar och därigenom revision av dessa 
uppskattningar. Den här möjligheten att kommunicera framgångar med R&D och därigenom 
dess framtida fördelar finns inte om allting kostnadsförs.

Problem med aktivering
Oswald & Zarowin framför att de ser främst tre problem med aktivering av dessa immateriella 
tillgångar. För det första är det inte säkert att företagsledningens uppskattningar, och 
därigenom den information de innehåller, tas emot av marknaden. Detta eftersom det kan 
finnas anledning att misstänka att egen vinning ligger bakom dessa, till exempel för att öka 
den egna förtjänsten i eventuella bonussystem. Något som kan vara svårt för revisionsarbetet 
att fastställa. För det andra så är R&D besläktade med hög osäkerhet. Även om 
företagsledningen inte har några egna underliggande motiv så är även de bästa 
uppskattningarna relativt dåliga. Slutligen kan kostnadsföring lika gärna förmedla den här 
informationen. Det vill säga att den eventuellt inte förmedlas bättre via balansräkningen.

Med andra ord är frågan om huruvida aktivering av R&D verkligen bättre förmedlar 
information angående framtida fördelar till marknaden i slutändan en empirisk fråga som 
måste undersökas. Det är detta Oswald & Zarowin ämnar undersöka. Om aktivering av R&D 
ger ett högre informationsvärde skall dessa företag även ha en högre FERC. Målet med deras 
empiriska studie är således att om aktiemarknadens förväntningar på framtida vinster, det vill 
säga avkastning på aktier, är större på företag som aktiverar R&D.

Data och prov i urvalet
Bland de företag Oswald & Zarowin undersökte var det klart vanligast att företag 
kostnadsförde R&D. Bland de företag som kostnadsförde kunde Oswald & Zarowin dra 
slutsatsen att de antingen inte uppfyllde de krav Storbritanniens GAAP (General Accepted 
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Accounting Principles, författarnas anmärkning) eller att de helt enkelt valde att inte göra det. 
Nedan följer en sammanställning som visare i vilken utsträckning företagen aktiverade eller 
kostnadsförde R&D.

Tabell nr. 4 Sample observation; Full sample.

Industry name Expensers Capitalizers

Electronic and Electrical Equipment 265 56
Engineering and Machinery 350 57
Software and Computer Services 219 55

Total observations 834 168

Table 1A, Oswald & Zarowin (2004), sid. 30.

Empiriska test och resultat
Vid jämförelse av företagen baserat på huruvida de kostnadsfört eller aktiverat R&D framgår 
vissa skillnader mellan grupperna. Dessa skillnader har vi försökt att sammanfatta i följande 
tabell.

Tabell nr. 5 Jämförelse kostnadsförande och aktiverande företag.

Kostnadsför R&D Aktiverar R&D
Storlek större än lägre än
Ålder Äldre yngre
Genomsnittsvinst Ingen signifikant skillnad.

Medianvinst något högre något lägre
Aktiepris något högre något lägre
Vinst per aktie Högre lägre
Risk Lägre högre

Fokus R&D Lägre högre

Till att börja med föreföll företag som kostnadsförde i genomsnitt vara större än de som 
aktiverade R&D. Här jämförde Oswald & Zarowin flera faktorer som kan avgöra ett företags 
storlek; försäljning, tillgångar och eget kapital för att nämna några. I vad som kan tyckas vara 
samstämmighet med detta var det även i regel äldre företag som kostnadsförde sin R&D. 
Vinsterna var liknande i de båda grupperna, även om kostnadsförande företag hade ett något 
högre medianvärde på sina vinster. I det avseendet bör det hållas i beräkning att justeringar 
gjordes för att kunna jämföra grupperna. Aktiverande företag justerades exempelvis som om 
de hade kostnadsfört sin R&D.

Både vinsten per aktie och aktiepriset var i regel högre för aktiverande företag. Däremot var 
risken, mätt som variabeln på aktiepriset, högre för aktiverande företag. Aktiepriserna 
varierade med andra ord mer i den gruppen. Slutligen var koncentrationen eller fokuseringen 
på R&D högre i de aktiverande företagen. Med hög fokusering på R&D, eller R&D intensity 
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som Oswald & Zarowin uttrycker det, menas det totala utlägget på R&D delat på de totala 
antal tillgångarna. För kostnadsförande företag innebär det totala utlägget på R&D helt enkelt 
det som kostnadsförts, för aktiverande företag användes det som kostnadsförts plus det som 
aktiverats.

Oswald & Zarowin summerar det underlaget med att de företag som aktiverar sin R&D i regel 
är yngre, mindre, mindre lönsamma och är besläktade med högre risk jämfört med de företag 
som kostnadsför sin R&D. Det här menar Oswald & Zarowin är typiska kännetecken för 
företag som befinner sig i ett tidigt skede av livscykeln. Vidare konstateras att deras underlag 
stämmer med vad som sagts i tidigare studier på området. Större företag tenderar att använda 
inkomstreducerande redovisningsalternativ. Företag i ett tidigt skede av livscykeln däremot 
önskar att förbättra sin vinst genom att aktivera tillgångar. På det här sättet skulle således 
beslutet om att aktivera eller kostnadsföra R&D kunna förklaras menar Oswald & Zarowin. 
Med andra ord är ett beslut om att kostnadsföra eller aktivera R&D inte beroende av externa 
faktorer utan har helt enkelt sin grund inom företaget.

I sin analys av egenskaperna och de utmärkande dragen hos företagen i de två grupperna 
finner Oswald & Zarowin att företag som aktiverar sin R&D borde ha en lägre FERC. Med 
andra ord borde deras redovisningsval medföra lägre informationsvärde på deras redovisning.

Vidare var intäkterna liknande för de båda grupperna, även om företag som aktiverade hade 
högre median. I det sammanhänget kan även framföras att företag som aktiverade R&D 
föreföll att vara besläktade med större risk då de hade en signifikant högre spridning på deras 
intäkter, högre variabel. Utöver detta var företag som kostnadsförde R&D i genomsnitt äldre 
än de som aktiverade.

Analys och slutsatser
Inledningsvis kan framhållas att Oswald & Zarowin anser att eftersom den brittiska 
aktiemarknaden till stor del påminner om den amerikanske kan deras resultat generaliseras till 
USA. Vidare kan deras resultat till stor del även generaliseras till andra länder med väl 
utvecklad handel av värdepapper. Samtidigt framhåller de att de av olika anledningar kan 
finnas aspekter i skillnaderna mellan de två grupperna av företag som de inte har lyckats fånga 
upp. Av den anledningen vill de vara försiktiga att dra allt för starka slutsatser baserat på de 
resultat och bevis de funnit.

En viktig poäng som Oswald & Zarowin upptäckte var rörande vinsten per aktie för de 
aktiverande företagen. Då de beräknade om de aktiverande företagen som om de istället hade 
kostnadsfört R&D blev vinsten per aktie något mindre än vad den var i ursprungsläget, det vill 
säga då de aktiverade. Av detta menar Oswald & Zarowin att rapporterade vinster i regel blir 
högre då företag aktiverar sin R&D.
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Vidare kan Oswald & Zarowin härleda beslut om att aktivera gentemot att kostnadsföra R&D 
till vilket skede i företagets livscykel de befinner sig, samt huruvida de uppfyller de kriterier 
som brittisk GAAP vid tillfället för observationerna ställde på aktivering. Per definition 
uppfyller de företag som aktiverat sin R&D kriterierna för detta. För kostnadsförande företag 
kan detta emellertid vara ett beslut eller ett tvång på grund av att de inte uppfyller kriterierna. 

Vi det här skedet anser sig Oswald & Zarowin emellertid kunna identifiera att aktivering av 
R&D medför högre informationsvärde på aktiepriserna. Problemet är dock att företag kan 
kostnadsföra R&D som en följd av dålig forskning, det vill säga att de inte uppfyller 
kriterierna för aktivering. Det är således osäkert huruvida detta beror på informationsvärde i 
sig eller att företag med dålig forskning påverkar resultatet och gör det missvisande. Genom 
att identifiera, jämföra och analyser nyckelfaktorer som avgör framgångar i 
forskningsprojekten kan Oswald & Zarowin utesluta dessa företag. I det reducerade urvalet 
kan alla företag aktivera sin forskning och jämförelsen blir då, som de själva uttrycker det, 
”apples to apples” (Oswald & Zarowin, 2004, s.22). Genom detta kan de styrka att en högre 
FERC är associerad med aktiveringen av R&D.

Avslutningsvis ser Oswald & Zarowin att följande är kopplat till beslutet att aktivera eller att 
kostnadsföra R&D. Aktiverande företag är i regel yngre företag med högre risk kopplad till 
dem. Kostnadsförande företag är mognare företag som överlag befinner sig i ett senare skede i 
livscykeln. Vidare har äldre företag, de som kostnadsför, överlag en starkare koppling mellan 
vinster och avkastning på aktier. Beslutet att aktivera R&D medför ett högre 
informationsvärde i aktiepriserna (högre FERC).
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3.5 Summering av teori och utveckling av variabler

För oss har teorin främst två huvudfunktioner. Den skall, tillsammans med vår tidigare 
kunskap och erfarenheter utgöra vår förkunskap. Eftersom vi behandlar ett relativt okänt 
område är det av extra intresse att berika vår redan befintliga förkunskap till den här studien. 
Vidare skall teorin utgöra en grund för vår empiriska analys. För att kunna fastställa denna 
grund på ett så tydligt sätt som möjligt ämnar vi här att sammanfatta det här kapitlet till de 
undersökningsvariabler vi skall använda oss av.

Det inledande och tillika övergripande är de teorier som framförs av Ohlson (1994) och 
Walker (1997). Här presenteras ett alternativ till företagsvärdering där kassaflöden inte står i 
fokus. I detta kan forskning och utveckling identifieras som en påverkande faktor. Med andra 
ord måste vi försöka att utreda huruvida aktivering av dessa kan medföra någon nytta. Vi 
måste således ifrågasätta huruvida aktivering av forskning som en immateriell tillgång medför 
någon effekt, positiv eller negativ.

Oswald & Zarowin (2004) framför att aktivering av R&D medför vissa skillnader. Främst 
innebär det ett högre informationsvärde i aktiepriset, framtida vinster ges en starkare koppling 
till vinst per aktie. Vidare är aktivering av R&D sammankopplat med vissa karaktäristiska. 
Det är i regel yngre, mindre lönsamma företag med högre risk relaterat till de företag som 
kostnadsför R&D. Vi får främst två aspekter att undersöka ur detta. Dels vilka företag som 
eventuellt aktiverar. Eftersom vi gör en kvalitativ, fallstudieliknande undersökning måste vi 
inskränka oss till respondenternas uppfattningar. Naturligtvis medför olika respondenter 
skilda typer av åsikter. En insatt ekonom på ett läkemedelsföretag kan med stor säkerhet 
redogöra hur deras företag hanterar frågan. Andra respondenter kan emellertid endast uttala 
sig om deras uppfattning för marknaden i helhet. Något som den förre respondenten också kan 
göra om andra företag. Det andra vi bör förhöra oss om är återigen vilken nytta aktivering av 
forskning kan tänkas medföra.

Gröjer (1993) framför att aktivering av personal är ett möjligt alternativ. Personal tror vi är en 
stor del av de utgifter företagen har för forskning och utveckling. Vidare framför Gröjer att 
detta bland annat skulle påverka företagens nyckeltal och därigenom ändra det sätt som de kan 
jämföras på. Detta leder oss till att dels undersöka huruvida finansiella rapporter och nyckeltal 
faktiskt används då läkemedelsföretag jämförs, med varandra och med andra branscher. 
Vidare leder det oss till att undersöka de kriterier som ställs på immateriella tillgångar.

För att göra detta har IAS 38 använts. Där kan vi identifiera tre övergripande kriterium för 
immateriella tillgångar; framtida ekonomiska fördelar, identifierbarhet och kontroll. 
Forskningsverksamhet förefaller att falla främst i två avseenden. IAS 38 framhåller med klar 
tydlighet att forskning har en för svag koppling till framtida ekonomiska fördelar och därför 
inte kan aktiveras som en immateriell tillgång. Detta blir således en viktig del att försöka 
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fastställa, hur forskning kan kopplas till framtida ekonomiska fördelar. Vidare så framhåller 
IAS 38 att personal inte kan kontrolleras på ett tillfredställande sätt. För de fall forskning 
faktiskt till stor del utgörs av personalkostnader måste vi undersöka hur de kan kontrolleras. 
Kontroll måste vidare även fastställas för övriga kostnader som forskningsverksamheten 
eventuellt kan innehålla. Identifierbarheten förefaller inte ha medföra något problem i sig. 
Men för att forskning skall kunna aktiveras måste den emellertid kunna fastställas.

Summerar vi detta får vi följande variabler som vi måste testa empiriskt. Nedanstående tabell 
visar variablerna med eventuella underkategorier, var dessa har sin grund samt hos vilka 
respondenter vi kommer att testa den.

Tabell nr. 6 Översikt variabler, teori och respondentgrupper

Variabel Underkategori Teoretisk grund Respondentgrupp
Framtida ekonomiska fördelar - IAS 38 R, E
Kontroll - IAS 38, Gröjer R, E
Identifierbarhet - IAS 38 R, E
Nytta Effekter O&Z, Walker, Gröjer R, A, E

Aktievärde O&Z, Walker, Gröjer R, A, E
Förklaring teorier Förklaring respondentgrupper
O&Z = Oswald, D. & Zarowin, P. (2004) R = Revisor
W = Walker, M. (1997) E = Ekonom på läkemedelsföretag
Gröjer = Gröjer, J-E. (1993) A = Aktieanalytiker

Fortsättningsvis kommer vi att använda forskning och utveckling enligt de definitioner som 
IAS 38 använder sig av. Detta innebär att;

 forskning är sökande efter ny kunskap och ny insikt och

 utveckling är att tillämpa forskningsresultat eller annan kunskap för att åstadkomma 
förbättringar eller nyheter.

Dessa definitioner är förkortningar av dem som kan återges i IAS 38 p.8 (samt i stycke 3.1.1 
Immateriella tillgångar).
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4 Empiri

I detta kapitel kommer vi att återge den empiri vi samlat in. Kapitlet är indelat i lika många 
avsnitt som vi har genomfört intervjuer. Intervjuerna återges i kronologisk ordning. Varje 
avsnitt inleds med en kortare presentation av respondenten samt varför just den personen har 
intervjuats. Därefter återges intervjuns delar relaterat till de olika områden av teorin där vi 
avser att de kan relateras. Som tidigare sagts är intervjuerna baserade på respektive 
respondents personliga åsikter, uppfattningar och erfarenhet. 

4.1 Astra Zeneca – Carl Malgerud

På Astra Zeneca pratade vi med Carl Malgerud. Malgerud är ekonomichef på Astra Zeneca i 
Norge och har tidigare arbetat med projektadministration i Sverige. Då vi kontaktade Astra 
Zeneca beskrev vi vår studie och efterfrågade någon med lämplig kompetens. Vi föreslog 
själva någon med god ekonomisk insikt, både vad det gällde intern och extern redovisning, 
kombinerat med organisatorisk inblick i forsknings och utvecklings projekten. Vi var även 
öppna för möjligheten att detta förmodligen skulle innebära två separata respondenter.

På grund av att Malgerud arbetar i Norge och vår begränsade tid och begränsade resurser 
intervjuade vi honom per telefon. Samtalet genomfördes på sådant vis att samtliga tre parter 
(båda författarna samt respondenten) kunde tala och lyssna samtidigt. Utöver att vi förde 
anteckningar så spelades även samtalet in. Malgerud var naturligtvis införstådd med det 
senare. På detta sätt genomförde vi samtliga telefonintervjuer.
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4.1.1 Framtida ekonomiska fördelar

Enligt Malgerud gör Astra Zeneca ingen distinkt skillnad mellan forskning och utveckling så 
som redovisningsstandards gör. Deras forskning och utveckling delas in i prekliniskt och 
kliniskt. Grovt indelat är den prekliniska verksamheten det som IAS skulle definiera som 
forskning och den kliniska är det som IAS skulle definiera som utveckling. Den kliniska 
utvecklingen kan vidare delas in i olika faser, ett till och med fyra. Skillnader mellan de olika 
faserna beskrivs i tabellen nedan.

Tabell nr. 7 Faser inom utveckling.

Fas Fokus Övrigt

Fas 1 Säkerhet Små patientgrupper med

Fas 2a Tolerans  biverkningsstudier löpande

Fas 2b Effekt vid sidan om.

Fas 3a Säkerhet, tolerans och effekt Ligger till grund för ansökan 
med ökade doser. om registrering

Fas 3b Effekt Långvarig studie efter lansering,
jämför olika preparat.

Fas 4 Ej djupt vetenskapliga lokala 

studier. Syfte är marknadsföring.
Malgerud, Carl (2006)

Forsknings och utvecklingsprocessen är inte en rak kronologisk process som indelningen ovan
lätt kan ge illusionen av. Ofta uppkommer det substanser i den prekliniska fasen, forskning 
med andra ord, som kan utvecklas en bit in de kliniska studierna. Här kan det hända att 
substansen råkar ut för ett bakslag vilket leder till att den måste tillbaka till det prekliniska 
stadiet. Med andra ord kan forskning gå vidare till utveckling för att sedan gå tillbaka till 
forskning.

På det hela taget är det en komplicerad process när läkemedel tas fram. Det går inte att säga 
att ett läkemedel kommer som frukten av en lång process. Malgerud framhäver att en produkt 
kommer från flera olika projekt. Vidare kan ett projekt vara del i flera produkter. Dessutom 
löper enskilda projekt i längsta fall över fem år. Om ett projekt har löpt så länge så definieras 
det om och övergår i ett nytt projekt. Att ta fram en färdig slutprodukt tar emellertid mycket 
lång tid, det är ”svårt att ta fram ett läkemedel, från ax till vagga, på under tio till tolv år”
(Malgerud 2006) som Malgerud själv uttryckte det. Vidare så går det ofta flera studier än vad 
det löper projekt. Malgerud uppskattade att koncernen för närvarande hade uppskattningsvis
1400-1500 studier, men betydligt färre projekt. Vad det gällde antalet projekt så hänvisade 
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Malgerud att de siffror som kan hämtas ur årsredovisningen det vill säga sammanlagt 106 
stycken1 för 2005. Till detta ville han dock tillägga att projekten i preklinisk fas här avsåg 
arbete som befann sig i de sista två åren av det prekliniska arbetet. I den prekliniska fasen i sig 
fanns mycket arbete som inte räknades in.

Till detta skall även framföras att forskning och utvecklingsprojekt inte alltid ger resultat. I en 
preklinisk fas kan det exempelvis arbetas med tusentals substanser. Av dessa är det mycket få 
som går vidare till utveckling. Vidare är det naturligtvis inte alla dessa substanser som 
lanseras som produkter. Exakt hur detta förhållande ser ut, hur mycket forskning som 
resulterar i utveckling och hur mycket utveckling som resulterar i lansering, är enligt 
Malgerud helt omöjligt att uppskatta. En gammal tumregel i branschen säger en på tusen.

Alla kostnader för forskning och utveckling kostnadsförs i den mån det går. Det innebär att 
alla interna utvecklingsprojekt kostnadsförs. Projekt där Astra Zeneca däremot köper in sig i 
ett mycket senare skede kan däremot aktiveras. Malgerud spekulerar att detta skulle kunna 
handla om ett projekt som befinner sig i fas 3. Orsakerna till att det aktiveras är främst att det 
är svårt att undgå detta på grund av redovisningsstandards för externt förvärvade immateriella 
tillgångar. Dessutom är projekt som kommit så långt fram relativt dyra vilket skulle slå hårt på 
innestående period om de kostnadsfördes direkt.

I de fall projekt bedrivs i samarbete med externa partners är för övrigt de enda fall resultatet 
av forskning eller utveckling kan tillfalla någon annan än Astra Zeneca. Vanligtvis är detta 
naturligtvis noga reglerat i avtal. Vanligast är att Astra Zeneca går in med ekonomiskt stöd i 
ett projekt, dels initialt, dels med utbetalningar då milstolpar uppnås. I ersättning får Astra 
Zeneca exempelvis den färdiga produkten och får betala royaltys till utvecklaren.

Malgerud håller med om att det går att påstå att en viss del av all forskning leder till 
utveckling samt att en viss del av utveckling leder till produkter

4.1.2 Kontroll

För att kontrollera att nyttan av forsknings och utvecklingsarbete inte skall kunna tillfalla 
andra än företaget är det mest grundläggande skyddet patent. Patent kopplas in mycket tidigt i 
arbetsprocessen. Malgerud berättar att en substans som företaget anser vara intressant 
patentskyddas innan projektet går vidare till kliniska studier. I slutändan kommer det kring en 
färdig produkt finnas en uppsjö av olika patent. Det starkaste skyddet av dessa är 

                                                
1 45 projekt i preklinisk fas, 17 i fas 1, 15 i fas 2 och 29 i fas 3.
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substanspatentet men det är också det patent som går ut först. Överlag är emellertid 
patentskyddet att anse som starkt. Anställda på Astra Zeneca kan inte för egen del få patent på 
något som uppkommer ur det arbete som bedrivs på Astra Zeneca, alla patent och alla resultat 
tillfaller företaget.

På företaget finns det även patentingenjörer som är specialiserade på arbete med patentering. 
Dessa kopplas i regel in i ett tidigt skede i ett projekt. Bland övriga medarbetare i ett projekt 
finns det en mängd olika kompetenser. Malgerud förklarar att det generellt i ett tidigt skede 
som till exempel i prekliniskt arbete handlar mycket om olika specialister. Här består 
medarbetarna exempelvis av biologer, specialister på processkemi och på människoreaktioner. 
I regel kopplas även en representant från kliniska avdelningar in då arbetet fortskridit en bit. 
Detta för att arbetet på ett smidigt sätt skall kunna lämnas över till kliniska studier.

Ju längre arbetet har pågått desto fler kompetenser behövs. I den kliniska fasen finns det till 
exempel representanter från kliniken, från biverkningsstudier, från produktion, från 
produktmarknadsföring (inför lansering), farmaceuter och patentingenjörer. Det finns 
naturligtvis kompetenser som har en mer avgörande roll än andra. Enligt Malgerud är det i ett 
tidigt skede mest avgörande med specialister, men i ett senare skede är det mycket viktigt med 
ledaregenskaper för att koordinera alla de olika kompetensområdena. Vidare kan det sägas att 
om allt flyter bra i ett projekt så är det till 99 procent det kliniska arbetet som avgör 
framgången. Emellertid är det mycket sällan som allt flyter på bra. En kompetens som ofta är 
avgörande anser Malgerud är biverkningsstudier

Vad det gäller anställda på Astra Zeneca så är enligt Malgerud de allra flesta 
tillsvidareanställda. Personalomsättningen på företaget är vidare mycket låg när de gäller 
personer som innehar dessa kompetenser. Malgerud framhåller att det nästan finns anledning 
att övervaka att en viss kompetensomsättning förekommer i utvecklingshänseende. Enligt 
Malgerud är detta arbetsmarknadsstyrt. Det finns helt enkelt få arbetsgivare som eftersöker de 
kompetenser som krävs i Astra Zeneca utvecklingsarbete. För personer som bedriver 
prekliniskt arbete, som till exempel kemister och biologer, är det särskilt låg efterfrågan. På de 
kompetenser som återfinns i kliniskt arbete är det en något större efterfrågan på. Malgeruds 
uppfattning är också att detta återspeglas i de få personalförluster som trots allt förekommer.

Det finns även de fall ett projekt till viss del bedrivs av en extern part. I Uppsala till exempel 
finns det ett företag som Astra Zeneca lägger ut en hel del kliniskt arbete till. Som redan ovan 
beskrivits köper även Astra Zeneca in sig i projekt som bedrivs av externa parter. Detta är som 
sagt de enda fall resultatet kan tillfalla någon annan än Astra Zeneca. Malgerud framhåller den 
vikt som Astra Zeneca lägger vid hur avtal i dessa fall utformas. Astra Zeneca har en juridisk 
avdelning som ägnar sig åt att utesluta möjligheten att luckor kan finnas i dessa avtal. Det är 
helt enkelt omöjligt för Astra Zeneca att allokera resurser till något om det inte är kristallklart 
till vilken del företaget kommer att få del i resultaten.
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4.1.3 Identifierbarhet

Inom koncernen har Astra Zeneca två organisationer, Discovery och Development. I stort sett 
all forskningsverksamhet bedrivs inom Discovery och all utveckling inom Development, även 
om Malgerud framhåller att detta endast är en grov uppdelning och att undantag förekommer. 
Som vi sagt ovan så kostnadsförs både forskning och utveckling om den är ett internt projekt. 
För de fall det är ett externt samarbete, som Malgerud framhåller är de enda fallen då Astra 
Zeneca skulle kunna aktivera utveckling, så är utgifterna externa och således liten eller ingen 
sammankoppling till övrig verksamhet.

I ett internt projekt består kostnaderna till övervägande del av personalkostnader, Malgerud 
uppskattar dessa till 60-70 procent. Därefter är det huvudsakligen substanskostnader och 
läkemedelskostnader som uppkommer i de interna projekten. I företagets redovisning finns 
det två delar där utgifter eller resurser kan kopplas till varje projekt. Dels har Astra Zeneca en 
intern redovisningsprocess. Där redovisas de resurser som används till varje projekt. Malgerud 
talar här om att projekten har en intern resursbudget, det vill säga att alla personer redovisar 
hur mycket tid de lägger ner på vad, oavsett om det är arbete i olika projekt eller annat arbete 
inom företaget.

Den andra delen är en redovisning för externa kostnader som varje projekt har. 
Projektadministratörer redovisar de direkt relaterbara externa kostnaderna som varje projekt 
har. Här hamnar dels de substanser och läkemedelskostnader. Men även andra externa 
kostnader som till exempel om delar av projektet outsourcas externt (se exempel i stycke 4.1.2 
Kontroll med kliniken i Uppsala som utför delar av det kliniska arbetet till). Däremot finns det 
ingen koppling till övriga omkostnader som till exempel lokal, dessa kostnadsförs gemensamt 
med övriga delar av företaget. Projektadministrationen sköter även den här redovisningen på 
så sätt att eventuella underprojekt kan kopplas till respektive huvudprojekt. Malgerud 
summerar detta med att deras redovisning inte har några problem att koppla ovanstående 
kostnader till enskilda projekt i dagsläget, även om allting kostnadsförs.

4.1.4 Aktievärde

Enligt Malgerud så skulle en policy där utveckling aktiverades innebära att resultatet 
snyggades till i ett tidigare skede, något som han anser rimligen skulle kunna underlätta för 
företag, exempelvis för de fall nytt kapital skulle behövas. Rimligen skulle ett bättre resultat 
och mer tillgångar i balansräkningen även på kort sikt ha en positiv effekt på företaget image 
och profil, något som skulle kunna påverka aktierna. Malgerud menar emellertid att detta 
skulle jämnas ut med tiden eftersom resultaten skulle påverkas negativt av detta under 
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kommande år. Till detta bör läggas att det aktiverade projektet kan tvingas läggas ner, något 
som således skulle drabba berörd period med alla ackumulerade utgifter. Det här tror 
Malgerud skulle ha en kraftig negativt påverkan på företagets aktiesituation eftersom 
resultatet skulle bli kraftigt försämrat.

4.1.5 Effekter

Malgerud håller med om ett resonemang att en viss del av forskningsverksamhet alltid 
kommer leda till utvecklingsprojekt och att dessa projekt alltid i någon utsträckning kommer 
leda till produkter. Astra Zeneca forskningsverksamhet kommer alltid a lyckas ta fram 
substanser, så kallade candidate drugs, som kan vidareutvecklas. I någon utsträckning 
kommer dessa att generera produkter, även om han omöjligen kan uttala sig om i vilken 
utsträckning. Malgerud håller vidare med om att detta skulle innebär att det finns en logik 
bakom att kunna aktivera forskning som en immateriell tillgång. Fördelen med detta skulle 
enligt honom kunna vara att detta på balansräkningen synliggör en dold reserv i from av den 
forskningsverksamhet som bedrivs.

Detta är emellertid enligt Malgerud förknippad med vissa problem. Till att börja med så flyter 
arbetet, från forskning till färdig produkt, inte på i en rak linje. Som tidigare nämnts stöter 
utvecklingsgrupperna ofta på problem som gör att arbetet måste gå tillbaka till prekliniska 
studier (det vill säga forskning). Detta recycleingförfarande är signifikativt för hela 
utvecklingsarbetet.

Vidare så anser Malgerud att om detta skall vara till någon nytta över huvud taget så måste det 
finnas en jämförbarhet i branschen mellan de här immateriella tillgångarna. Med andra ord 
måste det finnas en klar koncensus kring hur detta skall värderas och hanteras. Problemet med 
detta är att värdering av immateriella tillgångar enligt ovanstående resonemang öppnar upp 
för subjektiva bedömningar och därigenom möjligheten att vända kappan efter vinden. 
Malgerud menar att om forskning skall kunna aktiveras som en immateriell tillgång så bör 
detta ge en koppling mellan bra forskning och bra resultat (aktiverad forskning leder till 
mindre kostnadsföring, författarnas anmärkning). Vidare bör det på samma sätt finnas en 
koppling mellan sämre forskning och sämre resultat (något mer som kostnadsförs, författarnas 
anmärkning). Malgerud tror helt enkelt inte att forskning som immateriell tillgång kommer 
leda till att den här dynamiken återspeglas i redovisningen. 

Bland de problem som Malgerud framför ser han dock att det största är det som också är den 
främsta orsaken till att utveckling inte aktiveras av Astra Zeneca i dagsläget. De här 
potentiella tillgångarna är helt enkelt besläktade med för hög risk. Malgerud berättar att det är 
svårt att aktivera utveckling som en immateriell tillgång i dagsläget eftersom det inte är
ovanligt att projekt läggs ner eller tvingas tillbaka till sådant arbete som redovisningsstandards 
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identifierar som forskning. Om ett företag har aktiverat utgifter relaterade till ett sådant 
projekt innebär det att alla aktiverade utgifter måste kostnadsföras på innestående period. 
Skulle det handla om stora projekt som har löpt ett tag kan det innebära att hela företaget 
utsätts för en enorm risk. Med hänsyn till detta kostnadsför Astra Zeneca sina 
utvecklingskostnader. Malgeruds uppfattning är att detta är en vedertagen princip inom 
läkemedelsbranschen.

Mot bakgrund av dessa argument ställer sig Malgerud tveksam till en möjlighet att aktivera 
forskning som en immateriell tillgång.

4.2 Öhman – Sten Westerberg

Sten Westerberg arbetar på Öhman fondkommission i Stockholm som aktieanalytiker för 
hälsovården. I detta segment ingår även läkemedelsaktier.

Kontakten med Westerberg knöts genom att vi ringde till olika fondkommissionsbolag i 
Stockholm, presenterade oss, vad vi gör och varför vi ringde dem. Då vi kontaktade Öhman
informerades vi om att Westerberg var det lämpligaste intervjuobjektet på företaget. Därefter 
kontaktade vi honom och han ställde upp på intervju. Intervjun ägde rum på företagets kontor.

4.2.1 Aktievärde

Westerberg anser att finansiella rapporter, kvartalsrapporter och prognoser är viktiga vid 
framtagande av aktieanalyser för alla branscher. Finansiella rapporter har dock större 
betydelse vid aktieanalyser i andra branscher än i läkemedelsbranschen. Westerberg 
framhåller vikten av annan information än det som står i de finansiella rapporterna när 
analyser av läkemedelsföretag görs. Sådan information är främst diverse prognoser och 
statistik. Detta utgörs ofta av till exempel försäljningsprognoser och medicinsk information. 
När Westerberg analyserar läkemedelsföretag är främst resultaträkningen viktig och då riktas 
viss fokus till kostnader för utveckling och forskning. Viktigast är kassaflödespåverkande 
poster överlag. Balansräkningen placeras i ett annat fack vid bedömningen.

Detta har en mycket logisk anledning. Även då finansiella rapporter kan säga en del om hur 
företagets framtid ser ut så är dessa historiska utsagor om företaget. Westerbergs arbete 
bygger på att utröna hur framtiden för företaget kommer att se ut. Vidare anser Westerberg att 
framtida kassaflöden generellt är det enda som egentligen är intressant för aktierna. Detta 
eftersom dessa kommer att avgöra framtida avkastning på företagets aktier. För framtida 
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kassaflöden är försäljningsprognoser, kommande produkter och sådan information som hänför 
sig till framtiden mer intressanta.

Dessutom anser inte Westerberg att aktiverade utgifter för forskning eller utveckling kan 
anses ge tillförlitlig information om kommande kassaflöden. Den främsta anledningen till 
detta är risken som branschen överlag är besläktad med. Det är i relativt liten utsträckning ett 
forsknings eller utvecklingsprojekt lyckas. Med anledning av detta tar Westerberg nästan 
ingen hänsyn till kommande positiva kassaflöden kopplade till forskning och utveckling i 
tidiga skeden. Överlag används en sannolikhetsbaserad metod för att avgöra framtida positiva 
kassaflöden för utveckling. Detta använder Westerberg i tidiga skeden, men när ett projekt 
börjar närma sig lansering övergår han till att utforma ett base-case, ett slags huvudscenario.

Att aktivering av forskning skulle påverka aktiepriset tror inte Westerberg. Bedömningen av 
aktiepriser gör med fokus på kommande kassaflöden och prognoser för försäljning. 
Balansräkningen och dess poster har vid bedömning av läkemedelsföretag en underordnad 
betydelse. Vidare ser inte Westerberg att investerare skulle påverkas av detta. Aktieanalytikers 
uttalanden ligger till grund för deras beslut. Även om aktiveringen skulle medföra skillnader 
för privata sparare så skulle detta inte ha någon märkbar effekt på aktiepriserna.

4.2.2 Effekter

Skulle läkemedelbranschen aktivera utvecklingsutgifter tror Westerberg att detta skulle 
påverka företagens balansräkningar i relativt liten utsträckning. Detta eftersom dessa skulle 
utgöra en liten del av balansräkningen. Däremot skulle aktiveringen medföra betydande 
påverkan på resultaträkningen i och med spridning av utgiften över flera år. För de fall projekt 
lades ner så skulle alla ackumulerade kostnader påverka endast en period. Detta menar 
Westerberg skulle bli missvisande och leda till förvirring på aktiemarknaden.

Vidare skulle aktivering av forskning försvåra hans arbete. Alla poster på balansräkningen 
måste kvalitetsbedömas för att fastställa till vilken grad de kan innebära framtida positiva 
kassaflöden. Osäkerheten i läkemedelsbranschen gör att hänsyn endast kan tas till projekt när 
lansering börjar närma sig. Med andra ord skulle detta endast innebära merarbete i from av 
kvalitetsbedömning och justering i kassaflödesanalyser för aktiverade utgifter. Denna ökning 
av arbete skulle enligt Westerberg inte ge något mervärde jämfört med hur det ser ut i 
dagsläget.

Med anledning av detta är Westerberg tveksam till aktivering av forskning som en immateriell 
tillgång. Ur aktiemarknadsperspektiv ser inte Westerberg att detta skulle medföra något 
mervärde men skulle göra arbetsprocesserna för honom som aktieanalytiker mer 
arbetskrävande.
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4.3 Pfizer – Mats Nilsson

Mats Nilsson jobbar på Pfizer Sverige i Helsingborg som huvudkontroller för forskning och 
utveckling. Pfizer Helsingborg är en del av Pfizers Consumer Healthcare R&D 
Huvudinriktning där är utvecklingen, medan forskningen endast utgör bara en liten del av 
verksamheten. Forskning och utveckling på Helsingborgskontoret är begränsat till Nicorette-
produkter.

Vi blev hänvisade till Nilsson från Pfizers Svenska huvudkontor eftersom han arbetade i en 
finansgrupp med nära kontakt till forskning och utvecklingsarbetet. Enligt huvudkontoret 
sitter Nilsson i ledningsgruppen för PHC R&D Helsingborg. Nilsson intervjuades per telefon 
med anledning av begränsningar liknande de för Malgerud, geografiskt avstånd samt 
begränsningar i tid och resurser.

4.3.1 Framtida ekonomiska fördelar

Enligt Pfizers hemsida investerade Pfizer 2004 7,7 miljarder dollar på forskning och 
utveckling. Enligt Nilsson investerar Pfizer Consumer Health Care R&D Helsingborg i 
Sverige mellan 230 – 250 miljoner kronor på forskning och utveckling.

Pfizer Helsingborg jobbar med tio till fjorton projekt där huvuddelen utgör utvecklingsprojekt. 
Av de projekt de arbetar med utgör som mest tre av dessa forskningsprojekt. Pfizer 
Helsingborg samarbetar också med externa parter, det vill säga outsourcar projekt. 
Samarbeten med externa parter görs i faserna 1 till 3 (de faser som beskrivits för Astra Zeneca 
används av samtliga företag inom branschen, författarnas anmärkning). Dessa samarbeten 
varierar beroende på avseendet. Ibland outsoursas hela projektet till samarbetspartner och 
ibland arbetar de ihop med externa parter. Enligt Nilsson går majoritet av 
utvecklingsprojekten vidare till att bli produkter, uppskattningsvis 75 till 80 procent. Orsaken 
till att det är så stor andel som blir produkter är enlig Nilsson relativt enkel. I Helsingborg 
handlar de för det mesta om att vidareutvecklar en befintlig produkt. Inriktning för 
utvecklingen är vidare marknadsstyrd. Med andra ord utvecklas förbättringar av en befintlig 
produkt baserat på indikationer från marknaden. Detta anser Nilsson bidrar till den relativt 
höga andelen färdiga produkter från deras utvecklingsverksamhet.

4.3.2 Kontroll

Den ekonomiska fördelen av forskning och utveckling som resulterar i produkter tillfaller 
företaget i sin helhet. Samtidigt är det allmänt acceptabelt hos företaget att medarbetarna 
kommer med idéer. Detta innebär att forskaren eller forskarna som har kommit med idéer inte 
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går helt och hållet lottlösa. De kan enligt Nilsson erhålla kompensationer för patenterbara 
idéer i form av ersättningar, något som justeras i allmänna villkor.

Majoriteten av forskarna hos Pfizer är fastanställda, något som Nilsson anser är ett måste för 
att kunna hävda sig internationellt. Företag på denna nivå behöver en gedigen erfarenhet. Om 
Pfizer inte kan behålla forskare under en längre tid kan det blir svårt att bibehålla erfarenhet 
och kontinuitet på forskningen. Det är relativt ovanligt att personal slutar eller säger upp sig 
på Pfizers i Helsingborg. Nilsson framhåller vidare att för de fall personal slutar så är det 
oftast personer med mindre central kompetens, exempelvis labbassistenter. Anställningstiden 
förefaller i det här avseendet gå ihop med hur pass central kompetens personen i fråga har. 
Viktigare och mer centrala kompetenser stannar i regel längre på företaget än mindre 
avgörande kompetenser.  

De olika kompetenser som behövs i varje utvecklingsprojekt varierar beroende på var i 
faserna projekten befinner sig i. De viktigaste kompetenserna för ett utvecklingsprojekt är den 
unika sammansättningen av skilda kompetenser från formulerings– analytiker- medicin till 
regulatorisk kompetens som driver projektet framåt. En avdelning som är av betydelse i både 
forsknings- och utvecklingsprojekten är juristavdelningen.  Här ska de juridiska rättigheterna 
och skyldigheterna noga gås igenom. Att patenträttigheterna är tydligt fastställda är alltså 
viktigt. Enligt Nilsson är alla dessa kompetenser av avgörande betydelse för projektens 
fortskridning.

4.3.3 Identifierbarhet

Kostnaderna i ett projekt delas upp i två grupper, externa direkt relaterbara och linjekostnader. 
I den första gruppen, de externa kostnaderna, placeras precis som det låter samtliga externa 
kostnader som är direkt relaterade till projektet, dock med ett undantag. Externa kostnader 
som är hänförliga till personal bokförs inte direkt på ett projekt även om dessa är externa. Till 
exempel så bokförs en extern resekostnad, exempelvis per tåg, inte som direkt även om 
personen som reste gjorde det i direkt samband med ett visst projekt. Dessa bokförs istället 
som linjekostnad.

Linjekostnader är företagets samtliga omkostnader. Det vill säga personal, lokal med flera. 
Här bokförs även samtliga externa kostnader som inte har direkt anknytning till ett speciellt 
projekt. Dessa fördelas sedan ut på projekten baserat på hur mycket resurser varje projekt tar i 
anspråk. Vad det gäller exempelvis personal så redovisar varje forskare exakt vilken tid de
spenderar på varje projekt. Denna tidredovisning sträcker sig dessutom för utbildning, 
planering och allt annat som personen i fråga gör på sin arbetstid.
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Storleksmässigt är de mest omfattande kostnaderna de externa direkt relaterbar och 
personalkostnaderna. Dessa utgör enligt Nilsson ungefär 30-35 procent vardera. Anledningen 
till att de externa direkt relaterbara kostnaderna är så pass omfattande beror enligt Nilsson på 
att Pfizer i Helsingborg mestadels bedriver utveckling och då ofta i sena faser. Generellt för 
läkemedelsbranschen är att kostnaderna stiger ju längre projektet löper. Detta beror bland 
annat på att tester med människor i större skala blir mycket kostsamt. Dessutom är det inte
ovanligt att vissa delar måste outsourcas till externa parter, det är i alla fall något som blir 
mycket vanligare i senare skeden av utvecklingen.

4.3.4 Effekter

Pfizer i Helsingborg bedriver flera olika projekt samtidigt. I vilket projekt fokusen ligger 
varierar däremot bland annat beroende på det globala perspektivet, på marknadens behov och 
utifrån projektets förväntade potential. Vissa tider prioriteras ett eller flera projekt och då går 
projektet eller projekten före alla andra projekt. Medan vid annan tidpunkt är kanske andra 
projekt som prioriteras. 

Pfizer kostnadsför för närvarande utgifter för forskning och utveckling i sin helhet när de 
uppstår. Något som Nilsson tror är det vanliga förfarandet inom läkemedelsbranschen. Nilsson 
ser främst två fördelar med att aktivera forskning som en immateriell tillgång. För det första 
skulle det operationellt sett innebära tydligare och enklare uppföljning. För tillgångar finns 
regler och system som skulle kunna tillämpas om forskning kunde aktiveras. Detta skulle 
medföra tydligare och distinktare uppföljning av projekten.

Den andra fördelen Nilsson tror att detta ska medföra är en höjd medvetandenivå på ett 
område som är i behov av uppmärksamhet. Forskning och utveckling, i ett operationellt 
perspektiv, är i behov av uppmärksamhet enligt Nilsson. Om det infördes rekommendationer 
och regleringar kring aktivering av forskning så skulle detta tvinga företagen att rikta fokus på 
det området. Vidare skulle detta även kunna ge en ökad fokus ur andra perspektiv, exempelvis 
mer tydlighet i en finansiell synvinkel. Nilsson drar paralleller med införandet av SOX2 i USA 
där regleringar tvingade företag att rikta fokus på ett problemområde och därigenom förbättra 
kvaliteten där.

Nilsson framhåller slutligen att aktivering av forskning som en immateriell tillgång 
naturligtvis skulle medför en hel del merarbete, inte endast för honom som kontroller. 
Däremot anser han att den nytta han skulle få ut av detta med all sannolikhet skulle överstiga 
det extra arbete det skulle medföra.

                                                
2 SOX (Sarbanes-Oxley Act) är ett amerikanskt regelverk rörande intern kontroll. En svensk motsvarighet kan 
anses vara den svenska koden för bolagsstyrning (författarnas anmärkning).
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4.4 SEB Enskilda – Lars Hevreng

Då vi kontaktade SEB Enskilda blev vi hänvisade till Lars Hevreng eftersom hade insikt i 
läkemedelsaktier. Hevreng är aktieanalytiker på Enskilda inom sektorn healthcare. I detta 
segment återfinns läkemedelsföretagens aktier. Storleken på de företag Hevreng analyserar 
varierar mellan allt från småföretag till stora företagsaktier som Astra Zeneca. Intervjun 
gjordes på Enskildas kontor.

4.4.1 Aktievärde

Hevreng anser att finansiella rapporter är relativt viktiga vid analysarbetet. De används så 
frekvent att Hevreng mer eller mindre kan de viktigaste delarna av de flesta 
årsredovisningarna utantill. Vid en övergripande indelning av delarna i hans analysarbete så 
skulle årsredovisningarna utgöra den ena delen. Den andra delen är den egna branschinsikten. 

Vad det gäller årsredovisningarna anser Hevreng att europeiska företag har relativt bra 
rapporter. Mycket bättre och mer användbara än exempelvis amerikanska företags 
årsredovisningar. Europiska årsredovisningar är harmoniserade och vettigt uppbyggda. 
Dessutom påminner företags redovisningar mycket om varandra. Oavsett om det kan handla 
om kontinentala eller anglosaxiska redovisningstraditioner så är jämförbarheten hög.

Om vi ser till den andra delen av analysarbetet, branschkunskapen, så är det svårare att 
precisera exakt vad det innebär. Främst handlar det om just branschkunskap, det vill säga den 
insikt den enskilde analytikern har. Minst lika viktigt är statistiska hjälpmedel. Detta kan
handla om många olika saker, försäljningsstatistik, forskningsstatistik, med flera. Vad det 
gäller just försäljningsstatistik är det bland läkemedelsföretag väldigt lätt att få fram 
tillförlitliga siffror via apoteket. Detta är något som är nästan unikt för just den här branschen.

Utöver detta finns andra diffusa faktorer som till exempel kontakter, den här delen av 
analysen är mycket viktig främst av en anledning. Årsredovisningar behandlar historiska 
värden, något som skulle kunna anses vara negativt då prognoser skall göras. Men det största 
problemet är dock att direkt efter de finansiella rapporterna, kvartalsrapporterna, eller vad det 
nu kan handla om, offentliggörs så har alla aktieanalytiker tillgång till dessa. Hevreng 
förklarar, att analysera aktier handlar naturligtvis om att kunna förutspå och prognostisera 
kommande betalningsflöden. För att hans arbeta skall ge något mervärde så måste han kunna 
tillföra något, lyfta fram delar i sina analyser som ingen annan konkurrent lyckats göra.

Utifrån de här två grupperna, årsredovisningarna och branschkunskapen, försöker sedan 
Hevreng utvärdera framtida kassaflöden. I stort bygger en aktieanalytikers arbete på att 
kassaflödesarbete. Aktievärde bedöms efter kommande positiva kassaflöden.
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Enligt Hevreng kostnadsför de flesta läkemedelsföretag sina utvecklingskostnader, det finns 
emellertid de som aktiverar sina utvecklingskostnader. De företag som aktiverar är överlag lite 
mindre företag, och mindre projekt. För de fall projekt blir verkligt långa och därför dyra blir
genast aktivering besvärligare. Stora och dyra projekt återfinns i regel hos större företag. 
Anledning att större projekt är besvärligare beror kanske främst på risken. Om ett dyrt projekt 
är aktiverat och tvingas till nedläggning i ett sent skede är det något som slår väldigt svårt mot 
företaget.

Just vad det gäller risken så är även den lite speciell för just läkemedelsföretag. Ett 
utvecklingsprojekt inom läkemedelsbranschen har, som Hevreng ser det, två olika typer av 
risker. Del finns den naturliga risken att projektet inte faller väl ut och därför läggs ner. Den 
här risken är ovanligt hög i läkemedelsbranschen. Utöver detta har läkemedelsbranschen ett
tillkommande riskmomentet rörande myndigheter. Även om ett utvecklingsprojekt lyckas 
framställa en färdig produkt så är det ingen garanti för att myndigheter godkänner produkten, 
något som i sådana fall skulle omöjliggöra försäljning.

Projekt som ligger i ett läkemedelsföretags pipeline påverkar naturligtvis deras framtida 
kassaflöden. Hevreng menar emellertid att det går att ta del av företags satsning på forskning 
och utveckling även om de inte aktiveras som immateriella tillgångar. Alla företag 
specificerar sina kostnadsförda utgifter för forskning och utveckling i resultatrapporterna. 
Vidare är företagen väldigt noggranna med att informera aktieanalytiker om deras pipeline, 
kommande produkter. Hevreng förklarar att företagen är medvetna hur aktieanalytikerna 
arbetar och lägger därför stor vikt hålla dessa informerade om sådant som kan påverka 
framtida kassaflöden. Vidare upplever Hevreng att företagen i den här informationen 
verkligen gör en ansträngning att inte skönmåla, det är snarare tvärt om.

För de produkter som ligger i pipelinen tas i många fall liten eller ingen hänsyn alls. Tidigast 
två till tre år innan ansökan om godkännande av läkemedlet kan eventuella kassaflöden för 
denna tas hänsyn till. I tidigare skeden är risken helt enkelt för stor för att projektet inte skall 
generera några kassaflöden alls. För stora bolag är detta av mindre betydelse, de har i regel 
redan väl utvecklade produktportföljer att falla tillbaka på. Något som många små inte kan 
göra. Hevreng uppskattar att då de större bolagen har ett förhållande på 50-50 mellan 
utvecklingsprojekt och produktportfölj ligger de mindre läkemedelsbolagen kring 80-20.

Med anledning av detta påverkas inte kassaflödesanalysen speciellt mycket då ett läkemedel 
får godkännande och faktiskt blir redo för försäljning. I analysen av berört företag har redan 
kassaflöden kopplade till denna tagit med i beräkningarna. Däremot finns det speciella fall där 
godkännande för ett speciellt läkemedel tagits tillbaka, något som då naturligtvis påverkar 
aktien negativt.
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För de fall forskning skulle aktiveras som en immateriell tillgång ser inte Hevreng att det 
skulle påverka aktievärderingen. Eftersom hänsyn i egentlig mening inte kan tas till eventuella 
kassaflöden i så tidigt skede. Själva förekomsten på balansräkningen i sig är inget som 
påverkar bedömningen av aktierna.

4.4.2 Effekter

Utöver att aktievärderingen inte skulle kunna bedömas annorlunda med forskning som 
immateriell tillgång så ser inte Hevreng några direkta fördelar med aktivering. Han framhåller 
att det teoretiskt sett är en god tanke och att han kan föreställa sig att det finns många andra
som kan få positiva effekter av det, exempelvis långivare. Ur hans perspektiv skulle det 
emellertid inte vara att föredra.

I analys av aktierna används som bekant kassaflöden. För Hevrengs del vore det att föredra att 
resultaträkningen i så stor utsträckning som möjligt också återspeglade detta. I dagsläget, där 
forskning kostnadsförs, så kommer detta naturligt att återspegla kassaflödet i 
resultaträkningen. Om forskning skulle aktiveras som en immateriell tillgång och projektet 
skulle läggas ner skulle detta belasta den perioden. Med andra ord skulle kassaflödet för den 
perioden bli missvisande. Vidare innebär detta även att alla tidigare perioder skulle ha 
återspeglat ett felaktigt kassaflöde. Hevreng menar att sådana här effekter dessutom skulle bli 
mycket tydligare på mindre företag. Med andra ord skulle aktivering av forskning som en 
immateriell tillgång i det här avseendet endast medför förvirring och merarbete.

4.5 KPMG – Björn Flink

Björn Flink är auktoriserad revisor och partner i KPMG Sverige. Han är en väl insatt revisor i 
läkemedels- och bioteckningsbranschen.  Han har bland annat varit revisor i det tidigare 
Pharmacia, numera Pfizer och dessutom är han ansvarigrevisor i Astra Zeneca.  

Intervjun med Flink var en direkt intervju och ägde rum på KPMG:s kontor. Syftet med denna 
intervju är att den ska ligga till grund om det finns anledning att aktivera forskningsutgifter 
sätt från revisorns ögon.
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4.5.1 Framtida ekonomiska fördelar

Flink ser inga kopplingar mellan företag som gör forskning i stor skala och företag som 
forskar i mindre skala då det finns möjligheter att licensiera eller köpa idéer från andra 
företag. Detta innebär att företag som investerar stort i egen forskning inte per automatik har 
större framtida fördelar än andra företag i branschen. De företag som inte investerar i egen 
forskning kan därmed ha bättre framtida fördelar än de företag som investerar i egen 
forskning. Däremot ser Flink en svag koppling mellan utveckling och färdig produkt men den 
innebär inte en ekonomisk fördel för det forskande företaget. Även utvecklingsprojekt kan 
köpas inpå samma sätt som forskning kan göras. 

Läkemedelsbranschen är en mycket riskbenägen bransch. Investeringar i miljardklasser 
rörande forskning och utveckling innebär inte att de resulterar i färdiga produkter. Risken är
mycket stor att projekten bokstavligt talat går åt skogen.  Däremot är marginalen stor för de 
lyckade projekten. Det tidigare Pharmacia hade exempelvis enligt Flink en bruttomarginal på 
nära 90 procent, en relativt hög siffra. Dessa projekt täcker tidigare förluster och genererar 
därutöver stora vinster för företagen. 

Flink menar att företagen i dagsläget inte aktiverar utvecklingsutgifter. Detta beror i princip 
uteslutande på att det finns liten nytta eller ingen nytta alls med aktivering av utveckling. Han 
berör också att orsaken kan vara att företagen i Sverige lever kvar i den Tyska 
försiktighetstraditionen. Detta trots att andra principer har blivit allt viktigare på senare tid, 
exempelvis marknadsvärdering. Att svenska företag är fortfarande försiktiga tycker Flink 
generellt är en nackdel.

Om ett utvecklingsprojekt överlever en fas så har den fortfarande många hinder kvar innan 
färdig produkt och lansering. Ju längre projekten kommer i faserna desto mer ökar utgifterna. 
När ett projekt befinner sig i fas 3 intensifieras testerna vilket ökar kostnaderna. Vid denna fas 
måste företagen också bygga fabriker och ådra sig stora kostnader för marknadsföring. Trots 
detta kan fortfarande projekten tvingas till nedläggning. Dels på grund av att testerna inte ger 
önskat resultat och dels på grund av att myndigheter inte ger klartecken för lansering. 

Flink tog upp ett exempel angående detta där Astra Zenecas läkemedel Exanta hade 
möjligheter att bli ett stort internationellt läkemedel. Företaget hade bland annat ansökt om 
lansering i USA och samtidigt hade företaget byggt fabriker och marknadsfört läkemedlet i 
landet. Astra Zeneca fick ett nej från den amerikanska läkemedelsmyndigheten rörande 
lansring. Företaget hade då lagt ut över tio miljarder kronor för lansering på en marknad där 
det inte fick lanserades.             
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4.5.2 Kontroll

Eftersom Flink inte ser några potentiella ekonomiska fördelar med forskning i egenskap av 
tillgång så tycker han inte heller att det går att diskutera kontroll. Rent generellt är dock hans 
uppfattning att läkemedelsföretagen är noggranna med att patentera det arbete de gör. För de 
fall forskning och utveckling skall aktiveras tror Flink att möjliga utgifter aktivera är sådana 
som är direkt relaterade; personalkostnader, hyror och eventuellt även värdet av humankapital. 
Det sista nämnda alternativet är dock komplicerad och svår kontrollerad och därför otänkbart.

Vidare anser inte Flink att låg omsättning på personal i Sverige på grund av få alternativa 
arbetsgivare talar för bättre möjlighet till kontroll av personal. Flink menar att för forskare är 
arbetsmarknaden i sanningen en global marknad. Det är ingen skillnad att bedriva forskning 
kring cancer i USA mot vad det är i Sverige. Då alternativa arbetsgivare diskuteras måste ett 
globalt perspektiv användas, i alla fall när de handlar om de kompetenser som återfinns i 
läkemedelsforskning.

4.5.3 Identifierbarhet

Flink tror att läkemedelsbranschen har en väl utvecklad praxis för kostnadsidentifiering som 
gör att kostnader kan identifieras och därmed också hänföras till lyckade projekten i 
efterhand. Det går naturligtvis inte att säga i förväg vad ett forskningsprojekt kommer att 
kosta och hur utvecklingen kommer att te sig, det är helt omöjligt. Det tillhör ovanligheterna 
att företagen lyckas med sina forsknings och utvecklingsprojekt.

4.5.4 Effekter

Aktivering av forskningsutgifter skulle enligt Flink leda till stor förvirring inledningsvis och 
försämrade jämförbarhet. Företagens resultat skulle svänga ohört mycket då det är vanligt 
inom branschen att projekt som företagen har lagt miljardbelopp på läggs ner och aktiveringen 
skulle alltså leda till stora svängningar i resultaten. Ibland går det lång tid utan att forskning 
och utveckling leder till produkter och ibland resulterar dessa snabbare till färdiga produkter. 

Grundforskningsutgifter isig är ganska liten jämfört med utvecklingsutgiften och därför skulle 
det inte innebära nämnvärt förändring i balansräkningen. Utgifterna blir dock mer och mer 
omfattande ju längre ett projekt kommer i faserna till att bli riktigt omfattande när det kommer 
nära lanseringen.
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Idag är läkemedelsbranschens redovisning av forskning och utveckling ganska enkel, effektiv 
och okomplicerad. Flink menar att aktiveringen inte skulle leda till förbättring av 
årsredovisningsinformationen. Motiveringen av att läkemedelsföretagen inte aktiverar 
utvecklingsutgifter är enligt Flink att det inte heller att finns intresse av aktiveringen från
företagens sida. Utgifter på miljardbelopp kan vara bortkastade pengar då det inte är alltid 
forskning och utveckling resulterar till färdiga produkter.

Vidare menar Flink att aktiveringen skulle innebära dålig matchning mellan genererade 
intäkter av den aktiverade forskningen och kostnaden som hänför sig till densamma. Detta på 
grund av att hur pass sällan projekten lyckas. I realiteten skulle detta innebära att företagen 
samlade på sig utgifter under en längre tid. Dessa ackumulerade utgifter skulle vid 
nedläggning av projektet föras över resultaträkningen under en och samma period. Med 
hänsyn till detta anser Flink att den gällande praxis inom branschen, att definiera forskning 
och utveckling som verksamhetskostnader är lämpligare. Med andra ord är kostnadsföring av 
forskning och utveckling lämpligare än aktivering inom läkemedelsbranschen.

Aktiveringen skulle också försvåra revisionen. Revisorerna skulle tvingas bli 
läkemedelsanalytiker för att kunna ta ställning till värderingar och annat relaterat till 
aktiveringen. Dessutom skulle revisionen bli osäker, ”rena hokus pokus” (Flink, 2006). 
Aktiveringen skulle också öppna för mer subjektivitet i redovisningen och revisionen vilket 
inte är bra, i Flinks tycke.

4.5.5 Aktievärde

De stora svängningar som aktiveringen skulle innebära i resultaträkningen skulle också 
påverka aktievärdet. Resultatet skulle påverkas positivt på kort sikt och detta skulle också 
innebära högre skatter för företaget utan att själva verksamhetens likvida medel i sig har 
förändrats. Flink anser att skatteskälet ännu mera talar för kostnadsföringen av forsknings och 
utvecklingsutgifter ur företagens perspektiv. Avdrag nu är mer värt än avdrag i framtiden.

 4.6 Active Biotech – Hans Kolam

Active Biotech är ett relativt stort bioteknikföretag. Jämförda med tidigare läkemedelsföretag 
som vi kontaktat är de emellertid relativt små. Ser vi exempelvis på Astra Zeneca, med nära 
65 000 anställda (Astra Zeneca, Årsredovisning 2005), kan Active Biotech anses som mycket 
små med sina cirka 90 anställda (Kolam, 2006). Trots detta är de en av de större aktörerna på 
den svenska bioteknikmarknaden.
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På Active Biotech blev vi hänvisade till koncernens ekonomi och finanschef Hans Kolam. 
Kolam intervjuades per telefon, detta främst med anledning av avstånd samt begränsningar i 
tid och resurser. Active Biotech och tillika Kolams kontor är belägna i Lund.

4.6.1 Framtida ekonomiska fördelar

Kolam anser att den grad forskning och utveckling resulterar i framtida produkter varierar från 
år till år och från projekt till projekt. Det varierar också väldigt mycket mellan olika företag i 
branschen. Active Biotech bedriver många olika prekliniska projekt, av dessa får företaget 
fram ungefär ett projekt per år till så kallade candidate drugs. Sedan år 2000 har Active 
Biotech fått fram fyra candidate drugs. Detta anser Kolam är väldigt bra för ett företag med
ungefär hundra anställda. Men till sin hjälp har Active Biotech en befintlig grundforskning 
från det tidigare Pharmacia som företaget bygger sin forskning och utveckling kring. Active 
Biotech var nämligen en del av Pharmacia som blev självständigt i övergången till Pfizer.

För mindre företag är det riktigt bra om de klarar en candidate drugs vart tredje år. Kolam 
framför dock att det inte går att säkert säga hur pass framgångsrika företag kommer att vara 
med sin forskning och utveckling. Detta beror på en mängd olika variabler. Först och främst 
är den bas av tidigare arbete och tidigare kunskap som företag har en viktig faktor. Kolam 
menar att företag med en diger sådan bas har ett försprång gentemot sina konkurrenter. Vidare 
är andra kanske mer självklara faktorer av intresse, exempelvis den finansiella situationen. 
Hur mycket pengar företaget kan avsätta till forskning. Vilket område företaget forskar på är 
en annan faktor som kan spela roll. Olika sjukdomsområden tar i regel olika tid att arbeta 
inom.

Active Biotech hade utarbetade sannolikheter för att forskning skulle resultera i candidate 
drugs och utveckling. Dessa sannolikheter fanns återgivna i deras årsredovisning. Tabellen 
nedan specificerar sannolikheten för att Active Biotech ska lyckas med forsknings- och 
utvecklingsprojekt. Tabellen är hämtad från företagets årsredovisning på uppmaning av 
Kolam.

Bild nr. 1 Sannolikheter vi forskning och utveckling

Active Biotech, Annual Report 2004
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Vidare framför Kolam att det finns ett värde i forskning och utveckling, oavsett om processen 
genererar nya produkter. Ett utvecklingsprojekt som läggs ner kan mycket väl utgöra en 
avgörande del för något annat utvecklingsprojekt. En sista pusselbit som gör att det kan 
utvecklas en produkt ur det arbetet. Vidare så finns det ett värde i all forskning och utveckling 
så länge den genererar ny kunskap eller insikt. Då Active Biotech bildades ur gamla 
Pharmacia har de en mycket god bas av exempelvis kunskap, bibliotek med tidigare forskning 
och substanser samt mycket annat. Detta skiljer dem åt från övriga, annars likvärdiga, företag 
i branschen. Något som enligt Kolam bidragit till att de har kunnat utveckla fler candidate 
drugs än sina konkurrenter.

4.6.2 Kontroll

Uppnådda resultaten från forskning och utveckling skyddas i två steg. I det första steget 
skyddas kemikalier genom patent när dessa påvisar önskvärda effekter. Det andra steget är när 
företaget bedriver verksamheten och då skyddar företaget sina immateriella rättigheter, också 
här genom patent. Företaget har också en särskild grupp avsatt att sköta patentfrågor, 
riskminimeringar och även uppföljning av risker.

Enligt Kolam samarbetar Active Biotech med externa parter, särskild i faserna 3 och senare.
Detta då företaget saknar egna resurser att sköta dessa. För dessa externa samarbeten har 
företaget en väl utvecklad avtalsprocedur. Företaget har egen personal som kontrollerar att 
avtalen verkligen följs av de externa samarbetsparterna och att ingen tränger in sig på 
rättigheterna.   

4.6.3 Identifierbarhet

Active Biotechs forskning och utvecklingsverksamhets utgifter delas in i två grupper. Direkta 
externa kostnader samt fördelade kostnader. Vad det gäller de externa kostnader som bokförs 
dessa direkt på respektive projekt. De utgifter som fördelas avser i stort samtliga resterande 
kostnader. Enligt Kolam så fördelar forskningsföretaget3 nära 95 procent av sina kostnader. 
En av de större posterna där utgörs av personalkostnader. Dessa är det fullt möjligt att 
identifiera eftersom det redovisas exakt hur mycket tid varje forskare lägger på respektive 
projekt. Fördelningen görs sedan på basis av den lönekostnad som ett projekt tagit i anspråk, 
för det används en genomsnittslönekostnad.

                                                
3 Active Biotech består av ett moderbolag som endast ägnar sig åt administrativt arbete samt ett forskningsbolag 
där forskning och utveckling bedrivs samt ett viss administrativt arbete.
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4.6.4 Aktievärde

Kolam tror inte att forskning som en immateriell tillgång skulle ge några positiva effekter på 
företagets aktievärde. Som finansiär skulle han inte själv intressera sig för sådana poster i 
balansräkningen. Däremot ser han en risk vad det gäller möjligheterna till finansiering. 
Eftersom forskning är förknippat med stor risk skulle det kunna innebära stor skillnader i 
balansräkningen från period till period. Att aktivera forskning och utveckling när det 
fortfarande råder stor osäkerhet i huruvida dessa kommer lyckas är riskabelt.

För de fall projekten läggs ner skulle det innebära resultatsmäller i form av att samlade 
utgifter tvingades föras över resultaträkningen. Detta skulle utöver en negativ inverkan på 
resultatet även innebära stora förändringar på balansräkningen. Något som Kolam tror kan ha 
en avskräckande effekt på potentiella finansiärer, ett problem som kan vara nog så stort i 
dagsläget.

4.6.5 Effekter

Kolam menar att forskning på balansräkningen förmodligen inte skulle medföra några 
skillnader på aktievärdet. Enligt honom så är inte dylika poster av intresse vid bedömningen 
av läkemedelsföretag. Kolam framför två saker som är av intresse i det här avseendet. För det 
första är företagets finansiella muskler intressanta. Kolam menar att det finns många 
intressanta projekt att utveckla, det som avgör är vad företaget har råd att arbeta med. Något 
som naturligtvis blir en begränsning när det handlar om mindre företag. Det andra är hur 
arbetet med forskning och utveckling fortlöper, huruvida kunskaps byggs upp och genereras i 
processen.

Som aktieägare skulle Kolam själv endast intressera sig för dessa saker, det vill säga 
uppföljning av forsknings och utvecklingsarbete samt den finansiella situationen. Detta, 
menar Kolam, är det som kommer att avgöra hur pass lyckosamt företaget kommer att vara i 
framtiden.
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5 Analys

I det här kapitlet skall vi analysera den information vi samlat genom våra intervjuer. Vidare 
kommer informationen att jämföras med motsvarande delar i teorin. Av detta kommer vi 
sedan att utforma en diskussion som skall ligga till grund för våra slutsatser.

Samtliga delar som har berörts i våra intervjuer och som finns återgivna i 4 Empiri är inte 
analyserade i detta kapitel. Den främsta anledningen till detta är att dessa helt enkelt inte är 
del av de variabler vi berör i vår undersökning. Dessa delar utgör emellertid en central och 
viktig del av den förståelseprocess vi arbetat med och har således indirekt påverkan på studien 
i helhet. Det handlar främst om processen att ta fram läkemedel samt värderings och 
bedömningsprocessen som aktieanalytiker har för läkemedelsaktier men även för aktier i 
allmänhet.

Vidare vill vi betona att detta är en kvalitativ fallstudie. Vi har använt oss av få respondenter 
med djupgående informationssökning. Våra resultat kan således inte vara generaliserbara eller 
med säkerhet anses vara giltiga för läkemedelsbranschen i helhet. Vår avsikt har endast varit 
att belysa problemet genom att leta efter indikationer på hur det troligtvis kan förhålla sig. Vi 
tror emellertid att då vi pratat med sakkunniga inom olika områden rörande vårt problem har 
en god sannolikhet att lyckas lyfta fram giltiga indikationer.

För vår analys har vi använt oss av följande disposition.

5.1 Här bearbetar vi hur företagen skulle behöva anpassa sig för att kunna aktiver 
forskning som en immateriell tillgång. Detta är av intresse eftersom om eventuella 
anpassningar skulle behövas kan det medföra ytterligare kostnader för företagen 
om forskning faktiskt skulle aktiveras. Med andra ord påverka den allmänna 
ekvationen om att nyttan skall överstiga kostnaden. Stycket är vidare indelat i de 
variabler som vi identifierat i vår teori rörande detta.

5.2 I detta stycke kommer den allmänna nytta aktivering av forskning som immateriell 
tillgång kan förväntas medföra. Även detta avsnitt delas in i underavsnitt baserat 
på de variabler vi kunnat fastställa för nyttan i vår teorietiska genomgång.

Respektive avsnitt kommer sedan att avslutas med en slutsatsförberedande diskussion.
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5.1 Intern effekt vid aktivering

I det här avsnittet skall vi försöka lyfta fram eventuell effekt en aktivering av forskning som 
immateriell tillgång skulle kunna medföra på företagens interna system och processer. För att 
göra detta utgår vi främst från IAS 38 och de allmänna kriterier som ställs på både materiella 
och immateriella tillgångar. Vi vill här försöka lyfta fram vad som skulle krävas av företagen 
för de fall forskning skulle aktiveras som immateriell tillgång. Vidare kan detta avsnitt anses 
ifrågasätta huruvida forskning enligt gällande standards trots allt inte skulle kunna anses som 
en tillgång.

5.1.1 Framtida Ekonomiska fördelar

Enligt IAS 38 skall en tillgång uppfylla vissa kriterier för att den skall anses vara en tillgång 
som skall redovisas i balansräkningen. Det första av dessa kriterier är framtida ekonomiska 
fördelar. Det måste finnas en stark koppling mellan den tänkta tillgången och en framtida 
ekonomisk nytta (positiva kassaflöden eller utgiftsbesparingar). Rörande detta säger IAS 38 
att det inte finns samband mellan framtida ekonomiska nyttan och forskningen och därför 
skall forskning i dagsläget inte aktiveras i balansräkningen.

Hur stor del av forskningsprojekten i de undersökta företagen som går vidare till att bli 
utvecklingsprojekt varierar. Enligt Kolam får Active Biotech ut ungefär ett candidate drug per 
år av sin forskning. Sedan 2000 har företagets forskning resulterat totalt sätt i fyra candidate 
drugs, med andra ord ett och ett halvt år mellan varje. Active Biotech har däremot en
grundforskningsbas som andra, liknande företag i branschen inte har. Detta gör att företaget 
får en tjyvstart vilket skulle kunna förklara den höga effektiviteten. Grundforskningsbasen har 
visat sig ha en stor betydelse vid jämförelse med andra företagsresultat inom 
bioteknikbranschen menar Kolam. Det vanliga i branschen menar Kolam är att forskning 
resulterar i en substans vart tredje år om företaget varit mycket framgångsrika i sin forskning. 
Överlag så menar Kolam att hur ofta ett företag lyckas ta fram intressanta projekt ur sin 
forskning varierar med en mängd olika faktorer och därigenom inte kan generaliseras.

Malgerud, Flink och Kolam håller med om att forskningsprojekten förr eller senare resulterar i 
utvecklingsprojekt och att utvecklingsprojekten kommer någon gång att resultera i produkter. 
Forskning innebär alltså framtida ekonomiska fördelar men när i tiden och vilken 
utsträckningen är det svårt att uttala sig om. När den väl resulterar i produkt är dock 
marginalen hög och ska därigenom täcka alla andra forsknings och utvecklingskostnader som 
inte resulterat i någon produkt.
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Enligt Malgerud går det dock inte att säga huruvida ett utvecklingsprojekt har utvecklats från 
ett enskilt forskningsarbete. Ett utvecklingsprojekt är resultatet av många forskningsprojekt 
eller kombinationer av flera olika substanser som företaget har forskat fram. Vidare menade 
Malgerud att det är omöjligt att säga hur mycket forskning som resulterar i utveckling och hur 
mycket av utvecklingsprojekten som resulterar i produkter. Däremot finns det en tumregel 
inom branschen, en på tusen. Flink menar även han att det inte går att uppskatta chanserna till 
framgång med forskning. Vidare framhåller Flink att det är omöjligt att förutsäga om 
projekten som befinner sig utvecklingsfasen kommer att generera produkter. Denna koppling 
är ännu svagare för forskning och på grund av detta går det helt enkelt inte att se forskning 
som en tillgång. 

Det kan dock framföras att Active Biotech i sin årsredovisning för 2004 gör uppskattningar 
som är motsägande påståendet om att det inte går att uppskatta chanserna till framgång. Där 
uppskattar Active Biotech sannolikheten att företaget kan utveckla en produkt när projektet 
befinner sig i en given fas av arbetet, exempelvis forskning. Förvisso kan deras uppskattningar 
anses jäviga men det kan då framföras att IAS 38 framför att bedömningar kan vila på 
företagets egna uppskattningar och värderingar i andra avseenden. Exempelvis är det 
företagets bedömning som gäller huruvida de har möjlighet att färdigställa ett 
utvecklingsprojekt (se IAS 38 p.61,62). Oswald & Zarowin nämner även att detta kan utgöra 
ett problem eftersom det kan minska trovärdigheten i sådana uttalanden (se 3.4.3  Följder av 
redovisningsalternativ, aktivera eller kostnadsföra). Men en sannolikhetsberäkning borde 
likväl kunna göras av företaget själv. Även Nilsson gjorde uppskattningar om att Pfizers 
Nicoretteverksamhet i Helsingborg för det mesta resulterar i produkter.

Emellertid är respondenterna överens om att det inte går att hänföra utvecklingen till något 
specifikt forskningsprojekt. Det är en klump av forskning som leder till utveckling.  När det 
gäller skillnaderna ska det dock förtydligas att Pfizer Helsingborg, där Nilsson arbetar, är en 
marknadsinriktad del av Pfizer och grundforskar därför inte i lika stor utsträckning som andra 
respondenter. Detta gäller även Active Biotech, inte heller de grundforskar i dagsläget i 
nämnvärd omfattning. Active Biotech har istället valt att fokuserat sin verksamhet på vissa 
projekt och lagt resterande forskning och utveckling på is.

Detta skulle kunna innebära att Malgeruds resonemang eventuellt är det enda som inkluderar 
grundforskningen och baserat på detta är det kanske inte lika möjligt att göra 
sannolikhetsbedömningar. Främst på grund av den stora risken som forskning på basnivå 
innebär.  Detta skulle i sådana fall stämma väl överens med IAS 38:s resonemang om att det 
inte går att finna samband med att forskningsutgifter kommer att generera intäkter eller 
innebära kostnadsreducering för det forskande företaget. Däremot är detta inte självklart då 
exempelvis Active Biotech har gjort bedömningar om sannolikhet även på forskningsnivå. Är 
det möjligt där kan det innebära att det är möjligt att aktivera utgifter från projekten 
motsvarande sannolikheterna.
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Vidare kan detta mötas med ytterligare två motiveringar. För det första har Active Biotech 
fram tills relativt nyligen väldigt aktivt forskat. Forskningsverksamheten är endast tillsvidare 
vilande. Detta medför att de i sin sannolikhetsbedömning även inkluderar forskning och att 
det kan anses ha insikt i detta. Vidare kan det framföras något som Kolam sa. Han 
vidareutvecklade resonemanget rörande att forskning alltid genererar något. Forskningen som 
inte genererar någon produkt kan bli en pusselbit som uppfyller tomrum i andra projekt. En 
sådan pusselbit kan eventuellt säljas om nyttan finns externt. Är nyttan för pusselbiten internt 
kan den öka chanserna för att det mottagande projektet skall leda till en produkt. Även om det 
inte kan utgöra nytta för andra projekt direkt i form utav pusselbitar finns det trots det en viss 
nytta menar Kolam. Så länge processen har genererat kunskap, så länge företaget har flyttat 
sig från den ruta de startade på finns det nytta. Sådan ny kunskap innebär att företaget utökar 
sin bas, den grund som de utgår från i sin kommande forskning. En god sådan grund är bland 
annat det som kan ha gjort att Active Biotech har tagit fram fler candidate drugs till utveckling 
än liknande konkurrenter.

Enligt Kolam kan således nyttan med forskning vara i form av en produkt, kunskap för annat 
forskningsarbete eller komplettering av andra forskningsprojekt. Det centrala är att kunskap 
genereras. Detta förefaller vara ett typiskt kännetecken för läkemedelsutveckling, Malgerud 
pratar om liknande situationer och om att läkemedel aldrig utvecklas i en rak linje. 
Utvecklingsprojekt definieras ofta om och tvingas ständigt att återgå till tidigare faser av 
utvecklingen. Det är vidare vanligt att utvecklingsprojekt tvingas tillbaka till forskning igen. 
Detta recyclingförfarande är en naturlig del av läkemedelsutvecklingen.

Flink framför dock ytterligare en motivering till att forskning inte medför framtida 
ekonomiska fördelar. För att illustrera detta exemplifierar vi med en hypotetisk situation. 
Ponera två likvärdiga företag. Det ena bedriver forskning och det andra inte, något som enligt 
vårt resonemang skulle ge det forskande företaget en framtida ekonomisk fördel. Flink menar 
här att det faktiskt finns ett alternativ till att bedriva forskning. Det ickeforskande företaget 
kan spara pengarna för att sedan köpa in resultatet av forskningen från en extern part. 
Därigenom får det forskande företaget inte någon framtida fördel genom att forska. Vi ställer 
oss dock tveksamma till detta resonemang. Det köpande företaget har ju de facto köpt något, 
det vill säga det fanns något som var värt att betala pengar för. Vidare skulle det forskande 
företaget kunna sälja resultatet av sin forskning. För övrigt så borde detsamma kunna sägas 
om utveckling och IAS 38 medger i dagsläget aktivering till utveckling givet vissa premisser. 
Med andra ord anses ju den framtida ekonomiska nyttan finnas där trots att företag har ett 
alternativ till att utveckla, det vill säga köpa in resultatet av utveckling.

En annan vinkling rörande de framtida ekonomiska fördelarna skulle vara att se problemet 
med forskarna i fokus. Eftersom forskarnas arbete genererar intäkter skulle ett alternativ vara 
att aktivera värdet av forskarna, som Flink också berörde. Forskarna innebär ju i detta 
avseende en framtid ekonomisk fördel eftersom det är de som genererar kunskapen, något 
som i sig genererar intäkter. Genom att istället härleda de framtida ekonomiska fördelarna till 
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forskarna i sig skulle problematiken med de framtida ekonomiska fördelarna kunna kringgås. 
Ett annat relativt enkelt sätt att komma till bukt med problemet skulle också kunna vara att 
aktivera utgifter som hänför sig till forskarna, som också diskuteras av Gröjer som en möjlig 
utväg. Om inte annat så skulle arbetsfordran, det vill säga framtida arbete på kortsiktig basis, 
kunna aktiveras som en omsättningstillgång.

Något som respondenterna på läkemedelsföretagen är samstämmiga i är att så fort forskningen 
visar att en substans kan användas i framtiden patenteras den. Det är sedan dess patenterade 
substanser som vidareutvecklas i prekliniska och kliniska tester och som i slutändan kan bli 
produkter. Med andra ord är forskningen fylld med potentiella produkter i form av substanser. 
Även om det är svårt eller omöjligt att säga i vilken utsträckning så finns det potentiella 
fördelar. Rörande i vilken utsträckning dessa blir till nytta kan ovan förda resonemang 
tillämpas. Om substanser inte leder till produkter så kan de bli delar i andra produkter, 
pusselbitar, eller utgöra en bas till vidare arbete.

När vi summerar den information vi har insamlat av våra respondenter och gjort jämförelser 
sinsemellan och med teorin kan vi identifiera tre potentiella källor till framtida ekonomiska 
fördelar.

1. För det första kan det handla om den kunskapen forskarna besitter och har möjlighet 
att generera. 

2. För det andra kan det handla om substanserna eller patenten i sig. 
3. Slutligen kan det handla om själva forskningen. Att bedriva forskning genererar en 

framtida ekonomisk fördel eftersom det i någon utsträckning genererar produkter. För 
de två sista potentiella ekonomiska fördelarna kan framhållas att även då inte 
produkter utvecklas finns det likväl ett framtida värde i dessa.

När vi nu analyserar variablerna i 5.1.2 Kontroll samt 5.1.3 Identifierbarhet så kommer det att 
göras utifrån de här tre potentiell ekonomiska fördelarna.

5.1.2 Kontroll

Kontroll är det andra övergripande kriteriet som finns för tillgångar. Som beskrivits i kapitel 
tre är kravet på kontroll kopplat till att företaget skall kunna säkerställa att de framtida 
ekonomiska fördelarna skall tillfalla företaget. Med andra ord att framtida kassflöden skall 
säkras. Exakt vilka krav som ställs på denna säkerställning kan skilja sig åt från olika typer av 
immateriella tillgångar. Även om inte juridiskt stöd för kontrollen är en nödvändighet i alla 
situationer så är det något som underlättar. Kan ett företag värja intrång på sin immateriella 
tillgång eller rättighet i en domstol så innebär det i regel inga problem med att hävda kontroll 
över den. För de fall detta inte kan göras så innebär det att företaget på annat sätt måste kunna 
styrka sin kontroll, något som av förklarliga skäl blir lite svårare.
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När vi ser på kontrollen gör vi detta utifrån de tre aspekter av den framtida ekonomiska nyttan 
som identifierats ovan. Om det är i forskarna som den framtida ekonomiska fördelen finns så 
är det dessa som skall kontrolleras. Är det i resultatet av det arbetet som läggs ner i 
forskningsprocessen, med andra ord substanserna eller patenten som den framtida ekonomiska 
nyttan anses finnas. Då är det naturligtvis de som skall kontrolleras. Slutligen kan de vara det 
faktum att företaget forskar som i sig är besläktat med framtida ekonomiska fördelar. I det 
fallet blir således frågan huruvida projektet i sig kan kontrolleras.

Vi inleder med att se hur kontrollen ter sig i den första aspekten, forskarna och de anställda. 
De kompetenser som återfinns i forskningsstadiet är specialister inom allmänna områden som 
exempelvis biologi och kemi. Detta skiljer sig från de kompetenser som återfinns i 
utvecklingsfaserna, då det ofta handlar om specialister på olika spetsområden till exempel 
experter på biverkning eller stabilitet. Malgerud framhåller att kompetensomsättningen är 
mycket låg men speciellt låg för experter inom områden som är av vikt i forskningen. Detta 
tror han främst kan förklaras med att det inte finns några alternativa arbetsgivare i Sverige för 
dessa typer av kompetenser i dagsläget. Nilsson styrker det här samt framhåller att i den mån 
medarbetare slutar handlar det främst om personer med svagare koppling till projektens 
utveckling som exempelvis labbassistenter. Vidare grundar sig anställning i Sverige på 
anställningsavtal och allmänna villkor, med andra ord juridisk grund.

Detta förefaller således att tala för att företagen har en ganska god grund för att tro sig kunna 
behålla sina anställda medarbetare av vikt i forskningsarbetet. Flink framhåller emellertid att 
detta resonemang inte är helt giltigt. Även om Flink delar uppfattningen om att det finns få 
alternativa arbetsgivare i Sverige och att personal relativt sällan rör på sig så framhåller han 
ett detta i sanningen är en global marknad. Med andra ord så måste således hela tiden 
utländska arbetsgivare tas med i beräkningen. Även då rörelsen på arbetsmarknaden är relativt 
låg i dagsläget för just dessa kompetenser så finns alternativa arbetsgivare i utlandet.

IAS 38 gör ett speciellt uttalande om kontroll av personal. Där framgår att företag kan ha 
framtida ekonomiska fördelar kopplade till personal och att företagen vidare kan utgå från att 
personalen kommer att stanna på företaget en mycket lång tid. Detta medger dock inte att 
företagen kan anses ha kontroll över personalen. Med anledning av detta kan personal inte 
aktiveras som en immateriell tillgång. Enligt gällande standards är det således irrelevant 
huruvida företagen kan anse sig vara säkra att behålla sina anställda eller hur låg rörelse 
arbetsmarknaden har för just dessa kompetenser. Personal kan inte kontrolleras. Flink 
framhåller att aktivera personal i sig i dagsläget inte är tillåtet.

Ser vi vidare till nästa aspekt, det vill säga resultatet av forskningsarbetet i form utav 
substanser och patent ter sig det lite annorlunda. Både Malgerud och Kolam betonar vikten av 
patent i deras forskning och utveckling. Att substanser och formuleringar kontinuerligt 
patenteras innebär ett naturligt juridisk stöd för säkerställningen av framtida ekonomiska 
fördelar. Det förefaller ligga stort fokus på patent i organisationen och samtliga led av 
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forskning och utvecklingsarbetet. Malgerud beskriver hur Astra Zeneca redan i preklinisk fas 
patenterar alla substanser som de tror sig kunna ha nytta av, så kallade substanspatent. Detta 
innebär att Astra Zeneca använder sig av patent redan i forskningsfasen. Kring arbetet i 
forskning och utveckling tillkommer sedan en mängd patent som tillsammans bildar ett skydd 
mot intrång på företagets rättigheter. 

Skyddet av en färdig produkt består av dessa patent som samlade utgör en mur kring 
produkten för att skydda den från eventuella intrång. Detta förfarande är likt det som Kolam 
beskriver för Active Biotech. Även här är det noggrant med utformning av avtal och 
användandet av patent. I princip patenterar företaget allt som går att patentera för att skydda 
samtliga eventuella immateriella rättigheter. Intressant i sammanhanget är att exempelvis 
Astra Zeneca har heltidsanställda patentingenjörer och kompletta avdelningar med jurister. 
Detta för att säkerställa att företaget inte allokerar resurser utan att vara helt på det klara med 
Astra Zenecas del i eventuella vinster.

Nilsson beskrivning av Pfizers verksamhet i Helsingborg skiljer sig en aning får detta, även 
om väsentliga delar är liknande. Nilsson beskriver Pfizers utveckling och forskning som 
relativt långt kommen, i alla fall den del som bedrivs i Helsingborg. I stort går arbetet ut på att 
förbättra en befintlig produkt vilket leder till att det är marknadsdriven utveckling som är 
kärnan. I detta återfinns en relativt lite del forskning. Gemensamt med tidigare respondenter är 
emellertid att patent spelar en central roll och är det huvudsakliga skyddet för allt arbete som 
bedrivs.

Om vi då ser till forskningsprocessen i helhet och hur kontrollkravet ter sig där. Till att börja 
med förefaller det vara mer diffust vad som skall kontrolleras. Rent intuitivt så borde 
rimligtvis en intern arbetsprocess kunna kontrolleras av det företaget den bedrivs på. Försöker 
vi se vad som egentligen skall kontrolleras kan emellertid följande framföras. Som vi beskrivit 
ovan ligger själva nyttan i att företaget bedriver forskning. Med andra ord är det en framtida 
ekonomisk nytta att spendera pengar på forskning, utgifterna skall kontrolleras. Ponera att ett 
annat företag gör anspråk på exempelvis Astra Zenecas forskningsutgifter, tanken framstår 
komisk för att utrycka sig milt. Resonemanget om att ett företag rimligtvis kontrollerar de 
interna processer de bedriver förefaller således att hålla.

Utöver detta tycks det emellertid finnas juridiskt stöd för kontrollen. Detta ligger främst i 
anställningsavtal och allmänna villkor. Både Nilsson och Malgerud framhåller att resultaten 
av forskningen alltid kommer att tillfalla företaget. Detta styrs rimligtvis av 
anställningsvillkor och allmänna villkor för arbete på respektive företag. Nilsson framhåller 
att en liten belöning kan komma att tillfalla personalen. Detta handlar dock om en ekonomisk 
bonus, ett incitament för idérikhet och den potentiella nyttan av forskning påverkas inte i det 
avseendet. Vidare kan sägas att alla externa kostnader som är direkt hänförbara till forskning 
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per definition är kontrollerade på juridisk grund. För att dessa skall kunna tas med i bokföring 
så krävs verifikationer. Med andra ord kvitton, köpeavtal eller beställningar. Detta utgör i sig 
ett juridiskt dokument som fastställer att det köpande företaget äger varan, och därigenom 
utgiften för densamme.

5.1.3 Identifierbarhet

Det tredje kriteriet för en immateriell tillgång är identifierbarheten. Som beskrivit i 3.1.1 
Immateriella tillgångar innebär identifierbarheten rörande immateriella tillgångar att värdet 
för tillgången i fråga måste kunna särskiljas från synergier mellan övriga tillgångar i företaget. 
IAS 38 anser att identifierbarheten också är uppfylld om tillgången går att överlåtas separat
eller avskiljd från andra tillgångar. Vidare anses en tillgånga identifierbar om det finns 
juridiskt bindande avtalsrättigheter för tillgången även om det inte går att särskilja 
rättigheterna från andra rättigheter.

Istället för att inleda med den första potentiella källan till framtida ekonomiska fördelar så vill 
vi nu börja beskriva identifierbarheten i den andra, patenten och substanserna. 
Respondenterna som representerar läkemedelsföretagen betonar vikten av patenten och att de 
patenterar substanser och forskningsprojekt med framtida potential. När patent väl finns så är 
det identifierbart då det finns juridiska rättigheter som går att hänföra till. Med andra ord 
uppfyller patent IAS 38:s krav på identifierbarhet per definition eftersom de är en juridisk 
rättighet.

Ser vi istället till hur det ser ut med övriga potentiella framtida ekonomiska fördelar så kan vi 
säga att deras identifierbarhet till stor del går samman. Inleder vi med den första, personalen 
eller forskarna, så kan det inledningsvis sägas att då de inte förefaller att kunna kontrolleras 
inte heller är intressanta att kunna identifiera. Vi ämnar trots detta att analysera 
identifierbarheten kring dessa med följande motivering. För det första kan det tänkas att 
vidare arbete med personal som tillgångar kan medföra att kontroll medges, något som skulle 
innebära att identifierbarheten av forskare skulle bli intressant.  Eftersom anställning grundar 
sig på avtal så går det således att identifiera anställningen i sig. Problemet blir istället att 
urskilja vilken tid respektive forskare har spenderat på vad, något som vi vidare analyserar 
nedan.

Riktar vi då istället fokus till forskningen i sig, det vill säga den tredje potentiella källan till 
framtida ekonomiska fördelar, så måste det först fastställas vad som skall identifieras. Om vi 
fortsätter diskussionen i föregående avsnitt, 5.1.2 Kontroll, så handlar det således om att 
identifiera själva forskningsverksamheten. Det vill säga förekomsten av forskning i sig. Det 
måste således kunna lyftas fram ur företagens redovisningssystem vilka kostnader som är 
hänförliga till forskningen. Detta innebär i sig att vi måste veta vilka kostnader som är 
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hänförliga till forskningen. Gemensamt för de läkemedelsföretag vi träffat är att de uppger i 
stort sett samma kostnader som de mest omfattande. Malgerud anger att de mest omfattande 
kostnaderna är personaler och sedan externa kostnader som direkt kan hänföras till projekten. 
Nilsson framhåller att personal tillsammans med de externa direkt relaterbara kostnaderna är 
de mest omfattande. I huvudsak är det således dessa kostnader som skall identifieras.

Vid genomgång av respondenternas svar visar det sig att tidredovisning för personal stämmer 
överens med varandra i de olika företagen. Forskarna i respektive företag redovisar hur 
mycket tid de lägger på varje projekt.  Pfizer delar kostnaderna i två typer, linjekostnader och 
direkta kostnader. Kostnaderna som hänför sig direkt till respektive projekt kostnadsförs som 
direkta på motsvarande projekt. Linjekostnaderna fördelas beroende på hur mycket tid 
projektet tar av forskarnas totala arbetstid. Forskarna redovisar vidare for hela sin arbetstid, 
oavsett om det är arbete med forskning utveckling eller eventuellt administrativt arbete. Astra 
Zeneca fördelar kostnaderna på liknande sätt som Pfizer. Direkta kostnader belastar projekten 
medan andra kostnader fördelas. För personalen så används resursbudget för forskning och 
utveckling, det vill säga att det redovisas hur mycket resurser olika projekt tar i anspråk i form 
av personalresurser. För att kunna följa upp detta redovisar forskare och andra medarbetare i 
forskning och utveckling för den tid de spenderar på olika arbeten. I Active Biotechs fall 
belastar kostnaderna projekten antingen direkt eller genom fördelning. Direkta kostnader
bokförs på projekten medan personal och externa kostnader som ej är direkt hänförbara 
fördelas till projekten. För fördelningen används till stor del hur mycket tid personalen 
spenderat på olika projekt.

Det går alltså att identifiera exakt hur mycket tid forskarna jobbar med varje projekt. Detta 
innebär således att personal eller forskare som framtida ekonomisk fördel, för de fall de skulle 
kunna anses kontrollerade kan identifieras. Det går att härleda hur stor del de spenderar på 
forskning.

Vidare går det också härleda de största kostnadsposterna i forskning. Det kan även nämnas att 
det förefaller som övriga kostnadsposter är omkostnader som fördelats till projekten och 
därigenom inte egentligen har direkt med forskningen att göra. Med andra ord utgifter på 
omkostnader innebär inga framtida ekonomiska fördelar på det sättet forskning gör och 
således inte intressanta.  Det förefaller således som att de utgifter som är direkt relaterade och 
dessutom mest omfattande inom forskning med tydlighet kan identifieras.

5.1.4 Diskussion

När vi jämför resultaten av vår undersökning så förefaller forskning som en immateriell 
tillgång vara en möjlighet. Det finns emellertid vissa problem, främst om den framtida 
ekonomiska nyttan skall härledas till personalen eller forskarna. Vi tycker oss kunna se klara 
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indikationer på att det finns en framtida ekonomisk nytta här. Vidare grundar sig all 
anställning på avtal, något som är starkt kopplat till kontroll. Det är ändock problem vid 
kontrollen av personalen. Företagen tycks ha relativt goda grunder för att tro att anställda 
kommer att stanna länge på företagen. Mot detta kan föras att de trots allt är aktiva på en 
global marknad och läkemedelsforskningen skiljer sig inte åt mellan olika länder.

IAS 38 är dock glasklara i sina regler, personal kan inte kontrolleras. De kan helt enkelt 
avsluta sin anställning och således spelar det ingen roll om forskarna i regel stannar länge. Vi 
ser emellertid en alternativ lösning vad det gäller anställningen av forskare. Axfood AB har en 
lösning för bonus som presenteras i sin årsredovisning för 2004 (Axfood AB, årsredovisning 
2004). Där har bonus till styrelse och andra befattningshavare en del av sin ersättning i något 
som kallas för rörliga ersättningar. För rörliga ersättningar som rör 2004 betalas en viss del ut 
efter bolagsstämman, resterande betalas ut efter bolagsstämman för år 2007 under 
förutsättning att personen i fråga fortfarande är anställd av företaget.

Det här är något som vi tror skulle kunna tillämpas för forskare. En tanke skulle då kunna vara 
att en viss del av forskarens nuvarande ersättning skulle stå kvar som lön. Resterande del 
skulle vara beroende av att forskaren stannar på företaget under en överenskommen tid, 
exempelvis ett projekts löptid. Ett potentiellt hot mot en sådan lösning är det 
recyclingförfarande vi behandlat tidigare. Ett projekt som från början planeras till exempelvis 
fem år kan sannolikt definieras om till ett nytt projekt. Då är det inte troligt att löptiden 
stämmer överens med vad som avtalats med forskaren. Hur detta skulle lösas rent 
avtalsmässigt är emellertid inte vår uppsats avsikt att utreda.

Vi avslutar den diskussionen med att konstatera att personal och deras kompetens inte kan 
anse kontrolleras och således ej kan aktiveras. Diskussionen om att aktivera kompetens och 
personal är inte ny. Huruvida forskarna skall aktiveras som en immateriell tillgång kopplad till 
framtida fördelar i forskning hänvisar vi till diskussionen rörande intellektuellt kapital och 
humankapital. Vi kan dock konstatera att det förefaller att finnas en stark koppling mellan 
forskare och framtida ekonomiska fördelar inom läkemedelsindustrin.

Rörande patent och substanser så tycks det även här finnas en relativt klar framtida fördel. Ett 
problem är naturligtvis att veta vilka patent och substanser som kommer att bli produkter och 
därför kan aktiveras. Det kan i det avseendet framföras att det tycks finnas en framtida 
ekonomisk nytta i dessa oavsett om de blir produkter eller inte. De kan istället för att blir 
produkter i sig utgöra en del av ett annat projekt som i sin tur kan bli en produkt. Slutligen kan 
även patent och substanser som inte kan utgöra något av de tidigare två alternativen istället 
bygga på den bas som företaget utgår från i sin forskning. Detta skulle i sig kunna förbättra 
kvaliteten på forskningsverksamheten och öka chanserna till färdiga produkter i framtiden.

Vidare patenteras substanser kontinuerligt av företagen, något som således innebär att kontroll 
och identifierbarhet per definition blir uppfyllda. Patent är nämligen dokument som 
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specificerar juridiska rättigheter, något som uttryckligen medför både kontroll och 
identifierbarhet enligt gällande standards, IAS 38.

Ser vi på forskningsverksamheten i sig så verkar även den generera framtida fördelar. Även 
här kan det framföras att även om inga produkter i sig uppstår så kan resultatet av 
forskningsverksamheten utgöra nytta. Den kan återanvändas i ett annat projekt och därigenom 
på nytt ha möjligheten att bli en produkt. Slutligen kan arbete som varken blir produkt eller 
del i ett annat projekt fortfarande bli en del av den bas som kan förbättra företagets chanser till 
framgång i kommande projekt. Med hänsyn till detta skulle den kunna aktiveras.

Vad det gäller kontrollen så är den också att anse som uppnådd. För alla externa kostnader 
finns det med all säkerhet kvitton och eller köpeavtal eftersom dylika handlingar om inte 
annat utgör verifikationer i bokföringen. Med andra ord finns dessa redan då de är 
obligatoriska inom företaget av andra anledningar än att fastställa kontroll. Även för 
personalkostnader finns det juridiska dokument för stöd av kontrollen, anställningsavtal och 
allmänna villkor. Vidare förefaller läkemedelsföretagen av internredovisningsskäl noga 
specificera den tid deras medarbetare ägnar åt vad. Med andra ord förefaller det finnas god 
kontroll för den här potentiella framtida ekonomiska fördelen. Den här internredovisningen 
utgör vidare även goda grunder för identifikation av denna fördel.

Det vi tycker oss se är att det inte förefaller vara nödvändigt för företagen att gör några 
anpassningar i sina interna system och processer för att stödja aktivering av forskning som en 
immateriell tillgång. Däremot förefaller det vara svårt att definiera vad som skall aktiveras. 
Att aktivera samtliga utgifter för forskning anser vi inte är motiverat, även om forskning i sig 
är en nytta. Aktivering av en del utav forskningen verkar vara mer rättvisande. Malgerud 
beskrev en gammal tumregel i branschen, en på tusen. Detta skulle således kunna utgöra en 
lösning, en form utav schablonaktivering. Frågan är om inte det trots allt skulle bli 
missvisande. Huruvida forskning och utveckling är framgångsrik förefaller variera med en 
mängd variabler. Exempelvis vilket sjukdomsområde det forskas på, med andra ord skulle 
samma schablon inte kunna användas till alla forskning och utvecklingsområden. Vidare kan 
detta variera från företag till företag. Med andra ord skulle inte heller samma schablon kunna 
användas till alla företag. Vi kan nog fastslå att aktivering baserat på schablon inte är en 
lämplig lösning.

Ett alternativ till schablonaktivering skulle då kunna vara att aktivera baserat på sannolikhet. 
Det förefaller vara möjligt att göra sannolikhetsberäkningar. Även om dessa utarbetas av 
företagen själva så är det något som IAS 38 accepterar i andra avseenden. Detta är emellertid 
förenat med vissa problem. Eftersom företagen själva måste göra bedömningarna öppnar det 
upp för subjektivitet, precis som Malgerud framför. För att aktivering av forskning som en 
immateriell tillgång skall öka jämförbarheten är det troligt att det måste råda en viss 
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objektivitet kring detta. Det skulle således annars kunna utgöra ett hot mot jämförbarheten, 
dessutom kan det därigenom innebära ett trovärdighetsproblem. Det sistnämnda för även 
Oswald & Zarowin fram (se 3.4.1 Följder av redovisningsalternativ, aktivera eller 
kostnadsföra).

Resonemang kring problem med vad som skall aktiveras utgör dock inte en del av vår studie. 
Vi belyser dessa här eftersom detta har framkommit i vårt arbete. För de fall forskning skall 
aktiveras som en immateriell tillgång är det upp till andra att utreda den här problematiken 
djupare.

5.2 Nytta

För att fastställa en eventuell användbarhet och nytta med aktivering av forskning som 
immateriell tillgång skall vi i detta stycke utreda två aspekter av området. Aspekterna är 
utarbetade i teorin som två variabler, aktievärde och effekter. Dessa grundar sig på de tidigare 
studier som vi behandlat. I det här stycket vill vi således lyfta fram den eventuella nytta det 
skulle kunna medföra om forskning aktiverades som immateriell tillgång.

5.2.1 Aktievärde 

Enligt Oswald & Zarowin medför aktivering av utveckling en högre FERC. Detta kan 
förklaras som ett högre informationsvärde angående framtida vinster finns avspeglat i 
företagets aktiepris. Vår tanke är att aktivering av forskning skulle ytterligare kunna öka detta 
informationsvärde och därigenom kunna påverka aktiepriset.

De svar vi fått från våra respondenter kan delas in i två grupper vad det gäller eventuell effekt 
på aktievärdet. Den första gruppen består i huvudsak av aktieanalytikerna, det vill säga de 
respondenter vars yrke är att värdera aktier. Både Westerberg och Hevreng framför att det 
enda av intresse vid värdering av aktier är kommande kassaflöden. Även om de finansiella 
rapporterna är av intresse så är de inte den viktigaste faktorn vi bedömning av 
läkemedelsföretag.

Till detta kan finnas flera anledningar. Den mest logiska, som för övrigt förefaller vara 
tillämpbar på alla typer av företag, är att redovisningen handlar till stor del om historisk 
information. En aktieanalytikers arbete utgörs av att bedöma framtida händelser och redan då 
har redovisningsinformation tappat ett visst värde. En annan faktor som förefaller vara 
avgörande för båda analytikerna är den risk framtagandet av läkemedel förfaller att vara 
besläktat med. Eftersom den här risken är så hög kan framtida kassaflöden kopplade till 
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eventuella läkemedel tas i beaktande först mycket nära lanseringen. Hevreng framför att när 
en produkt är två till tre år från lansering börjar den eventuellt bli av intresse. Westerberg 
framför att nära lansering arbetar han med ett base-case, ett slags huvudscenario. Innan dess är 
den vanligaste metoden sannolikhet. Eftersom riskerna är så stora så blir sannolikheten liten 
och med andra ord är arbete i forskning inget som påverkar hans bedömning.

Även Kolam tror att forskning på balansräkningen inte är något som kommer att påverka 
aktiepriset. Kolam framför två saker som är av intresse; finansiella muskler, det vill säga 
möjligheten att genomföra projekt samt i vilken grad kunskap genereras. Balansposter är av 
mindre intresse för att bedöma hur pass framgångsrika forskande och utvecklande 
läkemedelsföretag kommer att vara i framtiden. Med andra ord ser inte Kolam att aktivering 
av forskning som en immateriell tillgång skulle medföra någon skillnad på aktiepriset. 
Däremot såg Kolam att forskning på balansräkningen kunde ha en negativ effekt på 
aktievärdet. Detta på grund av de stora fluktueringar som nedläggning av projekt skulle 
medföra på balansomslutningen. Tillsammans med resultatsmällar för nedlagda projekt trodde 
han att detta kunde leda till tappat förtroende för företaget och därigenom ha en negativ effekt 
på aktievärdet.

Den andra gruppen tror på en eventuell, initial positiv effekt på aktiepriset, även om det finns 
vissa skillnader i den här gruppen. Flink menar exempelvis att forskning på balansräkningen 
kunde ge en viss effekt på aktiepriset. Forskning på balansräkning ger ett högre resultat, något 
som indirekt skulle kunna påverka aktiepriset. Flink framförde dock att detta naturligtvis 
skulle medföra högre skatter och således trodde han att företagen skulle söka att undvika 
aktivering.

Malgerud trodde dock att aktivering av forskning som en immateriell tillgång kunde medföra 
positiva effekter på aktievärdet. På kort sikt skulle aktivering ge ett bättre resultat, något som 
skulle ha en positiv inverkan på aktiepriset. Däremot framhåller Malgerud att på lång sikt 
skulle den kortsiktiga resultatförändringen jämnas ut. Något som troligtvis skulle kunna ha 
motsvarande effekt på företagets aktier. Till detta skall läggas att företaget eventuell skulle 
behöva lägga ner projekt. Något som skulle påverka resultatet negativ eftersom det skulle 
innebära att aktiverade kostnader nu skulle belasta aktuell period. Detta tror Malgerud i sin tur 
inte bara skulle motverka de initiala positiva effekterna utan dessutom medföra ytterligare 
skada i anseende, image och aktievärde.

5.2.2 Effekter

När vi jämför de möjliga effekterna som det skulle kunna innebära kan sägas att även då 
nästan ingen respondent framförde exakt samma sak så finns det en tydlig trend och 
konsensus i de svar vi fått.
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Oswald & Zarowins undersökning som beskrivits i teorin visar att aktivering av utveckling
skulle innebära att informationsvärdet skulle öka. En effekt som stämmer överens med detta 
framför Malgerud, att aktiveringen här skulle kunna synliggöra en eventuell dold reserv. Med 
andra ord något som skulle leda till ökat informationsvärde.

Däremot tror Malgerud att aktivering av forskning som en immateriell tillgång skulle vara 
förknippat med en hel del problem. Exempelvis skulle det som ovan beskrivits som recycling 
kunna innebär ett visst problem. Ett utvecklingsprojektprojekt ena året kan vara forskning 
eller inte finnas med på balansräkningen alls året därpå. Detta på grund av att projekt när som 
helst kan tvingas gå tillbaka till forskning eller läggas ned då det inte uppfyller ändamålet. I 
det här fallet skulle aktiveringen inte ge konsekvens i redovisningen och riskera att skapa 
förvirring. Denna uppfattning delas av Flink. Flink ställer sig överlag frågande till huruvida 
forskning skulle kunna anses som en tillgång. Men om nu forskning skulle kunna aktiveras 
som en immateriell tillgång tror han att det skulle skapa en kraftig förvirring rörande 
balansräkningarna. I alla fal inledningsvis.

Malgerud framför vidare ytterligare två problem. Till att börja med så skulle också en 
aktivering öppna upp för subjektiva bedömningar på balansräkningen. Något som skulle 
försämra jämförbarheten, en uppfattning som delas av Flink. Avslutningsvis menar Malgerud 
att framtagandet av läkemedel helt enkelt är en för riskfylld process. På grund av dessa risker 
aktiveras inte ens utveckling i dagsläget. Aktivering av forskning skulle innebära att utgifter 
kopplade till stor osäkerhet uppfördes på balansräkningen. Detta skulle kunna äventyra hela 
företag för de fall ett kostsamt projekt lades ned. Flink framför att på grund av att 
läkemedelsbranschen är fylld med den här höga risken är det naturligare att kostnadsföra både 
forskning och utveckling i sin helhet.

Flink framför vidare att aktivering av forskning skulle innebära en dyrare och svårare 
revision. Revisorerna skulle tvingas vara läkemedelsanalytiker för att kunna genomföra
revisionen av företagens forskningstillgångar. Dessutom trycker Flink att aktiveringen skulle 
leda till sämre matchning. När aktiverade projekt läggs ned innebär det att alla tidigare 
perioder då projektet löpt har belastats med för lite kostnader. Samtidigt som innestående 
period blir belastad med för hög kostnad.

Kolam framförde även han tänkbara problem som var relaterade till recycling och riskerna i 
processen att färdigställa läkemedel. Kolam menade att aktivering riskerade att innebära att 
värden på balansräkningen skulle komma att ändras relativ ofta. Något som dessutom skulle 
påverka resultaträkningen. Detta enligt samma resonemang som Malgerud och Flink 
framförde. Något som Kolam menade riskerade att äventyra trovärdigheten för 
läkemedelsföretag och därigenom försvåra finansieringen. Kolam menar att främst två saker 
är av intresse för läkemedelsbolag. Det första är deras finansiella muskler, det vill säga deras 
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förmåga att driva och genomför arbete med nya läkemedel. Det andra är att generera kunskap 
i arbetet med läkemedelsforskning och läkemedelsutveckling. Eftersom problemet med 
finansiella muskler naturligtvis är större för mindre företag så skulle ett tappat förtroende 
enligt ovan därigenom riskera att drabba mindre företag hårdare.

Aktieanalytikerna är relativt samstämmiga i sina åsikter. Eftersom det endast är kassaflöde 
som är aktuellt vid bedömningen av aktier. Forskning som en immateriell tillgång inte skulle 
vara att anse som kassaflödespåverkande på grund av den stora osäkerhet som är kopplat till 
eventuella positiva kassaflöden. Med andra ord skulle aktivering av forskning som en 
immateriell tillgång inte medföra något mervärde eller utgöra någon skillnad vid 
bedömningen av aktier. Däremot skulle det innebära en hel del merarbete. Det skulle innebära 
att fler justeringar skulle behövas när kassaflöden beräknades. Vidare menade Hevreng att det 
riskerade att bli missvisande med forskning som en immateriell tillgång, speciellt om projekt 
lades ner. Westerberg framförde åsikter nära dessa då han trodde att det skulle skapa 
förvirring.

Emellertid ansåg Nilsson at aktivering av forskning skulle medföra en förenkling av den 
operationella uppföljningen bli lättare och bättre. För tillgångar finns utarbetade system för 
uppföljning vilka skulle kunna tillämpas. Detta skulle medföra distinktare och bättre 
uppföljning. Vidare tror Nilsson att det skulle kunna rikta uppmärksamhet mot området. Ur en 
operationell synvinkel är forskning i behov av uppmärksamhet. Regleringar om forskning som 
en immateriell tillgång skulle kunna innebära att företag tvingades att rikta fokus dit.

5.2.3 Diskussion

Sammanfattar vi den tänkbara nytta och de tänkbara effekter som aktivering av forskning kan 
medföra ser vi följande. Till att börja är det inte troligt att aktivering av forskning kommer 
leda till ökat aktievärde. Analytikerna själva anser inte att det skulle påverka bedömningen 
och ser därför ingen effekt på aktiepriset i övrigt. Det kan dock tänkas att aktieanalytiker har 
ett visst egenintresse i att anse detta. Skulle aktivering av forskning ge en annorlunda, mer 
korrekt bedömning än den som görs idag så skulle det vara att förklara dagens 
bedömningsmetoder som otillräckliga i någon mening. Vi anser emellertid den här potentiella 
jäven från analytikernas sida vara godtagbar. De argument de framför till varför aktivering av 
forskning inte skulle utgöra någon skillnad stämmer väl överens med övriga respondenters 
åsikter om ämnet i övrigt.

Vad det gäller aktiepriset i övrigt så kan det tänkas att det initialt kommer att stiga. Detta som 
en reaktion på exempelvis ökad balansomslutning eller ökad vinst per aktie. Båda dess som en 
följd av att utgifter som tidigare kostnadsförts nu istället aktiveras. Däremot finns en påtaglig 
risk att projekt tvingas till nedläggning, omdefiniering eller annan omformning som kan leda 
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till att värden på balansräkningen fluktuerar och som dessutom kan ge kraftiga resultatsmällar. 
Det här är faktorer som skulle kunna leda till en negativ påverkan på aktievärdet. En negativ 
effekt som det finns anledning att tro kommer överstiga en initial positiv effekt.

Vad det gäller eventuella positiva effekter i övrigt så kan en tidigare relativt dold reserv göras 
synlig genom att forskning införs på balansräkningen. Mot detta kan sägas att det är frågan
hur pass synlig den blir eftersom det förefaller kunna bli en relativt subjektiv och godtycklig 
aktivering. Dessutom är forskningsutgifter i dagsläget specificerade i resultaträkningen och 
därigenom redan synliga. Vidare finns det anledning att tro att aktivering kan underlätta den 
interna uppföljningen. Den starkaste positiva effekten vi tycker oss kunna se är dock ett ökat 
fokus på området. Med regleringar kring forskning som immateriell tillgång och ifall företag 
skulle börja aktivera forskning skulle alla tvingas rikta mer fokus på forskningen. Det skulle 
öka kraven på företagen rörande forskningen i flera avseenden. Revisionen skulle tvingas sätta 
sig in djupare i området och intressenter samt övriga skulle tvingas ta ställning till något som 
tidigare endast låg som en kostnadspost.

Ser vi till potentiella nackdelar kan som gensvar på den ökade fokusen sägas att ökade krav på 
revisionen skulle innebära en mycket mer komplex situation, något som då självfallet skulle 
ge en dyrare revision. Vidare skulle recyclingförfarandet riskera att innebära en hel del 
bokföringstransaktioner som tidigare inte var nödvändiga. Utgifter skulle tvinga definieras om 
från kostnad till forskningstillgång till utveckling till forskningstillgång och så vidare. Som 
redan sagt är det sannolikt att detta skulle kunna skada trovärdigheten och därigenom riskera 
att föresvåra finansieringen av forskning och utveckling. Vi kan till och med tänka oss att ett 
sådant förfarande i längden skulle kunna minska den forskning och utveckling som bedrivs. 
Om inte annat skulle det kunna förflytta forsknings och utvecklingsverksamheten till större 
företag som inte blir lika beroende av att jaga finansiärer som mindre företag.

Dessutom är det troligt att jämförbarheten, istället för att öka, skulle minska med forskning 
som en immateriell tillgång. I dagsläget kostnadsförs all forskning löpande, detta innebär att 
det blir relativt enkelt att jämföra läkemedelsföretag med varandra, även om jämförbarheten 
med andra typer av företag kan ifrågasättas. Skulle forskning aktiveras så skulle det innebära 
att bedömningar om sannolikhet krävdes. Detta är något som varierar med så pass många 
variabler att de knappast kan göras generella för läkemedelsföretag överlag. Med andra ord 
öppnar det här upp för subjektiva bedömningar fast kraven på objektivitet ökar för att 
jämförbarheten skall öka. Vidare kan den inte heller sägas att jämförbarheten med andra typer 
av företag borde påverkas.

Utöver att jämförbarheten inte kan förväntas öka finns det dessutom anledning att tro att 
matchningen kommer att bli sämre. Om forskning aktiveras och sedan drivs vidare i 
utveckling kan det innebära att kostnader som tidigare skulle ha spridits ut över ett flertal år 
nu istället samlas på balansräkningen. Eftersom riskerna för att projekt tvingas läggas ner är så 
stor är det alltså troligt att kostnader samlas på balansräkningen för att sedan belasta den 
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period projektet tvingas läggas ned. Flink framför att i läkemedelsbranschen är det naturligare 
att ta forskning och utvecklingsutgifter som verksamhetskostnader och kostnadsföra dessa 
löpande, matchningen blir då bättre.

Avslutningsvis kan sägas att det är frågan om möjligheten att aktivera forskning som en 
immateriell tillgång över huvud taget skulle användas av något läkemedelsföretag. I dagsläget 
tillhör det ovanligheterna att utveckling, som trots allt får anses ha en närmre koppling till 
kassaflöden än forskning, aktiveras. Det känns relativt långsökt att företagen skulle aktivera 
forskning, med större risk och än svagare koppling till framtida kassaflöden. Vidare finns 
risken att en möjlighet till aktivering av forskning skulle kunna utnyttjas i fel ändamål. Med 
subjektiva bedömningar som grund, och med möjlighet att på kort sikt förbättra resultat och 
blåsa upp balansräkningen, öppnas en möjlighet till att utnyttja detta.
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6 Slutsatser

Syftet med studien är att belysa de effekter en aktivering av utgifter för forskning skulle 
medföra och därigenom inleda en diskussion rörande redovsiningsregler som tillåter denna 
aktivering.

För att utreda vårt syfte har vi arbetat med följande problemformulering:
Finns det anledning att redovisa utgifter för forskning i balansräkningen för att uppnå en mer 
rättvisande bild och därigenom bättre jämförbarhet?

Den här diskussionen måste inledas med att fastställa huruvida forskning överhuvudtaget kan 
anses vara en tillgång. På grund av att läkemedelsbranschen har välutbyggda interna 
redovisningssystem och processer handlar denna fråga endast om ett resonemang kring 
eventuella framtida ekonomiska fördelar. Vi tycker oss kunna säga att de indikationer vi fått 
tyder på en relativt klar framtida ekonomisk fördel. Revisorn är dock utav en annan åsikt. Vi 
lämnar det öppet för ett slutgiltigt svar tillsvidare.

Anledningen till detta är att även om en framtida ekonomisk nytta kan anses finnas så går det 
starkt att ifrågasätta eventuell nytta av att aktivera forskning som en immateriell tillgång i 
läkemedelsbranschen. Vår studie ger indikationer på att den kostnadsföring som i dagsläget 
tillämpas, där forskning definieras som verksamhetskostnader och periodiseras därefter, är ett 
naturligare val. Att kostnadsföra forskning förefaller helt enkelt att på ett rättvisare sätt 
återspegla branschen och processen att utveckla nya läkemedel.

Detta leder oss således till ett svar på vår på förhand ställda problemformulering. Till skillnad 
från vad vi förutspådde förefaller både jämförbarhet och rättvisande bild att försämras för de 
fall forskning skulle aktiveras som en immateriell tillgång. Detta har främst två orsaker, en 
öppning för subjektiva tolkningar samt risken i forskningen. Eftersom aktivering av forskning 
förefaller att bli beroende av företagens interna bedömningar om sannolikheter riskerar det att 
försämra den rättvisande bilden likväl som jämförbarheten. Vidare innebär forskning som 
tillgång att företag samlar på sig utgifter för forsknings under flera års tid. Utgifter som sedan 
kommer att belasta en och samma period för de fall projektet skulle avslutas. Detta är återigen 
något som vi ser kan påverka både jämförbarhet och rättvisande bild negativt.

Vad det gäller syftet, att lyfta fram tänkbara effekter med forskning som en immateriell 
tillgång, kan således följande sägas. Vi har fått indikationer på att både jämförbarhet och 
rättvisande bild riskerar att bli sämre. Utöver detta finns det risk till förvirring med forskning 
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på balansräkningen i en bransch som i dagsläget har en total konsensus kring kostnadsföring. 
För aktieanalytiker verkar det endast innebära merarbete utan mervärde, revisionen kommer 
med största sannolikhet bli mycket mer komplex och därigenom dyrare. Vi har i vår 
undersökning endast lyckats hitta ett fåtal potentiella positiva effekter bland en mängd 
negativa.

Huruvida forskning kan anses ha de framtida ekonomiska fördelar som krävs för immateriella 
tillgångar, framtida fördelar som vi tycker oss se, blir således irrelevant. Det förefaller inte 
finns något att vinna med att aktivera forskning som en immateriell tillgång.
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7 Avslutande kommentarer

Som en avslutning kommer vi att framför kritik mot vår studie. Här ämnar vi att belysa de 
svagheter och brister vår studie har för att därigenom ge läsaren en god möjlighet att bilda 
egna uppfattningar och göra egna tolkningar. Vidare kommer vi här att framföra förslag på 
hur det arbete vi gjort kan vidareutvecklas.

7.1 Undersökningskritik

Något som läsaren bör vara uppmärksam på i teorikapitlet är att vi använt oss bland annat av 
Oswald & Zarowins artikel som är opublicerat. Eftersom artikeln är opublicerat kan det finnas 
anledning att djupare undersöka orsaker till detta. Orsaker som skulle kunna påverka 
lämpligheten i att använda den i andra studier, orsaker vi inte har uppmärksammat. 

Vidare har vi använt oss av Gröjers (1993) arbete rörande redovisning av anställda på 
balansräkningen. Gröjers studie är från tidigt 90-tal och det är tänkbart att utveckling har skett 
inom området. Utveckling som kunde ha varit intressant för vår studie. Av de alternativen vi 
hade tyckte vi dock att denna studie var den mest lämpade. Den är djupgående och passande 
och gav vår förförståelse den bredd vi ansåg nödvändig. I Gröjers studie redovisas vilka 
personalrelaterade utgifter det finns och hur dessa kan redovisas i balansräkningen som
tillgångar och skulder. Detta var viktigt för oss för att få en djupgående kunskap om ämnet.  

Vidare bör läsaren vara medveten om att denna undersökning är en kvalitativ undersökning
med viss kvantitativt inslag. För att uppnå detta var tanken från början att göra öppna och 
personliga intervjuer. Detta visade sig vara problematiskt eftersom potentiella respondenter är 
verksamma, geografiskt sett, långt från oss. På grund av detta var det inte möjligt att göra 
direktintervjuer och alternativet var istället telefonintervjuer. Främsta orsakerna till detta är 
brist på tid och resurser. De respondenter som telefonintervjuades var alla otillgängliga för oss 
annat än via telefon. Det fanns heller inga respondenter som vi kunde ersätta dessa med. Alla 
dessa respondenter var från läkemedelsföretagen, vilket var svårare att ersätta med de kriterier 
som respondenterna skulle uppfylla. Två av dessa respondenter är verksamma i Skåne och den 
tredje i Norge.

Vad det gäller våra respondenter kan framföras att de varit relativt få även för att vara en 
kvalitativ studie. Främst kan tänkas att fler respondenter inom revisionsområdet hade varit att 
föredra. Vi har inte lyckats få till stånd fler intervjuer här vilket inneburit att vi endast har en 
person att förlita oss på då vi belyser den synvinkeln. Frågan om mättnad kan således
ifrågasättas rörande revisorns synvinkel.
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7.2 Förslag på utveckling

För närvarande får utveckling som bekant aktiveras som en immateriell tillgång, givet att 
företaget kan påvisa vissa krav för balansräkningen. På grund av att sannolikheten att lyckas 
är så pass låg i läkemedelsbranschen aktiveras dock utveckling endast i undantagsfall. Som vi 
nämnt i analys och slutsatser förefaller det med anledning av detta vara ett naturligare sätt att 
avspegla företagen med kostnadsföring av dessa utgifter.

Det kan emellertid finnas andra områden där företag i stor utsträckning ägnar sig åt forskning 
och utveckling där kostnadsföring inte är det bästa sättet att spegla dessa områden. Kunde 
forskning aktiveras som en immateriell tillgång i dessa branscher i form av en enda tillgång, 
exempelvis baserat på schablon eller sannolikhet, kan det tänkas att detta kan medföra vissa 
positiva effekter. Vi ser främst att detta skulle kunna minimera den resultatsmäll företag 
riskerar att få då utvecklingsprojekt läggs ner. Ett aktiverat utvecklingsprojekt skulle då kunna 
definieras om till forskning (aktiverad utveckling går delvis till forskningstillgången och 
delvis till resultaträkningen). Detta skulle således kunna utgöra ett incitament till att aktivera 
utveckling.

Vi tänker då att forskningsverksamhet aktiveras som en enda tillgång. Då forskning övergår 
till utveckling lyfts de utgifter som hänför sig till det nydefinierade projektet ut från forskning 
och blir en utvecklingstillgång istället. Inom läkemedelsbranschen förefaller den interna 
redovisningen göra det möjligt att härleda vilka forskningsutgifter som är relaterade till det 
nydefinierade utvecklingsprojektet.

Det skulle emellertid innebära att en grundläggande utredning om eventuell framtida 
ekonomisk nytta för forskning kunde fastställas. Dessutom tror vi att en noggrannare 
utredning om vilka forskningsutgifter som skall aktiveras är nödvändigt. Om 
sannolikhetsaktivering, schablonaktivering eller någon alternativ aktiveringsmetod bör 
användas. Vidare tror vi att värderingsproblematiken bör undersökas särskilt noggrant. Inte 
minst med tanke på att IFRS inriktning mot marknadsvärdering blir allt mer påtaglig.

Vidare ser vi en påtaglig koppling mellan personal, forskare i vårt fall, och framtida 
ekonomiska fördelar. Diskussionen kring anställda på balansräkningen är knappast en ny 
företeelse, Gröjer studerade problematiken så länge sen som 1993. Likväl är fortfarande 
personalutgifter förpassade till kostnadsföring. I takt med att så kallade kunskapsföretag blir 
allt fler blir den här diskussionen allt mer aktuell. Vår studie har eventuellt lyft fram 
ytterligare en anledning till att aktivera den framtida ekonomiska nytta personal och 
kompetens innebär.
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