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Sammanfattning 
 
Problemformulering: Inom ramen för redovisningsrekommendationerna IAS 38 och RR15 finns 

ett visst mått av tolkningsutrymme för att avgöra om företagens utgifter för FoU ska ses som en 

tillgång eller snarare som en förbrukad resurs. Om företagens tolkning och därmed tillämpning av 

rekommendationerna skiljer sig åt kan jämförbarheten mellan företagens finansiella rapporter 

försvåras.  
 

Frågeställningar: Tolkningsutrymmet i rekommendationerna leder till följande frågeställningar: 

Vilka faktorer påverkar hur företag inom läkemedelsbranschen väljer att redovisa 

utvecklingsutgifter? Var går gränsdragningen mellan aktiverade och kostnadsförda 

utvecklingsutgifter? Finns några samband dels mellan de företag som aktiverar 

utvecklingsutgifter, dels mellan de företag som inte aktiverar? Vilka är då dessa samband? 
 

Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka hur företag inom läkemedelsbranschen väljer att 

redovisa utgifter för forskning och utveckling samt hur detta påverkar jämförbarheten mellan 

företagens årsredovisningar. 
 

Metod: För att besvara syftet har främst primärdata samlats in genom intervjuer med 

redovisningsansvariga på företag inom läkemedelsbranschen. Utöver detta har sekundärdata 

granskats då företagens årsredovisningar analyserats utifrån utvalda variabler. Sekundärdata har 

även utgjorts av relevant litteratur och rapporter. 
 
Slutsatser: Osäkerheten i utfallet av forskningsprojekten är den främsta faktorn som påverkar 

hur företag som producerar läkemedel väljer att redovisa utvecklingsutgifter. Gränsdragningen 

för när egenutvecklade arbeten redovisas som tillgångar sker som tidigast då produkten är nära en 

registreringsansökan till aktuell myndighet. Undersökningen visar att företag som kommit längre 

i sitt utvecklingsarbete oftare aktiverar utvecklingsutgifter än företag som befinner sig i tidigare 

kliniska faser. Av studien framgår även att redovisningssätt väl återspeglar i vilket skede de 

egenutvecklade arbetena står och att jämförbarheten är god då företagen följer rådande praxis 

vilket är att tolka rekommendationerna snävt. 
 

Sökord: Redovisning, RR15, IAS 38, FoU, Läkemedelsföretag, Kostnad, Tillgång 
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1. Inledning 

I följande avsnitt kommer uppsatsens bakgrund, problemformulering och syfte att återges. 

Kapitlet innehåller även studiens avgränsningar.  

1.1 Bakgrund 

Organisationer presenterar sin finansiella verksamhet för sin omgivning genom olika 

redovisningsrapporter. De viktigaste rapporterna utgörs av resultaträkningen, balansräkningen 

och kassaflödesanalysen.1 Dessa finansiella rapporter vänder sig till en rad olika intressenter som 

kan tänkas ha intresse av hur det går för organisationen. Det kan röra sig om aktieköpare, 

aktieanalytiker, banker, skattemyndigheter, anställda m.fl. Det är därför av stor vikt att de 

finansiella rapporterna är trovärdiga och ger en rättvisande bild av företagen.  

 

Med begränsad kunskap kring ämnet redovisning kan det inledningsvis verka självklart att en 

tydlig och enhetlig reglering är det naturliga tillvägagångssättet för att säkra trovärdigheten och 

kvalitén på de finansiella rapporterna. En starkt reglerad redovisning skulle eventuellt minska 

företagens möjlighet att kunna ”lura” kapitalmarknaden. Dessutom skulle regleringen underlätta 

för jämförbarheten mellan företag och säkra att alla potentiella investerare skulle få tillgång till 

samma information samtidigt.2  

 

Sättet att redovisa företagets finansiella verksamhet på är emellertid långt ifrån självklart och i 

många situationer kan det finnas motstridiga argument till hur en affärshändelse ska redovisas. 

Ett argument som talar mot en omfattande reglering är att marknaden själv löser 

redovisningsproblem smidigast, genom att sätta en riskpremie på aktier från företag med 

bristande information. Vidare har regleringar en tendens att komma sent, när skadan redan är 

skedd. Dessutom innebär ett reglerande organ att organet måste utfärda regleringar för att kunna 

motivera sin existens, vilket skulle kunna medföra ett onödigt stort antal regleringar.3  

 

 
1 Palepu & Healy & Bernard, (2004), Business Analysis & Valuation, s.3-1.   
2 Gröjer J-E, (2002), Grundläggande redovisningsteori, s.157 
3 Ibid. s.157 
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Ytterligare ett skäl till att undvika en för hårt reglerad redovisning är att en mer flexibel 

redovisning kan vara nödvändig för att visa en korrekt bild av företagets ekonomiska situation. 

Det kan vara så att ett företag förändras och att ett nytt sätt att redovisa bättre avspeglar företagets 

ekonomiska läge. Det finns därmed argument för företag att beräkna de olika posterna i de 

finansiella rapporterna på lite skilda sätt och det behöver inte innebära någon felaktighet eller att 

företaget har baksluga avsikter med ett annorlunda sätt att redovisa.1  

 

I praktiken är det en kombination av regleringar och praxis som påverkar redovisningen. Den 

faktiska redovisningen styrs av lagstiftningen, redovisningsrekommendationer som utfärdas av 

flera olika organ, organisationens ekonomiska situation samt av förekommande praxis.2

 

Problemet med organisationers redovisning består till stor del i att det kan vara komplicerat att 

bilda sig en tydlig uppfattning av vad rapporterna verkligen berättar samt att det kan vara svårt att 

jämföra olika företag. Rekommendationerna kring vissa poster lämnar relativ stor tolkningsfrihet 

hos den redovisningsskyldige. Detta gäller bl.a. för sättet att redovisa utgifter som uppstår kring 

företags forskning och utveckling. Begreppen forskning och utveckling kommer flitigt att 

återkomma i detta arbete, varför vi i följande text valt att förkorta dessa med FoU. 

  

De totala utgifterna för FoU utförda i Sverige år 2003 uppgick till 97,1 miljarder vilket motsvarar 

3,98 % av landets BNP. I en internationell jämförelse ser vi att endast Israel har en större satsning 

på FoU i förhållande till BNP. 2003 bedrevs ca 75 % av all forskning av privata företag och 

verksamheten är i hög grad koncentrerad till ett fåtal stora företag främst inom 

läkemedelsindustrin, transportmedelsindustrin samt industrin för el- och optikprodukter.3

 

För att få fram ny kunskap, nya produkter och nya tjänster krävs det oftast mycket forskning och 

produktutveckling. Långt ifrån all forskning leder dock till lyckade och lönsamma resultat. 

Samtidigt finns det ett potentiellt värde i ett företags forsknings- och utvecklingsarbete. Det kan i 

 
1 Palepu & Healy & Bernard, (2004), Business Analysis & Valuation, s. 3-10 
2 Gröjer, J E, (2002), Grundläggande redovisningsteori, s. 155 
3 www.scb.se/templates/publdb/katLista.asp?id=2125&produktnr=UF0301 (2006-04-07) 

http://www.scb.se/templates/publdb/katLista.asp?id=2125&produktnr=UF0301(h%C3%A4mtat
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en sådan situation vara svårt att avgöra om företagets investeringar i FoU ska ses som en tillgång1 

eller snarare som en förbrukad resurs. Om företag väljer att redovisa utgifter för FoU på olika sätt 

försvåras jämförbarheten mellan företagen. Det finns därmed anledning att söka klarhet i hur 

företag väljer att redovisa dessa utgifter.  
 

Vår avsikt är att genomgående bistå med så tydlig vägledning som möjligt inom ämnet 

redovisning så att även läsare med mer begränsad kunskap inom ämnet ska kunna få behållning 

av uppsatsen. Med anledning av detta har vi bifogat ett antal begreppsdefinitioner som bilaga 1.  

1.2 Problemformulering 

Börsnoterade företag måste följa de internationella standarderna som utfärdas av IASB2 vid 

upprättandet av sina koncernredovisningar. Noterade företag som inte är koncerner följer 

Redovisningsrådets3 rekommendationer men kan även välja att följa IASB:s rekommendationer. 

Redovisningsrådets rekommendation avseende immateriella tillgångar4 benämns RR15 medan 

IASB:s betecknas IAS 38. Dessa rekommendationer skiljer sig åt beträffande avskrivningstid 

samt värdering av tillgångar. IAS 38 tillåter en längre avskrivningstid och möjligheten att värdera 

till verkligt värde. Med verkligt värde menas att tillgången evalueras till marknadsvärde i stället 

för historiskt anskaffningsvärde. Båda rekommendationerna beträffande eventuell aktivering5 av 

FoU:s utgifter är däremot identiska. RR15 och IAS 38 säger att internt upparbetade immateriella 

tillgångar (d.v.s. FoU) som uppfyller vissa kriterier skall redovisas som tillgång i 

balansräkningen, medan övriga utgifter ska kostnadsföras då de uppstår. För att avgöra om dessa 

kriterier är uppfyllda måste företaget först dela upp skapandet av tillgången i en forskningsfas och 

en utvecklingsfas.  
 

De utgifter för immateriella tillgångar som hamnar i klassen forskningsfas måste redovisas som 

kostnad då de uppkommer. Detta då det anses för ovisst att forskningen verkligen kommer 

generera framtida ekonomiska fördelar. Exempel på sådana är sökandet efter ny kunskap eller 

sökandet efter alternativa material, produkter osv. 
 

1 Se bilaga 1: Begreppsdefinitioner 
2 Se punkt 4.3.2 IASB 
3 Se punkt 4.3.3 Redovisningsrådet 
4 Se bilaga 1: Begreppsdefinitioner 
5 Ibid. 
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De utgifter för immateriella tillgångar som hamnar i klassen utvecklingsfas redovisas som 

tillgång. Trovärdigheten för att den immateriella tillgången verkligen kommer generera 

ekonomiska fördelar i framtiden måste dock styrkas. Detta görs genom att uppfylla vissa krav 

som återges i rekommendationerna, bl.a. att det ska vara tekniskt möjligt att färdigställa den 

immateriella tillgången så att den kan användas och säljas. Exempel på immateriella tillgångar 

som uppstår genom utveckling är utformningen, konstruktionen samt provningen av prototyper 

och modeller.1

 

Inom ramen för rekommendationerna finns därmed ett visst mått av tolkningsutrymme för hur 

rekommendationen ska tillämpas. Exakt i vilket skede det är lämpligt att aktivera2 en utgift som 

uppstår i utvecklingsfasen kan vara svårt att avgöra. Om företag tolkar rekommendationen olika, 

kan jämförbarheten försvåras. Vi vill i detta arbete undersöka hur företag som verkar inom 

läkemedelsindustrin väljer att redovisa forsknings- och utvecklingsutgifter. Genom en ytlig 

granskning av företagens årsredovisning visar det sig att några företag väljer att aktivera en del av 

utvecklingsutgifterna medan andra väljer att kostnadsföra samtliga utvecklingsutgifter. Vi fann 

det därför intressant att jämföra företagen. På så sätt hoppas vi kunna avgöra om skillnaderna 

beror på hur långtgående projekten hunnit, eller om skillnaderna snarare beror på olika tolkning 

och därmed tillämpning av rekommendationerna. Därigenom önskar vi kunna uttala oss om 

jämförbarheten mellan företagen, avseende redovisningen av utgifter för FoU. Uppsatsen avser 

därmed studera följande; 

 
Vilka faktorer påverkar hur företag inom läkemedelsbranschen väljer att redovisa 

utvecklingsutgifter? 
 

Var går gränsdragningen mellan aktiverade och kostnadsförda utvecklingsutgifter? 
 

Finns några samband dels mellan de företag som aktiverar utvecklingsutgifter, dels mellan de 

företag som inte aktiverar? Vilka är då dessa samband? 

 
1 FAR (red.) (2005) Internationell redovisningsstandard i Sverige- IFRS/IAS 2005, s. 563 
2 Se Bilaga 1: Begreppsdefinitioner 
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1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur företag inom läkemedelsbranschen väljer att redovisa 

utgifter för forskning och utveckling samt hur detta påverkar jämförbarheten mellan företagens 

årsredovisningar. 

1.4 Avgränsningar 

Uppsatsen kommer endast att omfatta företag som följer Redovisningsrådets och/eller IASB:s 

rekommendationer och vi har därför valt att begränsa oss till företag som är noterade på 

Stockholmsbörsen. Då vi ämnat göra en jämförande studie har vi ansett det lämpligt att studera 

företag med liknande förutsättningar. Vi har därför valt att endast studera de företag som avser 

producera läkemedel, eller något led inom läkemedelsutvecklingen. Dessa företag har mycket 

specifika säkerhetskrav på sina produkter, vilket gör deras förutsättningar tämligen unika. Vi har 

därmed valt att inte fokusera på företag som producerar instrument och system som är mer 

inriktat på att underlätta för forskare, läkare, patient o.s.v. Studien avser inte heller belysa företag 

som producerar hälsoprodukter. Dock har årsredovisningarna för dessa bägge företagsgrupper 

granskats. Även en intervju med ett företag som inte producerar läkemedel har genomförts. 

Avsikten med detta har varit att kartlägga och jämföra redovisningseffekterna av de specifika 

krav som finns på läkemedelsföretag. 
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2. Metod 

I följande avsnitt kommer uppsatsens metodologiska ansats och forskningsstrategi att återges. 

Avsnittet avslutas med en diskussion över den insamlande empirins validitet och reliabilitet.  

2.1 Metodansats  

För att uppnå vetenskaplig kunskap finns främst två angreppssätt där den ena beskrivs som 

induktivt och den andra som deduktivt. Nedan återges kort vad dessa står för samt val av 

angreppssätt. Vidare beskrivs även olika metodtraditioner och val av metod. 

 

2.1.1 Induktion och deduktion  
Det induktiva angreppssättet har sitt ursprung i den vetenskapliga revolutionen under 1600-talet.1 

Med en induktiv utgångspunkt erhålls vetenskaplig kunskap genom att utgå från ett visst antal 

observationer för att sedan dra slutsatser om det generella. Här ställs krav på att antalet 

observationer inte ska vara för få samt på att observationerna ska vara oberoende. Det är också 

viktigt att forskaren förhåller sig objektivt och samlar in relevant empiri förutsättningslöst.2 Med 

en induktiv metod tar man därmed sin utgångspunkt i empirin och syftet med denna ansats är att 

bilda nya teorier.3   

 

Det deduktiva utgångsläget kännetecknas av att forskningen utgår från teori till empiri. Forskaren 

bildar sig därmed initialt en uppfattning om verkligheten som sedan prövas gentemot empirin.4 

Syftet med ett deduktivt angreppssätt är att förklara eller förutsäga verkligheten.5

 

Inom redovisningsforskningen har den deduktiva ansatsen ofta använts i syfte att finna nya 

lösningar, varför den kan anses nära bunden till de normativa teorierna, d.v.s. de teorier vars 

avsikt är att kartlägga vad som bör göras. Det induktiva förhållningssättet däremot har ofta 

använts i bildandet av de teorier som ämnar beskriva det faktiskt förekommande, d.v.s. de 

 
1 Chalmers, A, (1999), Vad är vetenskap egentligen?, s. 22 
2 Ibid. Kap. 4 
3 Artsberg, K, (2005), Redovisningsteori- policy och –praxis, s.31 
4 Chalmers, A, (1999), Vad är vetenskap egentligen?, Kap 4 
5 Artsberg, K, (2005), Redovisningsteori- policy och -praxis, s.31 
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deskriptiva teorierna. Då det inom redovisning i stor utsträckning är praxis som styr 

normbildningen, bl.a. genom tillämpningen av god redovisningssed1, har den deskriptiva 

målsättningen varit vanligt förekommande.2  

 

För att besvara studiens frågeställning har vi ansett det lämpligast att anta ett förhållningssätt som 

främst påminner om det deduktiva, då målsättningen varit att beskriva den faktiskt 

förekommande praxis. Vi har valt att inte ha någon specifik teori som utgångspunkt utan snarare 

använda oss av befintliga teorierna som förtydligande stöd i bearbetningen av erhållen empiri.  

 

2.1.2 Kvantitativ och kvalitativ metod 
För att erhålla vetenskaplig kunskap kan man följa olika metodtraditioner. Dessa olika metoder 

brukar betecknas som den kvantitativa och den kvalitativa.3 Inom forskningen är en kombination 

av dessa metoder vanligast förekommande och vi har också valt att använda oss av båda 

teknikerna. För att kartlägga de mest förekommande tendenserna i sättet att redovisa FoU 

kommer vi främst att använda oss av en kvantitativ ansats. I syfte att belysa processer och 

argument som leder fram till företagens sätt att redovisa, kommer vi däremot att tillämpa en mer 

kvalitativ metod. Det bör dock tilläggas att fokus främst lagts på den sistnämnda metoden. 

 

En kvantitativ ansats förutsätter att empiri samlas i form av mätbar data. Man brukar då tala om 

”hårda” data. Forskningsfrågan måste operationaliseras på så sätt att de variabler som ska belysas 

ska gå att kvantifiera och mäta. Bearbetningen av utvunnen data sker genom statistiska 

räkneoperationer för att det senare ska fastställas huruvida resultaten är generaliserbara. Inom 

kvantitativ forskning läggs stor vikt på att datamängden ska vara omfångsrik. Det vanligaste 

sättet att uppnå kvantitativa data inom samhällsvetenskapen är genom enkäter. Nackdelen med 

denna metod är att flexibiliteten anses vara låg. Möjligheterna att få nya infallsvinklar från 

respondenterna är begränsad och forskningen kan eventuellt missa viktig information.4

 
1 Se punkt 4.4.1 God redovisningssed 
2 Artsberg, K, (2005), Redovisningsteori- policy och -praxis, s. 31-32 
3 Johansson, A & Tufte, P A, (2003), Samhällsvetenskaplig metod, s.67 
4 Ibid. Kap. 6 
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Den kvalitativa metoden präglas av en vilja att få insikt och förståelse i det som studeras liksom 

att uppnå en helhetsbild av sammanhanget. Det läggs mindre vikt vid antalet observationer utan i 

stället sätts fokus på att få så uttömmande svar som möjligt. De studerade objekten är ofta få till 

antalet och målet är att få djupare och mer nyanserad kunskap. Det är inte nödvändigt att erhållen 

empiri ska gå att kvantifiera utan det är snarare meningsinnehållet som används i den senare 

analysen. Det vanligaste sättet att samla in kvalitativa data på sker genom intervjuer. Kvalitativa 

data brukar ibland betecknas som ”mjuka” data och det går inte att generalisera utifrån dessa. 

Däremot går det att studera resultatens överförbarhet på liknande företeelser.1  

  

2.2 Forskningsstrategi  

För att söka svar på de uppställda frågeställningarna måste det göras ett upplägg för hur 

undersökningen ska genomföras, vilket kan betecknas som forskningsstrategi.2 Valet av 

forskningsstrategi avgör sedan vilken metod som ska tillämpas för datainsamlingen samt 

urvalsmetod.  

 

2.2.1 Flerfallstudie 
Undersökningar kan kategoriseras i bl.a. tvärsnittsundersökningar, experiment och fallstudier och 

forskaren väljer den undersökningsteknik som bäst kan besvara frågeställningen.3 För denna 

studie har vi ansett det lämpligast att genomföra en undersökning som närmast kan beskrivas som 

en flerfallstudie. En fallstudie innebär att forskaren väljer en liten del av ett stort förlopp och med 

hjälp av fallet beskriva verkligheten och anse fallet representera verkligheten.4 En flerfallstudie 

möjliggör en jämförelse som för fram det unika i de olika fallen, samtidigt som det bidrar till att 

skärpa blicken för likheter och olikheter.5 Fallstudie är ingen egen metod, utan kan med fördel 

kombinera både kvantitativa och kvalitativa ansatser.6  

 

 
1 Johansson, A & Tufte, P A, (2003), Samhällsvetenskaplig metod, Kap. 6 
2 Ibid. s. 49 
3 Ibid.  
4 Ejvegård, R, (2003), Vetenskaplig metod, s.33 
5 Johansson, A & Tufte, P A, (2003), Samhällsvetenskaplig metod, s. 57 
6 Ibid. s. 56 
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2.2.2 Datainsamlingsmetod 
För att uppnå en djupare förståelse för de resonemang och argument som leder fram till 

företagens val av tillämpning har det varit nödvändigt att samla in primärdata. Primärdata är 

information som samlats in specifikt för det problem som behandlas.1 För detta ändamål har 

intervjuer genomförts med några av de aktuella företagen. Inledningsvis var tanken att vi skulle 

få igenom tre intervjuer med företag som aktiverat utvecklingsutgifter och tre intervjuer med 

företag som valt att kostnadsföra samtliga utvecklingsutgifter. Då både författarnas och 

företagens tid varit knapp har vi tyvärr fått nöja oss med fyra intervjuer. Detta har dock inte 

utgjort något större problem eftersom huvudsaken var att få intervjuer med både företag som 

väljer att aktivera och företag som väljer att kostnadsföra samtliga utgifter, vilket också har 

gjorts.  

 

Utöver dessa intervjuer har även en intervju med ett företag som inte tillverkar läkemedel 

genomförts i jämförande syfte. Detta företag har liknande verksamhet som läkemedelsföretagen 

men inte samma höga säkerhetskrav på sina produkter som de företag som studien berör.  

Avsikten med intervjun var därmed att kartlägga om det förekommer några skillnader mellan 

företagets och läkemedelsföretagens sätt att redovisa FoU. På så sätt hoppades vi kunna tyda om 

säkerhetskraven på läkemedel har någon avgörande inverkan på sättet att redovisa FoU:s utgifter. 

 

Då syftet med arbetet även varit att utforska hur företag väljer att tillämpa rekommendationerna 

ville vi också granska hur företagen faktiskt gör. För detta ändamål har vi samlat in och granskat 

årsredovisningarna för 2005 från de företag som studien berör. Årsredovisningarna betecknas 

vara sekundärdata, vilket innebär att informationen samlats in tidigare och med ett annat syfte.2 

Årsredovisningarna har hämtats från företagens hemsidor och granskningen har främst fokuserats 

på de finansiella rapporterna och tillhörande noter. Den insamlade empirin från 

läkemedelsföretagens årsredovisningar har analyserats genom att ställa utvalda variabler i 

förhållande till varandra. Avsikten har då varit att se om det förekommer samband mellan företag 

som väljer att aktivera eller alternativt att kostnadsföra samtliga utvecklingsutgifter.  

 
1 Patel, R  & Davidsson, B,(2003), Forskningsmetodikens grunder, s. 65 
2 Ibid. s. 65 
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Ett stort antal av företagen inom hälsovård fick i denna granskning väljas bort, då vi under 

arbetets gång fann att de inte har de mycket specifika säkerhetskrav på sina produkter som de 

renodlade läkemedelsföretagen har. Därmed uppfyller inte dessa företag de kriterier som vi 

tidigare angett i vår avgränsning. I jämförande syfte har vi dock gjort en mindre granskning av 

dessa företag för att kartlägga redovisningseffekterna av de höga säkerhetskraven på 

läkemedelsföretagen. Vidare fann vi att tre av de aktuella företagen valt att följa de amerikanska 

redovisningsrekommendationerna (US GAAP) varför dessa uteslutits helt från undersökningen. 

Sammantaget granskades totalt 36 stycken årsredovisningar. Det bör här tilläggas att avsikten 

med samtliga granskningar av årsredovisningarna främst varit att komplettera de genomförda 

intervjuerna. 

 

2.2.3 Urvalsmetod 
Studiens population omfattar samtliga företag noterade på Stockholms fondbörs som avser 

producera läkemedel eller något led inom läkemedelsutvecklingen. Med population avses alla de 

som undersökningens resultat gäller för.1 Då det inom ramen för denna uppsats varit omöjligt att 

genomföra intervjuer med samtliga 13 företag har vi varit tvungna att göra att urval. Utifrån den 

givna avgränsningen har vi därför delat in samtliga berörda företag i två kluster varav den ena 

gruppen utgjordes av företag som valt att aktivera utvecklingsutgifter och den andra gruppen 

bestod av företag som valt att kostnadsföra samtliga utvecklingsutgifter. Med utgångspunkt från 

denna indelning ringde vi sedan upp företag som geografiskt var knutna till Stockholm då detta 

underlättade möjligheterna att snabbt kunna ordna ett möte. Metodologiskt måste detta förfarande 

betecknas såsom ett strategiskt bekvämlighetsurval. Ett strategiskt urval kännetecknas av att 

forskaren medvetet väljer vem som ska delta i undersökningen.2 Beträffande intervjun med 

hälsovårdsföretaget gick urvalsmetoden till på liknande sätt. Förutom geografiskt läge, var även 

ett kriterium att företaget redovisade utvecklingsutgifter. 

 
1 Johansson, A & Tufte, P A, (2003), Samhällsvetenskaplig metod, s. 132 
2 Ibid. s. 84 
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2.2.4 Intervjuteknik 
Då underökningens datainsamlingen till stor del bestått av intervjuer kommer här att redogöras 

för hur dessa genomförts. Intervjuer har skett med ekonomiansvarige för varje företag och pågått 

i ca en timme. För att lyckas få igenom en intervju med företaget Q-Med gjordes denna via e-post 

och telefon. Förutsättningarna för denna intervju blev därmed något annorlunda vilket måste 

beaktas vid bedömning av erhållen empiri. Valet av intervjuteknik för de övriga företagen har 

gjorts för att få mer uttömmande förklaringar till redovisningssätt än vad som framgår från 

årsredovisningarna. Då företagen även måste försvara sin redovisning inför revisorn ansåg vi inte 

de sökta svaren som speciellt kontroversiella. Fokus har därför lagts på att säkerställa tolkningen 

och återrapporteringen av de genomförda intervjuerna. Intervjufrågorna har varit 

semistrukturerade och skickats via e-post några dagar före intervjutillfället. Under intervjuerna 

har det funnits utrymme för respondenterna att besvara frågorna i lite olika ordning samt för 

intervjuarna att ställa följdfrågor. Intervjuerna har på så sätt haft en relativ öppen hållning där 

respondenterna getts möjligheten att ifrågasätta meningsinnehållet i de ställda frågorna och 

förtydliga de egna svaren. Fördelen med en mindre strukturerad intervju är att det ger en mer 

informell atmosfär kring intervjun.1  Båda författarna har medverkat under intervjuerna, med 

undantag för intervjun med företaget Biogaia där endast den ena av oss kunnat närvara pga. 

sjukdom. Efter en del diskussioner valde vi slutligen att inte spela in intervjuerna, då detta kan 

vara hämmande för vissa personer.2 Under intervjuerna har vi intagit lite olika roller, där den ena 

koncentrerat sig på att ställa frågorna och den andra haft som huvuduppgift att anteckna de givna 

svaren. I direkt anslutning till intervjutillfället har sedan en sammanställning gjorts av båda 

författarna, så att minnet inte bleknat. Slutligen har de samanställda intervjurapporterna skickats 

till respektive respondent, så att dessa givits möjlighet att granska och utesluta eventuella 

missuppfattningar. Beträffande intervjun med företaget Q-Med har denna haft en annan karaktär 

då den, som tidigare nämnts, genomförts via e-post. Respondenten har i detta fall antagligen 

uppfattat frågorna som mer strukturerade och mindre öppna, men vi har även kompletterat denna 

korrespondens genom en del följdfrågor då vi haft telefonkontakt. Även för Q-Med har en 

sammanställning gjorts, och skickats till respondenten för att utesluta eventuella missförstånd.  

 
1 Johansson, A & Tufte, P A, (2003), Samhällsvetenskaplig metod, s. 97 
2 Ejvegård, R, (2003), Vetenskaplig metod, s.50 
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2.3 Reliabilitet och Validitet 

Reliabilitet betyder tillförlitlighet och innebär att de mätningar som genomförs vid 

undersökningar verkligen är korrekta.1 Reliabiliteten anger även användbarheten av ett 

mätinstrument och av måttenheten.2 Med reliabilitet menas därmed att en mätning vid en viss 

tidpunkt skall ge samma resultat vid en förnyad mätning.3 Reliabiliteten för de utförda 

intervjuerna kan ifrågasättas. Intervjuerna har haft en prägel av samtal där författarnas personliga 

inslag antagligen påverkat resultatet. Semistrukturerade intervjuer är överlag svåra att förena med 

hög reliabilitet. Den granskning som gjorts utifrån de insamlade årsredovisningarna måste 

däremot betecknas ha hög reliabilitet. Samma resultat kommer med största sannolikhet utvinnas, 

oavsett vem eller när en likadan undersökning genomförs.  

 

Med validitet avses att forskaren verkligen mäter det som avses att mätas.4 Intervjuerna kan antas 

ha hög validitet. Det har funnits goda förutsättningar, både för respondenterna och för författarna, 

att tydliggöra vad som avses med frågor och svar och utrymmet för missförstånd har därför 

begränsats. Avsikten har varit att förhålla sig öppen och objektiv, men vi utgår från att detta med 

största sannolikhet inte har kunnat infrias till fullo. Vi är påverkade av vår omgivning, vår 

bakgrund och våra erfarenheter och sannolikt kan detta återspeglas i de val och tolkningar som 

gjorts under arbetets gång. Det är därför viktigt att inte utesluta ett stort mått av dold subjektivitet 

i de erhållna intervjuresultaten. Validiteten i granskningen av årsredovisningarna kan antas vara 

något sämre. Det kan tänkas att för få eller eventuellt felaktiga variabler valts ut för att kunna dra 

korrekta slutsatser. Dessutom har granskningen inbegripit ett mycket begränsat antal 

årsredovisningarna varför några egentliga slutsatser utifrån denna inte bör dras. Vi har ändå valt 

att inkludera denna del, främst för att utesluta att den inte talar emot den empiri vi erhållit genom 

intervjuerna.   

 

 
1 Trost, J, (2002), Enkätboken, s. 59 
2 Ejvegård, R, (2003), Vetenskaplig metod, s.70 
3 Trost, J, (2002), Enkätboken, s. 60 
4 Ejvegård, R, (2003), Vetenskaplig metod, s.73 
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3. Tidigare forskning 

I följande avsnitt kommer forskning som utförts inom det valda ämnesområdet att återges. De 

valda studierna har valts utifrån hur väl de anknyter till ämnet och hur pass relevanta de är för 

uppsatsens problemformulering. 

3.1 Internationell avhandling om IAS 38 

År 2001 genomförde Gunilla Eklöv en internationell avhandling om innehållet i den kommande 

rekommendationen IAS 38. Som underlag för studien gjordes ett 30-tal intervjuer med svenska 

och internationella revisionsbyråer, vilka samtliga fick komma med synpunkter om den 

kommande rekommendationen. Utifrån de gjorda efterfrågningarna framkom problemet med hur 

värdeuppskattningen för en immateriell tillgång bör ske. Uppskattningen av värdet för tillgången 

ansågs bestå av en sammanvägning av det framtida kassaflödet, tillväxtpotentialen, hållbarhet och 

en riskutvärdering av kassaflödena. Vidare kan tillgångens förmåga att generera framtida vinster 

bero på försäljningspriser, kostnader och skalfördelar. I studien framkom det att många ansåg det 

bekymmersamt att upptagna utgifter omöjligt kan visa den verkliga kostnaden i något fall, 

speciellt inte när det handlar om FoU-utgifter. Därav var en del av de tillfrågade helt emot att 

FoU skulle ingå i den nya rekommendationen. Andra ansåg att det var bra med tanke på att 

utgifter i forskningsstadiet inte skulle kunna aktiveras. Problemet med en indelning i en 

forskningsfas och en utvecklingsfas uppkommer först i den sistnämnda, där aktiveringen kan 

ifrågasättas då den riktiga summan aldrig blir den rätta. Vidare ansåg respondenterna att framtida 

ekonomiska vinster omöjligt kan mätas i ett tidigt FoU-stadie. En del av respondenterna menade 

att osäkerheten är stor om det blir några intäkter eller inte och när de i så fall beräknas strömma 

till företaget. Då marknader snabbt förändras innefattar det ett högt risktagande och problemet 

med FoU är att det inte finns något bevis för framtida köp.1  

3.2 Studier över hur börsnoterade företag redovisar FoU 

År 2002 genomfördes en studie vars syfte var att åskådliggöra hur börsnoterade svenska företag 

inom verkstadsindustrin går till väga i sin redovisning av FoU. Studien visar bl.a. att företagen 

granskade varje projekt separat då kriterierna i rekommendationerna ansågs omöjliggöra 

 
1 Eklöv, G. (2001) Auditability as interface 
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schablonmässig behandling. Vidare uppgav de studerade företagen att aktivering gjordes endast 

för produkter som antingen passerat ett visst stadium, alternativt att ett kundkontrakt säkerställde 

de framtida ekonomiska fördelarna. Företagen uppgav även att rekommendationerna, genom sin 

komplexitet, kunde medföra både avsiktliga och oavsiktliga ”bubblor”.1

 

Ytterligare en studie som behandlade ämnet redovisning av FoU koncentrerade sig på 

läkemedelsföretaget Astra Zeneca. Studien är en kandidatuppsats, men vi har valt att ändå nämna 

studien då den publicerades under arbetets gång och då den i många avseenden liknar denna 

uppsats.  I studien betonades framförallt riskerna och nackdelarna med en eventuell aktivering av 

utvecklingsutgifter. Respondenterna i studien menade att läkemedelsindustrin var förenad med 

för stora risker, varför företag inom branschen valde att kostnadsföra samtliga utgifter för FoU.2  

 

3.3 Granskning av de börsnoterade företagens årsredovisningar 

På uppdrag av Stockholmsbörsen genomför docent Rolf Rundfelt3 m.fl. årligen en granskning av 

de börsnoterade företagens årsredovisningar. Granskningen görs utifrån gällande lagar och 

rekommendationer. Vid granskningarna av årsredovisningarna för 2003, noterades ett antal 

brister bl.a. avseende redovisning av immateriella tillgångar. Bristerna gällde 

redovisningsprinciper, redovisning av utvecklingsutgifter, avskrivningstider och upplysningskrav. 

De granskade företagen uppgav nästan aldrig efter vilka kriterier utgifter klassificeras som 

forsknings- respektive utvecklingsutgifter, vilket ska framgå av förvaltningsberättelsen. Vidare 

ska företagen, enligt RR 15, upplysa om det totala beloppet för utgifter för forskning och 

utveckling som kostnadsförts under året, vilket många inte gjorde. Vid granskningen framkom 

också att redovisning av utvecklingsutgifter som tillgång i balansräkningen varierade mellan 

olika företag och branscher. Rapporten framhåller att orsaken kan bero på att företagens 

förutsättningar att leva upp till de kriterier som anges som krav för hur en tillgång ska redovisas 

varierar. Men rapporten lyfter också fram att då bedömningen i viss mån är subjektiv, styrs 

 
1 Magisteruppsats i företagsekonomi, VT 2002, ”Hur forskning och utveckling behandlas i redovisningen inom 
svensk verkstadsindustri”, T. Le & S. Wisenius  
2  Kandidatuppsats i Företagsekonomi VT 2006 ”Redovisning av forskning och utveckling” Koff, M. & Öhman, P-H 
3 Rolf Rundfelt är redovisningsexpert och professor vid Linköpings universitet. Rundfelt är även verksam som 
ledamot av Redovisningsrådet. 
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troligen val av redovisningssätt av företagens resultat och ställning samt rådande praxis inom 

branschen. Vid granskningen noterades att större företag inom exempelvis verkstadsindustrin är 

relativt försiktiga när det gäller att balansera dessa utgifter, medan företag inom exempelvis IT 

har en mer positiv syn när det gäller att redovisa utvecklingsutgifter som tillgång. Då 

bedömningen har inslag av subjektivitet är det enligt rapporten desto viktigare att företagen 

tydligt anger vilka förhållanden som styr valt redovisningssätt. Dessa upplysningar saknas dock 

ofta.1

 

 
1 Rundfelt, R. et al. (2004) Börsbolagens årsredovisningar 2003 s.15-16 
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4. Teori 

I följande avsnitt kommer en kort genomgång av relevant litteratur att återges. Avsnittet omfattar 

en snabb historisk tillbakablick på redovisning som företeelse och två skilda synsätt på 

redovisningens huvudsakliga syfte. Vidare beskrivs viktiga normgivare och en kort redogörelse 

för olika redovisningsprinciper. Avsnittet omfattar även en mer detaljerad beskrivning av 

rekommendationerna RR15 och IAS 38 samt agentteorin. 

4.1 Redovisningens historik 

Redovisning har sitt ursprung i Babylon, runt 2 300 år före Kristus. Från den tiden och senare ses 

redovisningen främst i form av minnesanteckningar. Till en början fanns enbart konton för 

fordringar och skulder, medan konton för intäkter och kostnader saknades. En modernare form av 

redovisningen uppstod i och med dubbelbokföring under medeltiden i de italienska 

hamnstäderna. Redovisningens värderingsproblem uppstod betydligt senare än bokföringen, då 

bolagsformen växte fram vid kapitalismens genombrott. Värderingsproblem uppstod då det blev 

nödvändigt att beräkna hur stor del av vinsten som kunde delas ut till investerarna utan att 

bolagets fortlevnad äventyrades. Det gick inte att exakt beräkna ett företags resultat för en kortare 

period, eftersom tillgångarnas värde berodde på framtida förväntningar. Dessa framtida 

förväntningar är lika svåra att förutspå idag som de var då. Redovisningens dilemma är att ta fram 

rättvisande periodrapporter eftersom man i nutid måste bedöma historiska händelsers framtida 

nytta1  

 

Som grund för lagar, rekommendationer och praxis ligger olika redovisningsteorier. Dock finns 

ingen allmänt vedertagen redovisningsteori, utan olika teorier eller uppfattningar som 

uppkommer efterhand konkurrerar istället med varandra. Dessa har sedan inflytande på olika sätt 

i skilda länder och vid olika tidpunkter. Den redovisningsteori som är mest i linje med syftet som 

intressenter inom redovisningen i olika länder har, är också den som vanligen väljs.2  

 
1 Artsberg, K, (2005), Redovisningsteori- policy och –praxis, s 13 
2 www.skatteverket.se/download/18.18e1b10334ebe8bc80000114886/kap02.pdf (2006-04-16) 

http://www.skatteverket.se/download/18.18e1b10334ebe8bc80000114886/kap02.pdf
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4.2 Redovisningens syfte 

Redovisningens huvudsakliga syfte är att lämna ekonomisk information till berörda läsare, vilka 

kan utgöras av investerare, anställda, finansiärer eller andra intressenter. Hur utformningen ser ut, 

beror på vilka de främsta mottagarna av redovisningen är. Utgångspunkten är att samma 

grundmateriel ska kunna lämna olika former av information, t.ex. genom balansräkning, 

resultaträkning, kassaflödesanalys, etc. 

 

4.2.1 Förvaltarskapsinriktat synsätt 
Enligt förvaltarskapsinriktat synsätt, utvecklas redovisningslösningar från ett logiskt 

sammanhängande system. Att det skall vara logiskt sammanhängande betyder att det i vissa fall 

måste stå i konflikt med praxis eftersom praxis är i konflikt med sig själv. Detta synsätt 

utvecklades till en början av de amerikanska forskarna Paton och Littleton. Synsättet utgår från 

att redovisningens främsta syfte är att vara ett kontrollinstrument, vilket innebär att redovisningen 

ska bestå av rättvisa och objektiva data. Det behov som olika intressenter har av att kontrollera att 

företagsledningen inte manipulerar med redovisningen, förhindras enligt Paton och Littleton av 

att företagsledningen styrs av vetskapen om bedömningen av dem. Olika intressenter kan ibland 

ha konkurrerande intressen av redovisningsinformation, men de har också ett viktigt gemensamt 

intresse, nämligen att kunna kontrollera företagsledningen.1 Paton och Littleton vänder sig mot 

den redovisningssyn som representeras av forskare som hävdar att redovisningen har en viktig 

roll som underlag för framtida ekonomiska beslut. De menar att detta inte är redovisningens 

syfte, och att detta syfte också är omöjlig att uppfylla. Paton och Littleton framlade den första och 

förmodligen mest utförliga teoretiska behandlingen av matchningsprincipen.2  

 

En annan författare som också vänder sig mot synen på att redovisningens syfte är att utgöra 

underlag för framtida ekonomiska beslut är Ijiri3. Han utgår precis som Paton och Littleton ifrån 

att det finns en konflikt mellan företagsledningen och mottagarna av redovisningsinformationen. 

Dock menar han att dessa konfliktartade intressen har lett fram till att de regler som utvecklats i 

 
1 Artsberg, K, (2005), Redovisningsteori- policy och –praxis, s. 69-70 
2 www.skatteverket.se/download/18.18e1b10334ebe8bc80000114886/kap02.pdf (2006-04-16) 
3 Yuji Ijiri är en av USAs mest kända redovisningsforskare och har skrivit flertal böcker och över 100 artiklar 
rörande ämnet redovisning. 

http://www.skatteverket.se/download/18.18e1b10334ebe8bc80000114886/kap02.pdf
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praktiken är de som inte är omtvistade och som inte kan förnekas.1 Enligt Ijiri ska redovisningen 

utgå från metoder som utvecklats i praktiken genom konventioner och som ytterst manifesteras 

av verifierade transaktioner och väl specificerade mätregler.2 Enligt detta synsätt är det inte 

redovisningsinformationen i första hand som är viktigast, utan detta att redovisa. Det är just 

redovisningsskyldigheten som skiljer redovisningen ifrån andra informationssystem.3 Ijiri menar 

att användandet av historiskt anskaffningsvärde är det riktiga och är nödvändigt då dessa värden 

utgör hårda data och därför inte är omtvistade.4  

 

4.2.2 Beslutsanvändarsynsättet 
Att se redovisningen som ett informationsinstrument, främst för kapitalmarknaden och 

investerare, utgår från det s.k. beslutsanvändarsynsättet. Betoningen på att redovisningen främst 

ska ge underlag för en bedömning av företags framtida utveckling växte fram inom 

redovisningsteorin på 1950-talet i USA. Utifrån detta synsätt ses redovisningen som ett 

hjälpmedel för effektiv allokering av resurser i ekonomin. Redovisningen måste hjälpa 

investerare till att förutsäga, jämföra och bedöma olika investeringsalternativ med avseende på 

den framtida avkastning de kan generera. Behovet av enhetliga redovisningsregler är då stort, inte 

minst för att informationen ska vara relevant och tillförlitlig.5  

 

Beslutsanvändarteorin utgjorde grunden för den amerikanska normgivaren FASB:s6 

begreppsapparat. FASB har byggt mycket av sitt synsätt utifrån en i början av 70-talet publicerad 

rapport, Trueblood-rapporten, som gavs ut av den amerikanska revisorskåren. Rapporten 

behandlar förhållandet mellan ett företags förmåga att generera framtida kassaflöden och det 

redovisningsmässiga vinstmåttet. I rapporten används ett för investerare intressant 

modellresonemang med förtjänstcykler, där det klassiska periodiseringsproblemet tas upp. 

Rapporten lyfter fram problemet med att bedöma förväntat utfall av förtjänstcykler som inte är 

avslutade. Rapporten ger en positiv inställning till värdering till verkligt värde, men visar också 

 
1 Artsberg, K, (2005), Redovisningsteori- policy och –praxis, s. 71 
2 www.skatteverket.se/download/18.18e1b10334ebe8bc80000114886/kap02.pdf (2006-04-16) 
3 Artsberg, K, (2005), Redovisningsteori- policy och –praxis, s. 71 
4 Ibid. s. 429 
5 Ibid. s. 75  
6 Se punkt 4.3.1 FASB 

http://www.skatteverket.se/download/18.18e1b10334ebe8bc80000114886/kap02.pdf
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respekt för det traditionella försiktiga sättet att beräkna vinst i redovisningen enligt historiskt 

värde.1  

 

Enligt beslutsanvändarsynsättet spelar neutraliteten i redovisningen en stor roll. Neutraliteten 

inom redovisningsområdet innebär att informationen i redovisningen inte får vara utformad så att 

den gynnar vissa intressegrupper på bekostnad av andra grupper.2 Neutraliteten är något som 

också Solomon3 och Moonitz4 förespråkar starkt. Solomon liknar olika finansiella rapporter vid 

kartor, vilka ska avbilda verkligheten. Enligt Solomon är det normgivare och revisorer som ska 

utforma de bästa tänkbara kartorna vilka sedan kan användas av andra för att styra ekonomin i 

rätt riktning.5 Solomon medger att redovisningen har ekonomiska konsekvenser men framhäver 

trots detta för redovisningens neutralitet. Redovisningen ska därmed inte förvrängas för att uppnå 

ett syfte, t.ex. ett makroekonomiskt.6 Moonitz betonar vikten av neutralitet, då han hävdar att 

redovisningen ska svara på omgivningens krav. Då samhället bygger på privat ägande, spelar 

marknaden en viktig roll. Enligt Moonitz är redovisningsinformation därför främst till hjälp för 

investerare.7 Mycket av Solomons och Moonitz teorier ligger till grund för 

redovisningsnormgivningen hos IASC och dess efterföljare IASB, som följts i Europa och övriga 

världen.8

4.3 Normgivning inom redovisning 

Normgivningen inom redovisning påverkas av olika organisationer. Dessa organisationer är inga 

lagstiftande organ utan deras rekommendationer får den tyngd som själva organisationen besitter. 

Organisationerna kan vara verksamma på nationell nivå eller på internationell nivå. Till följd av 

globaliseringen finns det ett ökat behov av harmonisering även inom redovisning och de 

normgivande organisationerna har därför ett stort inflytande på varandra. 

 
1 Artsberg, K, (2005), Redovisningsteori- policy och –praxis, s. 76 
2 Ibid. s. 76 
3 David Solomons var professor inom redovisning i USA och har även skrivit många publicerade artiklar inom 
ämnet. 1977 valdes Solomons till ordförande i American Accounting Association (AAA). 
4 Maurice Moonitz var professor inom redovisning i USA. Moonitz har bl.a. varit vice ordförande för AAA och 
styrelseledamot i dess ”Committe on Accounting Theory”. 
5 Solomons, D, (1978), The politicization of accounting, s. 65-72 
6 Artsberg, K, (2005), Redovisningsteori- policy och –praxis, s. 71-75 
7 Ibid. s. 68 
8 www.skatteverket.se/download/18.18e1b10334ebe8bc80000114886/kap02.pdf (2006-04-16) 

http://www.skatteverket.se/download/18.18e1b10334ebe8bc80000114886/kap02.pdf
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4.3.1 FASB 
FASB står för Financial Accounting Standards Board och är en partsammansatt organisation. 

FASB startade sin verksamhet 1972 och sköter standardsättningen för främst amerikanska bolag 

men det är även fritt för andra länder att använda standarderna som kallas för U.S. Generally 

Accepted Accounting Principles (U.S.GAAP). Organisationens syfte är att etablera och förbättra 

standarderna för de finansiella rapporterna, samt att tillhandahålla vägledning och information till 

allmänheten .1  FASB är den normgivare som har störst inflytande, inte bara i USA men även i 

resten av världen. Den ställning som den amerikanska ekonomin har inom världsekonomin har 

troligen varit en bidragande faktor, samt att de dessutom har mycket större finansiella resurser än 

motsvarande organisationer i övriga länder.2  

 

4.3.2 IASB 
IASB står för International Accounting Standards Board och är ett oberoende expertorgan med 

uppdrag att verka för en internationell harmonisering av de redovisningsprinciper som används i 

olika länder världen över.3 IASB började sin verksamhet 1973 och har på senare tid vunnit större 

prestige genom att EU har valt att förlita sig på IASB.4 2005 innebar startpunkten för 

tillämpningen av de internationella redovisningsstandarderna inom EU. Alla noterade företag är 

skyldiga att tillämpa de internationella redovisningsstandarderna vid upprättandet av sina 

koncernredovisningar. IASB:s standarder benämns IFRS och IAS.  De som härstammar från juli 

2003 eller tidigare benämns IAS medan de som tillkommit senare går under namnet IFRS.5  

 

Av IASB:s föreställningsram kan man bl.a. läsa att syftet med finansiella rapporter är att 

tillhandahålla information om ett företags finansiella ställning samt om förändringar i den 

ekonomiska ställningen. Informationen som ges via de finansiella rapporterna är till nytta som 

underlag för olika användare i deras beslut i ekonomiska frågor. De grundläggande antaganden i 

föreställningsramen är bokföringsmässiga grunder och antagande om fortlevnad. När det gäller 

 
1 www.fasb.org (2006-04-25) 
2 Artsberg, K, (2005), Redovisningsteori- policy och –praxis, s. 137 
3 FAR (red.) (2005) Internationell redovisningsstandard i Sverige- IFRS/IAS 2005, s. 3 
4 Artsberg, K, (2005), Redovisningsteori- policy och –praxis, s. 137 
5 FAR (red.) (2005) Internationell redovisningsstandard i Sverige- IFRS/IAS 2005, s. 3 

http://www.fasb.org/
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bokföringsmässiga grunder innebär det att de finansiella rapporterna skall upprättas enligt 

periodiseringsprincipen, dvs. affärshändelser ska bokföras när de inträffar och redovisas i de 

finansiella rapporterna för den period till vilken de hänför sig. Vidare ska de finansiella 

rapporterna utgöras av fyra kvalitativa egenskaper; begriplighet, relevans, tillförlitlighet och 

jämförbarhet.1

 

4.3.3 Redovisningsrådet 
Redovisningsrådet är en svensk organisation som bildades 1989 genom tillkomsten av Stiftelsen 

för utvecklande av god redovisningssed. 1998 bildades nuvarande Föreningen för utvecklande av 

god redovisningssed som övertog stiftelsens uppgifter.2 Börsnoterade företag är skyldiga att följa 

Redovisningsrådets rekommendationer, såtillvida att de inte är koncerner och följer IFRS/IAS. I 

Sverige har Redovisningsrådet i sin normgivning utgått från IASB:s lösningar och referensramar, 

vilka man sedan översatt till svenska. Dock har vissa avvikande detaljer förekommit.3 Eftersom 

Redovisningsrådet redan tidigare infört ett stort antal rekommendationer i linje med IAS är de 

svenska börsföretagen bekanta med det nya regelverket.4 För noterade företag som inte har 

dotterföretag och därmed ingen koncern är det ännu något oklart vad de reglerade marknaderna 

kommer att ställa för krav på redovisningen. Dessa företag omfattas nämligen inte av IAS-

förordningen.5  

4.4 Redovisningsprinciper 

Redovisningsrådet uppger att redovisningsprinciper är ”sådana grundläggande principer, 

redovisningskonventioner och regler som tillämpas vid upprättande av bokslut och 

redovisningshandlingar”.6 Principerna kan betecknas vara allmänt vedertagna inom 

redovisningen och har utformats utifrån lagstiftning, redovisningsteori, praktisk tillämpning och 

 
1 FAR (red.) (2005) Internationell redovisningsstandard i Sverige- IFRS/IAS 2005, s. 10-17 
2 www.redovisningsradet.se/redo-rek.html (2006-04-18) 
3 Artsberg, K, (2005), Redovisningsteori- policy och –praxis, s 137 
4 Axelman, L, et al. , (2003), IAS/IFRS 2005, s. 12 
5 Ibid. s. 10 
6 FAR (red.) (2005) Samlingsvolym 2005 del 1 RR5, p.4 s. 813 

http://www.redovisningsradet.se/redo-rek.html
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redovisningsrekommendationer.1 Nedan följer en kort beskrivning av de principer som anses 

mest relevanta för uppsatsen.  

 

4.4.1 God redovisningssed 
God redovisningssed brukar definieras såsom ”en faktiskt förekommande praxis hos en 

kvalitativt representativ krets redovisningsskyldiga”. Fokus läggs därmed på praxis, men 

uttalanden som görs av praktiskt och teoretiskt verksam expertis har också betydelse för vad som 

anses vara god redovisningssed.2 God redovisningssed är mer inriktat på enskilda lösningar och 

begreppet är därför mer metod- och processorienterat.3

 
4.4.2 Rättvisande bild 
Rättvisande bild är en översättning av det anglosaxiska redovisningsbegreppet ”true and fair 

view”. Begreppet innebär att årsredovisningar ska ställas upp på ett överskådligt sätt och i enighet 

med god redovisningssed. Årsredovisningen som helhet, dvs. balans- och resultaträkningar 

tillsammans med noter, ska ge en rättvisande bild av företagets ekonomiska ställning och resultat. 

Det är därmed det enskilda företaget och dess specifika förutsättningar som får avgöra vad som är 

en ”rättvis” bild.4  

 

4.4.3 Fortlevnadsprincipen 
Fortlevnadsprincipen (going concern) innebär att redovisningen utgår från att företaget kommer 

att fortsätta existera. Detta gör att all värdering av tillgångar och skulder utgår från ett antagande 

om att företaget kommer att bedriva sin verksamhet i all framtid. Denna redovisningsprincip har 

stor betydelse då ett företag redovisar värdeminskningar, exempelvis på anläggningstillgångar.5

 

 
1 Gröjer, J E, (2002), Grundläggande redovisningsteori, s. 51 
2 Thomasson, J, et al., (2004), Den nya affärsredovisningen, s. 104 
3 Artsberg, K, (2005), Redovisningsteori- policy och –praxis, s. 157 
4 Thomasson, J, et al., (2004), Den nya affärsredovisningen, s. 109 
5 Ibid. s. 111 
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4.4.4 Jämförbarhetsprincipen 
Jämförbarhetsprincipen innebär att ett företag ska tillämpa samma redovisningsprinciper år från 

år. Användare av årsredovisning måste dels kunna jämföra samma företag över tiden, dels göra 

jämförelser mellan olika företag. Därför måste redovisningsprinciper användas konsekvent.1 Byte 

av redovisningsprincip accepteras då lagbestämmelser eller auktoritativa 

redovisningsrekommendationer ändras. Ett företag kan också behöva byta redovisningsprinciper 

exempelvis vid byte av koncerntillhörighet. Om ändring av redovisningsprinciper sker måste 

företaget se till att föregående års uppgifter i årsredovisningen går att jämföra med årets 

uppgifter. Företaget måste därmed lämna nödvändig information i sin årsredovisning, exempelvis 

i notform.2  

 

4.4.5 Matchningsprincipen 
Matchningsprincipen innebär att man söker samband mellan intäkter och kostnader. För att visa 

en periods resultat måste bl.a. kostnader och intäkter som uppkommer till följd av en och samma 

händelse redovisas samtidigt.3 Vid en intäktsorienterad redovisning innebär matchningsprincipen 

att man först fastställer intäkterna, vilka man sedan matchar tillhörande kostnader mot. 

Tillämpningen av principen begränsas av att en utgift inte kan matchas (periodiseras) mot en 

intäkt, om utgiften inte ger upphov till en balanspost, dvs. en tillgång, en skuld eller en 

avsättning. Matchningsprincipen kan vara svår att genomföra i praktiken eftersom en subjektiv 

uppskattning kan ligga till grund för bedömningen.4 En alldeles för korrekt matchning kan dock 

leda till att man måste överge försiktighetsprincipen. 

 

4.4.6 Försiktighetsprincipen 
Försiktighetsprincipen innebär att man värderar företagets tillgångar försiktigt och dess skulder 

hellre för högt än för lågt. Exempelvis ska omsättningstillgångar värderas till det lägsta av det 

historiska anskaffningsvärdet eller det aktuella värdet. Vidare ska företaget inte ta upp vinster 

förrän de har realiserats, medan förluster ska redovisas redan då de befaras. Ett syfte med denna 

 
1 Artsberg, K, (2005), Redovisningsteori- policy och –praxis, s. 173 
2 Carlsson, P, (2004), Ekonimisk uppslagsbok, s. 43 
3 Thomasson, J, et al., (2004), Den nya affärsredovisningen, s. 35 
4 Schroeder, R, & Clark, M, (2005), Accounting Theory and analysis, s.144 
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princip är att undvika att årsredovisningar ger intressenter en alltför positiv bild av företaget. 

Försiktighetsprincipen får inte drivas så långt att ett företags tillgångar undervärderas samtidigt 

som skulderna övervärderas, vilket kan leda till ökade dolda reserver eller överdrivna 

avsättningar.1 Denna princip har haft en stark tradition inom svensk redovisning. 

Försiktighetsprincipen kan stå i motsats till den ovan nämnda matchningsprincipen.2  

4.5 RR15 och IAS 38 

RR15 och IAS 38 anger hur immateriella tillgångar ska behandlas i redovisningen. Immateriella 

tillgångar kännetecknas av att de saknar fysisk substans. En del immateriella tillgångar omfattas 

inte av RR15 och IAS38, exempelvis finansiella tillgångar, utan tas upp i andra 

rekommendationer. Utgifter som uppstår i samband med FoU omfattas dock av RR15 och IAS38. 

För att avgöra om en internt upparbetad immateriell tillgång uppfyller kriterierna för att redovisas 

som tillgång i balansräkningen, måste företaget dela upp arbetet med att skapa den immateriella 

tillgången i en forskningsfas och en utvecklingsfas. Om ett företag inte kan särskilja 

forskningsfasen från utvecklingsfasen, ska utgifterna anses tillhöra forskningsfasen och därmed 

kostnadsföras i resultaträkningen då de uppstår.3  

 

De utgifter som uppstår i forskningsfasen ska kostnadsföras i resultaträkningen när de uppstår. 

Detta pga. att det enligt rekommendationen inte anses att ett företag kan påvisa att ett projekt 

under denna fas kommer ge upphov till en immateriell tillgång, vilken kommer generera framtida 

ekonomiska fördelar.  Exempel på forskningsverksamhet är sökande efter alternativa material, 

verksamhet som syftar till att få fram ny kunskap, etc. För att ett företag ska kunna redovisa en 

utgift, som uppstår i en utvecklingsfas, i balansräkningen krävs enligt bägge rekommendationer 

att företaget kan påvisa att samtliga förutsättningar är uppfyllda;4

 

- det är tekniskt möjligt för företaget att färdigställa den immateriella tillgången så att den 

kan användas/säljas 

 
1 Artsberg, K, (2005), Redovisningsteori- policy och –praxis, s. 172 
2 Thomasson, J, et al., (2004), Den nya affärsredovisningen, s. 112 
3 FAR (red.) (2005) Internationell redovisningsstandard i Sverige- IFRS/IAS 2005, s. 563 
4 Ibid. s. 563 
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- företagets avsikt är att färdigställa den immateriella tillgången och använda/eller sälja den 

- företaget har förutsättningar att använda/sälja den immateriella tillgången 

- företaget visar hur den immateriella tillgången kommer att generera troliga framtida 

ekonomiska fördelar, bl.a. genom att påvisa att det finns en marknad för det som 

produceras 

- det finns adekvata tekniska, ekonomiska och andra resurser för att fullfölja utvecklingen 

och för att använda/sälja den immateriella tillgången 

- företaget kan på ett tillförlitligt sätt beräkna utgifter kopplade till den immateriella 

tillgången under dess utveckling 

 
Bägge rekommendationerna anger att det avskrivningsbara beloppet ska fördelas på ett 

systematiskt sätt över tillgångens uppskattade nyttjandeperiod. Avskrivningen ska påbörjas när 

tillgången kan börja användas. Vidare nämns i bägge rekommendationerna att osäkerheten 

motiverar att en immateriell tillgångs nyttjandeperiod beräknas på ett försiktigt sätt, men att en 

orealistiskt kort nyttjandeperiod inte väljs. Dessutom ska ett företag för att fastställa om det 

föreligger ett nedskrivningsbehov för en immateriell tillgång, tillämpa aktuella 

rekommendationer (RR17 samt IAS 36) som berör nedskrivningar.  

 

4.5.1 Skillnader mellan RR15 och IAS 38 
Redovisningsrådet utgår från IASB:s standards när nya rekommendationer utformas. RR15- 

Immateriella tillgångar, bygger på IAS 38-Intangible assets. Då den svenska lagstiftningen på 

vissa områden avviker från de internationella, finns det också skillnader mellan RR15 och IAS 

38. En viktig skillnad är att RR15 inledningsvis inte gäller för juridiska personer utan endast för 

koncerner. I IAS 38 finns inte något sådant undantag.1 Vidare skiljer sig rekommendationerna 

beträffande avskrivningstid samt värdering av immateriella tillgångar. 

 

RR15 tillåter endast värdering av immateriella tillgångar enligt historiskt anskaffningsvärde, 

medan IAS 38 även tillåter värdering enligt marknadsvärde. Vid det första redovisningstillfället 

måste dock den immateriella tillgången alltid tas upp i balansräkningen till anskaffningsvärde. 

 
1 Axelman, L, et al. (2003), IAS/IFRS 2005, s. 34  
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Efter det att en immateriell tillgång redovisats första gången kan företaget som följer IAS 38 välja 

att istället värdera den enligt markandsvärde. För att kunna värdera enligt marknadsvärde måste 

företaget kunna påvisa att det finns en aktiv marknad för sin tillgång.1 Enligt IAS 38 existerar en 

aktiv marknad när det finns intresserade köpare och säljare, då handeln avser likvärdiga objekt 

samt då prisinformation är allmänt tillgänglig.2

 

Vidare ska ett företag enligt IAS 38 bedöma om en immateriell tillgångs nyttjandeperiod är 

begränsad eller obegränsad. I det fall den är begränsad ska nyttjandeperiodens längd ligga som 

underlag för avskrivningstiden. I motsats till RR15 anger IAS 38 ingen maximal avskrivningstid. 

Om den immateriella tillgångens nyttjandeperiod anses vara obegränsad, ska det enligt IAS 38 

inte göras några avskrivningar alls.3 Dock krävs det av ett företag att det prövar om det finns ett 

nedskrivningsbehov för en immateriell tillgång med obegränsad nyttjandeperiod. Detta sker, 

genom att jämföra dess återvinningsvärde med dess redovisade värde, årligen och när det finns 

tecken på en värdenedgång för den immateriella tillgången.4  

4.6 Agentteorin 

Agentteorin utgår från antagandena att aktörer är rationella och nyttomaximerande, så även de 

verksamma inom redovisningsområdet.5 Agentteorin bygger på ekonomisk teori med fokus på 

relationer där en part (principal) delegerar arbetsuppgifter till en annan part (agent) som ska 

utföra arbetet. Principaler utgörs av företagsägarna medan agenterna är de verkställande cheferna. 

Enligt teorin förutsätts det att parterna har privata mål, att det råder målkonflikt mellan parterna 

och att båda handlar utifrån ett egenintresse. Förhållandet kan beskrivas som en klassisk 

maktrelation där oenighet och beroende råder. Teorin utgår från principalens perspektiv, där 

denne måste kunna förhindra att agentens egenintressen påverkar organisationsbeteendet. 

Tyngdpunkten ligger på styrning och kontroll.6  

  

 
1 FAR (red.) (2005) Internationell redovisningsstandard i Sverige- IFRS/IAS 2005, s. 566  
2 Ibid. s. 556 
3 Ibid. s. 567 
4 Ibid. s. 570 
5 Artsberg, K, (2005), Redovisningsteori- policy och -praxis, s.84-86 
6 Jacobsen, D. & Thorsvik, J. (2002) Hur moderna organisationer fungerar, s. 23 
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Principalen har olika styrmedel för att begränsa agentens beteende i syfte att främja egennyttan. 

Dessutom kan principalen använda olika ekonomiska incitament som medel att uppnå sina mål. 

Då det är principalen som har mest att vinna på framgångar och mest att förlora på 

misslyckanden, bär han/hon även den största risken. Genom att använda sig av olika 

styrstrategier, så som resultatstyrning, kan principalen dock se till att agenten tar en del av 

risken.1

 

Inom redovisning kan agenten vilja slippa stå till svars för dåliga affärer, eller att agerandet får 

direkta ekonomiska konsekvenser för honom eller henne. Det kan då innebära att val av 

redovisningsmetod ger högre vinst i de fall ersättning för agentens genomförda arbete är relaterat 

till vinstnivån, exempelvis i form av bonus. Att överlåta förvaltningen åt någon annan innebär 

kostnader i form av kontroll för en uppdragsgivare, vilket förklarar förekomsten och 

omfattningen av revision. Enligt teorin kommer principalen att anlita en revisor som ser till att 

hans/hennes intresse tas tillvara, så länge som den ekonomiska nyttan är större än kostnaden för 

revision. Ytterligare kostnad för uppdragsgivaren uppstår då han/hon måste binda upp agenten 

med olika typer av förmåner för att få denne att agera i eget intresse. Tex. kan företagsledningens 

ageranden kopplas till ersättningar utifrån den välfärdsökning som tillfaller aktieägarna pga. 

ledningens agerande.2  

 

Enligt agentteorin kan förekomsten av flera olika redovisningsalternativ för en och samma 

affärshändelse förklaras med att de olika aktörerna har försökt nyttomaximera, genom att minska 

sina risker. Genom lobbyverksamhet och genom att anlita någon respekterad redovisare kommer 

olika intressenter att arbeta för att få stöd hos redovisningsreglerare för de redovisningsregler som 

gynnar det egna intresset. Men för att kunna nå framgång i sin lobbyverksamhet måste aktörerna 

presentera sina förslag som att dessa är bra för den stora allmänheten. Då det finns en efterfrågan 

på olika teorier kommer det även att finnas ett utbud av olika teorier. Enligt agentteorin kommer 

det aldrig att uppstå enighet kring en normativ teori, t.ex. redovisningsteori, eftersom 

redovisningens ekonomiska konsekvenser också gör den till en politisk angelägenhet.3

 
1 Hatch, M. (1997) Organisationsteori – Moderna, symboliska och postmoderna perspektiv, s. 368 
2 Artsberg, K, (2005), Redovisningsteori- policy och -praxis, s.84-86 
3 Ibid.  
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5. Läkemedelsbranschen 

Då varje bransch har sina specifika förutsättningar och terminologi har vi sett det nödvändigt att 

kortfattat redogöra för vissa begrepp och företeelser som respondenterna återkommande 

uttryckt. Inledningsvis kommer en mer övergripande kartläggning om vad som kan väntas ingå i 

branschens verksamhet. 

5.1 Definition av bransch 

Läkemedelsverkets definition för läkemedel lyder enligt följande; ”Med läkemedel avses varor 

som är avsedda att tillföras människor eller djur för att förebygga, påvisa, lindra eller bota 

sjukdom eller symtom på sjukdom - eller att användas i likartat syfte.”1 Många företag som 

utvecklar läkemedel benämns som bioteknikföretag. En bred definition av bioteknik är att det är 

tekniska tillämpningar av biologiska processer. Mer specifikt kan bioteknik definieras som ”en 

samling metoder och teknologier som använder sig av principer från genetik och immunologi 

samt molekylär, cellulär och strukturell biologi för att upptäcka och utveckla nya produkter”.2  

 

Utifrån de givna definitionerna kan det vara svårt att avgöra inom vilket område de olika 

företagen ska anses vara verksamma. Det har varit svårt att finna en enhetlig definition utifrån 

vilken verksamheterna indelas i läkemedels- eller bioteknikföretag. Indelningen verkar dessutom 

inte vara så tydlig och det har också uppstått en del besvär då vi inledningsvis utgått från den 

indelning som Stockholmsbörsen uppger. Denna indelning överensstämmer inte riktigt med hur 

företagen själva betecknar sin verksamhet. Då vi inte funnit någon officiell definition utifrån hur 

företagen indelas har vi frågat våra respondenter.  Det har då framkommit att indelningen beror 

på vilken utgångspunkten är. Benämningen ”läkemedelsföretag” utgår från vilken produkt 

företaget avser tillverka. Rubriceringen ”bioteknikföretag” utgår däremot från vilken metod 

företaget använder sig av. Läkemedelsföretag som endast använder sig av bioteknik kan därmed 

också benämnas som ett bioteknikföretag. Följaktligen kan ett bioteknikföretag som avser 

utveckla läkemedel också benämnas som ett läkemedelsföretag. Vidare framkom även att 

verksamheter som benämns som läkemedelsföretag ofta producerar och säljer färdiga läkemedel 
 

1 www.lakemedelsverket.se/Tpl/NormalPage____279.aspx (2006-04-18) 
2 http://info.uu.se/fakta.nsf/sidor/bioteknik..idF3.html (2006-04-18) 

http://www.lakemedelsverket.se/Tpl/NormalPage____279.aspx
http://info.uu.se/fakta.nsf/sidor/bioteknik..idF3.html
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och har vanligen hela forskningskedjan i sin pipeline, dvs. från forskning fram till produktion och 

försäljning av färdiga läkemedel. Företag som betecknas som bioteknikföretag arbetar däremot 

ofta främst med forskning och inte nödvändigtvis med hela kedjan fram till ett färdigt läkemedel. 

Indelning kan därmed också bero på vilken del, och hur mycket av förädlingskedjan företagen 

täcker. Som tidigare nämnt har vi i denna studie valt att studera företag som tillverkar läkemedel 

eller något led i läkemedelsutvecklingen, oavsett om företagen betecknas som bioteknik- eller 

läkemedelsföretag.  

5.2 Steg inom läkemedelsutvecklingen 

Företag som tillverkar läkemedel delar in sin verksamhet i ett antal utvecklingssteg. 

Utvecklingsstegen återspeglar hur nära projektet är en möjlig marknadslansering. Denna 

indelning är allmänt vedertagen inom branschen och respondenterna från läkemedelsindustrin 

hänvisar återkommande till denna. Vi har därför valt att återge indelning i form av en modell, 

vilket har inspirerats från företagens årsredovisningar. Det har visat sig oklart varifrån 

indelningen ursprungligen kommer ifrån. Eventuellt kan det ha varit OECD (Organisation for 

Economic Co-operation and Development) som utgivit den någon gång på 60- eller 70-talet, men 

vi har varken lyckats bekräfta eller förkasta detta.  

 

Huvudsakliga steg i läkemedelsutvecklingen: 
 
 
 
 
                                                                                 Klinisk utveckling 

Läkemedels
forskning 

Explorative 
forskning 

Preklinisk 
utveckling 

Fas 1 Fas 2 Fas 3 

Figur 5.1 Läkemedelsutvecklingens huvudsakliga steg 
 

Då det endast är utvecklingsutgifter som får aktiveras avgränsar vi oss till att förtydliga de steg 

som ingår i läkemedelsindustrins utvecklingsfaser: 

Fas 1 – substansen administreras till människor för första gången och Fas 1 omfattar studier på 

friska frivilliga försökspersoner.  

Fas 2 – omfattar de första studierna av ett läkemedel på patienter som har den sjukdom medlet är 

avsett för. Studierna mäter både effekt och säkerhet. 
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Fas 3 – innebär jämförande studier på ett stort antal patienter för att mäta effekt i förhållande till 

annan behandling, om sådan finns, samt säkerhet. 

 

Det sista steget innan läkemedel kan bli aktuella för marknadslansering består i en 

registreringsansökan till myndigheterna (Läkemedelsverket i Sverige). Detta förkortas vanligen 

NDA vilket står för New Drug Application. Oftast behövs Fas 3-studier som dokumentation inför 

en registreringsansökan för ett nytt läkemedel. Kraven från de olika ländernas myndigheter 

skiljer sig åt vilket medför att företagen måste göra en särskild ansökan för varje land företaget 

önskar marknadslansera läkemedlet i. För att få en känsla för hur liten del av all forskning och 

utveckling kring läkemedel som verkligen leder till kommersialisering har nedanstående tabell 

hämtats. 
 

Kumulativ framgångsgrad för biologiska och kemiska läkemedel

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Fas 1 Fas 2 Fas 3 Inlämning av
registreringsansökan

Kemiska läkemedel

Biologiska Läkemedel

 
Diagram 5.2 Historisk framgång med att nå marknaden efter initiering av olika kliniska faser.1

Källa: CMR International 2004 R & D Factbook 

 

Tabellen visar en fördelning mellan kemiska och biologiskt framtagna läkemedel. Vi avser dock 

inte fördjupa oss i denna dimension men anser att tabellen påvisar det stora antalet projekt i 

utvecklingsfaserna som aldrig når fram till marknadslanseringen. Vi finner det nödvändigt att 

återge dessa branschspecifika egenskaper då de kan ha en inverkan på hur läkemedelsföretag 

redovisar utgifter för FoU. 

                                                 
1 http://wpy.observer.se/wpyfs/00/00/00/00/00/07/7A/17/wkr0001.pdf (2006-05-11) 
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6. Empiri 

Nedan följer ett avsnitt där de genomförda intervjuerna refereras för att sedan sammanfattas i en 

tabell. Kapitlet avslutas med en kartläggning över hela populationens årsredovisningar utifrån 

valda variabler. 

6.1 Presentation av företagen  

Karo Bio 

Startår: 1987      Antal anställda: 73 

Omsättning: 52 miljoner SEK    Resultat: - 111 miljoner SEK  

Karo Bio är ett läkemedelsföretag som främst är inriktad på metabola sjukdomar som diabetes, 

fetma, åderförkalkning och höga blodfetter. Karo Bio har utvecklats från att vara ett renodlat 

forskningsinriktat företag till att även ha prekliniska utvecklingsresurser och kompetens för 

klinisk läkemedelsutveckling. Företaget planerar att starta kliniska prövningar i Fas 1 och Fas 2 

med två projekt under 2006. Företaget satsade 125 miljoner Sek på FoU (2005) vilket motsvarar 

ca 78 % av företagets totala rörelsekostnader.1

 
Medivir  

Startår: 1988      Antal anställda: 135 

Omsättning: 102,6 miljoner SEK   Resultat: - 104,5 miljoner SEK  

Medivir startade då läkemedelsbolaget Astra beslutat att sälja sitt virusprojekt som främst var 

inriktat på medel mot AIDS/HIV. VD på Astra bestämde att ge de som var inblandade i projektet 

möjligheten att ta över hela projektet med utrustning, maskiner och substanser för en symbolisk 

summa. Företaget döps till Medivir, en sammanskrivning av orden medicin och virus. Medivirs 

projektportfölj består av ett flertal projekt med inriktning på bl.a. HIV, hepatit C, bältros, 

benskörhet. Inget av projekten har än så länge nått kommersialisering och företaget har främst 

avyttrat eller licensierat ut olika forskningsprojekt. Projektet ME 609 som är en salva mot 

läppherpes avses dock marknadslanseras år 2008. Företaget satsade under 2005 ca 200 miljoner 

SEK på FoU vilket utgör i stort sett hela rörelsekostnaden. 

                                                 
1 www.karobio.se/company/  (2006-04-23) 

http://www.karobio.se/company/
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Q-Med 

Startår: 1995      Antal anställda: 550 

Omsättning: 976 miljoner SEK   Resultat: 77,1 miljoner SEK 

Q-Med är ett biologiskt/medicintekniskt företag som utvecklar, producerar, marknadsför och 

säljer medicinska implantat för estetisk och medicinsk användning. I produktportföljen finns i 

dag: Restylane, för utfyllnad av läppar och ansiktsrynkor samt ansiktskonturering; Durolane, för 

behandling av höft- och knäledsartros; Deflux för behandling av vesikoureteral reflux (en 

missbildning i urinblåsan) hos barn samt Zuidex för behandling av ansträngningsinkontinens hos 

kvinnor. Försäljningen sker via egna dotterbolag eller distributörer i över 70 länder. 2005 satsade 

företaget drygt 200 miljoner kronor på FoU, vilket motsvarar ca 27 % av de totala 

rörelsekostnaderna.1

 

Astra Zeneca 

Startår: 1913 (Astra) 1926 (Zeneca) fusion 1999 Antal anställda: 65 000 

Omsättning: 170,5 miljarder SEK   Resultat: 33,6 miljarder SEK 

Astra Zeneca är ett av världens ledande läkemedelsföretag och företagets produkter säljs i över 

100 länder. Företaget erbjuder produkter inom hälsovårdsområdena cancer, hjärt/kärl, mage/tarm, 

infektion, neurovetenskap, andningsvägar och inflammation. Under 2005 satsade koncernen 

drygt 3,3 miljarder USD på forskning och utveckling vilket motsvarar ca 19 % av de totala 

rörelsekostnaderna.2

 

Biogaia AB 

Startår: 1992      Antal anställda: 33 

Omsättning: 59.6 miljoner SEK   Resultat: - 19,8 miljoner SEK  

Biogaia är ett bioteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer probiotiska produkter. 

Forskningen som företaget bedriver fokuseras på att ta fram olika probiotika för mag- och tarm 

området, för immunförsvaret och för oral hälsa. Företaget behöver ej göra någon 

registreringsansökan hos någon läkemedelsmyndighet för att få kommersialisera sina produkter. 

                                                 
1 www.q-med.se/DynPage.aspx?id=6&mn1=2 (2006-04-23) 
2 www.astrazeneca.se/OmOss/Korta-fakta.aspx?l1=5&l2=1 (2006-04-23) 

http://www.q-med.se/DynPage.aspx?id=6&mn1=2
http://www.astrazeneca.se/OmOss/Korta-fakta.aspx?l1=5&l2=1%20%20
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Produkterna säljs till företag i 18 länder över hela världen. Koncernens totala kostnadsförda 

utgifter för forskning och utveckling uppgick till ca 24 miljoner kronor år 2005, vilket är ca 30 % 

av de totala rörelsekostnaderna.1  

6.2 Empiri erhållen från intervjuerna 

De genomförda intervjuerna kommer i följande avsnitt att återges sorterat utifrån de huvudsakliga 

frågeställningarna. Intervjufrågorna samt sammanställningen av intervjuerna i sin helhet finns att 

läsa i bilaga 2-7. Viktigt att betona är att de intervjuade personerna inte nödvändigtvis besvarar 

frågorna utifrån företagens officiella hållning. Många frågor berör snarare åsikter än tillämpning, 

och i dessa fall är det respondenterna personliga åsikter som återges.  

  

6.2.1 Respondenternas åsikter om RR15 och IAS 38 
Karo Bios Bertil Jungmar anser att rekommendationerna är bra och tydliga och att de är bättre än 

den föregående. Med den gamla rekommendationen var det tillåtet att aktivera både forsknings- 

och utvecklingskostnader, men att aktiveringen skulle motiveras av den redovisningsskyldige. De 

nya rekommendationerna tar bort en del valmöjligheter för företagen, varför skillnaderna i 

redovisningssätt mellan företagen torde ha minskat. Bertil Jungmar anser att rekommendationen 

leder till en mer rättvisande bild av företag generellt sett, då utrymmet för att redovisa FoU:s 

utgifter är mer strikt än tidigare regler. Inom läkemedelsbranschen innebär rekommendationen 

dock ingen större påverkan eftersom osäkerheten är så hög. 

 

Leif A Johansson från Astra Zeneca anser att rekommendationen generellt sätt är för kategorisk 

och ställer sig tveksam till om rekommendationen ger än mer rättvisande bild. Detta då den 

begränsar valmöjligheten och är mer tvingande nu jämfört med tidigare rekommendation som var 

mer frivillig. Branschmässigt anses inte rekommendationerna ha tillfört så mycket och har inte 

föranlett någon förändring. Detta förklaras med att det inom läkemedelsindustrin finns en mycket 

lång utvecklingsfas mellan upptäckt av substans till själva marknadslanseringen av läkemedlet. 

Det förekommer många misslyckanden, mest i början men även i senare faser. Leif A Johansson 

 
1 www.Biogaia.se/?id=26198 (2006-04-23) 

http://www.biogaia.se/?id=26198
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anser att rekommendationen är mer gångbar för andra branscher där det inte är lika vanligt med 

misslyckanden i senare faser, utan att det snarare handlar om ren produktutveckling. 

 

Bo-Göran Berglind från Q-Med anser att IFRS och IAS rekommendationerna generellt mer 

bygger på bedömningar av framtiden än det ”klassiska” redovisningssynsättet gjorde. Berglind 

tror att det råder olika uppfattningar om vad som är lämpligast men anser själv inte att 

möjligheten till att basera värderingen av tillgångar på bedömningar av framtiden leder till en mer 

rättvisande bild av företagen. Berglind tror att det tvärtom leder till en fråga om hur olika företag 

väljer att tolka standarderna. Krasst uttryckt så verkar valet stå mellan ”korrekt men subjektivt” 

eller ”mindre korrekt men objektivt”. Punkten 57 i IAS 38 innehåller ett antal villkor som är så 

svagt formulerade att en vid tolkning skulle kunna tillåta att stora delar av de totala FoU 

utgifterna balanseras medan en snäv tolkning utesluter de flesta.  

 

Margareta Hagman från Biogaia anser att rekommendationen IAS38 är bra. Hon anser dock att 

det finns ett visst utrymme för subjektiva tolkningar, vilket till viss del försvagar 

rekommendationen. Hon tycker också att de nya reglerna ger en mer rättvisande bild av företaget. 

De tidigare reglerna var ännu mer subjektiva och ökade risken för skillnader i redovisningssätt. 

Med dagens regler har kraven på motivering och information ökat, vilket enligt Margareta 

Hagman är positivt.  

 
6.2.2 Hur företagen väljer att redovisa utvecklingsutgifterna  
Karo Bio kostnadsför samtliga utvecklingsutgifter, vilket beror på att osäkerheten är så pass hög 

inom branschen att kriterierna för aktivering inte anses vara uppfyllda. I genomsnitt är det endast 

10 % av de projekt som nått Fas 1 som slutligen leder till marknadslansering. Dessutom krävs det 

att de nya läkemedlen slutligen blir godkända av läkemedelsmyndigheterna. 

 

Medivir bedömer att kriterierna för aktivering av utvecklingskostnader uppfylls först i Fas 3. Då 

företaget ännu inte har något projekt som nått Fas 3, kostnadsförs samtliga utvecklingsutgifter. 

Var projektet befinner sig i förädlingskedjan är den avgörande faktorn som styr hur 

utvecklingsutgifter redovisas. Det är svårt att ta fram nya läkemedel och det är en förhållandevis 
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mycket liten andel av all läkemedelsforskning som verkligen leder till kommersialisering. Det får 

därmed inte finnas några tveksamheter om projektet verkligen kommer att generera intäkter. 

Förvärvet av dotterbolaget Medivir UK, som tidigare redovisats som goodwill, redovisas numera 

som förvärv av FoU i balansräkningen.  

 

Astra Zeneca kostnadsför samtliga utgifter för egenutvecklad FoU. Skälet till att man väljer att 

kostnadsföra utgifterna för de egenutvecklade forskningsprojekten beror på att osäkerheten är så 

hög inom läkemedelsindustrin. Det är relativt vanligt att projekt måste avbrytas om de inte får 

önskat utfall eller om myndigheterna inte godkänner registreringsansökan. Koncernen väljer att 

aktivera utgifter för förvärv av forsknings- och utvecklingsprojekt som hunnit till det senare 

utvecklingsskedet. Den främsta anledningen till detta är att om en affär gjorts så borde detta 

återspegla att det finns ett marknadsvärde. Det är dock inte klart om det finns en 

andrahandsmarknad men då företaget är beredd att betala för affären måste därmed företaget anse 

att det finns ett värde, en tillgång, i affären. Att inte aktivera i detta läge vore ju att ”idiotförklara 

sig själv” menar Leif A Johansson, och tillägger att företaget måste visa att det tror på affären. 

Osäkerheten inom branschen medför dock att även vid förvärv förhålla sig försiktigt och inte 

aktivera i tidigare faser. Förvärv av forskningsprojekt i tidigare stadium måste betraktas som mer 

osäkra och utgången av dessa kan mer liknas vid ett lotteri. Förvärvsutgifterna i dessa fall 

betecknas då snarare som priset på lottsedeln varför dessa kostnadsförs.  

 

Q-Med aktiverar utvecklingsutgifter för produkter fr.o.m. det att försäljningstillstånd erhållits. 

Först då anser sig företaget ha uppfyllt de förutsättningar för aktivering av utvecklingsutgifter 

som nämns i IAS 38.57. I praktiken innebär detta att Q-Med balanserar de utvecklingskostnader 

som uppstår mellan försäljningstillståndet och marknadslanseringen. Då produkten måste vara 

färdigutvecklad för att en ansökan om försäljningstillstånd ska kunna lämnas in återstår inte 

mycket att balansera menar Berglind.  

 

Biogaia har följt rekommendationerna och anser sig uppfylla kraven för aktivering. Företaget har 

under 2005 aktiverat utgifter för utvecklingsarbeten motsvarande 1,3 miljoner kronor.  
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6.2.3 För- och nackdelar med att aktivera utvecklingsutgifter 
Bertil Jungmar (Karo Bio) ser endast nackdelar med att aktivera utvecklingsutgifter. Osäkerheten 

inom branschen medför en stor risk för att en aktivering senare måste återföras, om projektet inte 

får önskat utfall. Detta kan leda till stora svängningar i resultatet och Bertil Jungmar tror att 

aktiemarknaden föredrar en jämn resultatutveckling. 

 

Enligt Medivirs Per Baumann är fördelen med att aktivera utvecklingsutgifter i ett tidigt skede är 

ett kortsiktigt förbättrat resultat. Baumann utgår dock från att ett sådant förbättrat resultat är något 

som analytiker troligen genomskådar. Vidare betonar Per Baumann att den allmänna 

uppfattningen är att kassaflödesanalysen är den viktigaste finansiella rapporten, och genom att 

granska denna blir det uppenbart vilka kostnader företaget egentligen har haft. Dessutom anser 

Per Baumann att vid en för tidig aktivering finns risk för att ett projekt faller och att balanserade 

utgifter inte kan motiveras utan måste avskrivas direkt. Det skulle kunna medföra att de tidigare 

årsredovisningarna varit missvisande till följd av för optimistiska sannolikhetsbedömningar. 

Årets resultat skulle därmed också komma att fluktuera onödigt mycket.   

 

Leif A Johansson (Astra Zeneca) anser att en aktivering medför att resultat kan komma att 

fluktuera om det visar sig att de aktiverade projekten måste skrivas ned omedelbart. 

Förklaringarna kring dessa fluktuationer skulle leda till att fokus sätts på företagets 

misslyckanden. Läkemedelsföretag misslyckas kontinuerligt med projekt, det hör till 

forskningens karaktär. Det är dock bättre att utåt sätta fokus på de projekt som lyckas, framförallt 

då konkurrenterna är så snabba på att peka på varandras misslyckanden och anspela på bristande 

säkerhet. Ytterligare skäl till att kostnadsföra FoU:s utgifter är för att få skattefördelar. Företagets 

cash-flow blir också bättre om utgifterna kostnadsförs då skatten blir lägre.  

 

Utifrån Q-Med tror Berglind inte att det finns några egentliga fördelar med att aktivera 

utvecklingsutgifter. Detta utesluter inte att det kan finnas andra företag eller branscher, där det 

finns en entydigt identifierbar utvecklingsfas med betydande utgifter, för vilka denna typ av 

aktivering verkligen ger en bättre bild av den finansiella situation som balans- och 

resultaträkningar ska avbilda. Rent spekulativt tror Berglind att det kan finnas kortfristiga 
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fördelar med att aktivera för företag som vill höja resultatet. Aktiverade utvecklingsutgifter 

underlättar nog däremot inte för läsaren av de finansiella rapporterna tror Berglind. 

 

Margareta Hagman från Biogaia anger att fördelen är att företaget skjuter upp kostnader till 

framtiden, vilket bättre matchar kommande intäkter. Nackdelen med aktivering är den av henne 

nämnda subjektiviteten samt risken för att resultatet styr i vilken utsträckning man väljer att 

aktivera. Denna risk gäller dock inte för Biogaia. 

 

6.2.4 Om det förekommer någon praxis/policy inom branschen 
Leif A Johansson från Astra Zeneca anger att det finns en global praxis/policy inom 

läkemedelsbranschen att inte aktivera FoU:s utgifter förrän tidigast i sen Fas 3. Aktiveringen kan 

dock variera mellan sen Fas 3, under registreringsansökan, eller efter att företaget fått en godkänd 

ansökan. Johanson uppger att koncernens ekonomidirektör har en global branschdiskussion 

angående denna fråga. Anledningen till detta är att det anses viktigt att det inte börjar ”fladdras” i 

redovisningsprinciperna, så att jämförbarheten mellan företagen i branschen blir lidande.  

 

Både Medivirs och Karo Bios redovisningsansvariga var osäkra på om det råder någon specifik 

policy men antog att aktivering av utvecklingsutgifter inte kan vara aktuellt förrän sent i Fas 3, 

alternativt efter att läkemedlet blivit godkänt av aktuell myndighet. Även Bo-Göran Berglind från 

Q-Med var också något osäker på om det råder någon specifik policy men han har talat med 

personer med bra överblick och anser sig ha fått bekräftat att företagets syn och handhavande är 

representativt för branschen. 

 

Margareta Hagman från Biogaia uppger att hon inte känner till någon rådande praxis inom 

branschen om hur man bör redovisa utvecklingsutgifter. Hon har heller inte fått någon 

information från bolagets revisorer om någon eventuell praxis som företaget bör följa. 
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6.2.5 Matchningsprincip eller försiktighetsprincip 
För samtliga tre läkemedelsföretag uppges försiktighetsprincipen väga tyngst vid redovisning av 

utvecklingsutgifter. Detta beror på att det anses för ovisst att matcha mot intäkter då projektens 

utfall är så pass osäkra. Bertil Jungmar från Karo Bio anser att det, inom läkemedelsbranschen, är 

omöjligt att tillämpa matchningsprincipen vid redovisning av utvecklingsutgifter. 

 

Även Q-Meds Bo-Göran Berglind uppger att försiktighetsprincipen väger tyngre än 

matchningsprincipen vid redovisning av utvecklingsutgifter. Bo-Göran Berglind tror visserligen 

att punkterna om internt upparbetade immateriella tillgångar är ett försök att luckra upp 

försiktighetsprincipen, liksom andra stora delar av IFRS, men det är svårt både teoretiskt och 

praktiskt att anlägga ett matchningsprinciptänkande på denna typ av utgifter. 

 

Enligt Biogaias Margareta Hagman väger matchningsprincipen tyngst vid redovisning av 

utvecklingsutgifter. Dock betonar Margareta Hagman att försiktighetsprincipen genom tidigare år 

är djupt inarbetad, vilket gör att den inte helt går att bortse ifrån. 

 
6.2.6 Hur tillämpningen går till i praktiken 
 
De tre läkemedelsföretagen använder sig inte av någon specifik modell vid beslut om aktivering 

av utvecklingsutgifter. Företagen utgår från de myndighetsreglerade faserna och avgör sedan 

utifrån denna i vilken fas av läkemedelsutvecklingen som det är lämpligt att eventuellt aktivera. 

Q-Med beslutar om aktivering utifrån försäljningstillståndet. För Biogaias del används inte heller 

någon speciell modell utan företaget gör istället en helhetsbedömning utifrån kraven i IAS 38 vid 

varje enskilt projekt. 

 

Det är främst ledningen och ekonomichefen som är delaktiga vid beslut av hur 

utvecklingsutgifterna ska redovisas. Hos Astra Zeneca är det framförallt ekonomiansvarige som 

tar beslutet utifrån underlag från forskningsavdelningen, men även marknadsföringsavdelningen. 

Respondenten betonar att det inte är redovisningssättet som ska påverka företagets förvärv av 

forskning och utvecklingsprojekt, utan att redovisningen ska ”stå för sig”.  Då Q-Meds policy 

utarbetades vägdes synpunkter in från forsknings- och produktionsavdelningarna, men framförallt 
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från finans och revisorerna. Samtliga företag uppger att frågan inte är kontroversiell och att det är 

en självklarhet hur utvecklingsutgifterna ska redovisas. Bo-Göran Berglind från Q-Med uppger 

dock att det varit besvärligt att ta sig fram till en modell eller ett synsätt som varit praktiskt 

hanterbart. Margareta Hagman från Biogaia menar också att det förekommer diskussioner om 

effekter av aktivering.  

 

Revisorn har endast en granskande roll och medverkar vanligtvis inte vid beslutet. Detta gäller 

emellertid inte Medivir där revisorn och ekonomiansvarige har tät och regelbunden kontakt. Leif 

A Johansson från Astra Zeneca understryker vikten i att revisorn inte ägnar sig åt rådgivning då 

detta inte är i linje med revisorns ”governance policy”. Om revisorn även är rådgivare blir följden 

att revisorn så småningom kan komma att granska sin egen granskning. Johansson anser det då 

lämpligare att använda sig av en annan revisionsbyrå om behov av rådgivning förekommer. Den 

intensiva kontakten mellan ekonomiansvarige och revisor hos Medivir beror delvis på införandet 

av IFRS vars standarder företaget tillämpar fr.o.m. 2005. Inga specifika frågeställningar brukar 

dock komma upp angående utvecklingsutgifter. Bertil Jungmar från Karo Bio uppger också att 

revisorn i denna fråga endast vill försäkra sig om att inga utvecklingsutgifter aktiveras. 

 

6.2.7 Inställning till marknadsvärdering av aktiverade utvecklingsutgifter 
Inställningen till att värdera aktiverade utvecklingsutgifter till marknadsvärde är genomgående 

negativ bland de tillfrågade företagen. Svårt, onödigt, befängt är några av de beskrivningar som 

respondenterna uttrycker. Anledningen är främst att det råder stor osäkerhet kring utfallet av 

forskningsprojekt inom läkemedelsbranschen. Att värdera aktiverade utvecklingsutgifter till 

marknadsvärde skulle göra det svårt att få en rättvisande bild av företaget menar Margareta 

Hagman från Biogaia. Astra Zenecas Leif A Johansson anser att marknadsvärdering kan ge en 

”true and fair view” för företag som har kort cykel, dvs. företag som är inriktade på 

konsumentsektorer med attitydsvängningar. Marknadsvärderingen anses däremot inte göra 

rättvisa för företag med mer långsiktiga projekt såsom läkemedelsföretag. Bertil Jungmar från 

Karo Bio anser att det teoretiskt är möjligt med marknadsvärdering för läkemedelsbolag som 

”köper” projekt från bioteknikbolag. Därmed kan man säga att det finns en marknad och 

marknadsvärden, men Jungmar ifrågasätter dock förtjänsten i att åsätta ett marknadsvärde. Q-
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Meds balanserade utvecklingsutgifter värderas till anskaffningsvärde med avdrag för 

avskrivningar. De aktiverade utvecklingsutgifter består i Astra Zenecas och Medivirs fall endast 

av förvärvade utvecklingsutgifter, vilka värderas till förvärvsvärdet. I Biogaias fall värderas 

aktiverade utvecklingsutgifter, liksom förvärvad FoU, till anskaffningsvärde med avdrag för 

avskrivningar.  

 

6.2.8 Sammanfattning 
För att underlätta för läsaren har vi ansett det nödvändigt att sammanställa de givna svaren i en 

mer överblickbar tabell där de intervjuade företagens svar kortfattat återges. Då studien avser att 

studera eventuella skillnader mellan företagen tror vi att tabellen kan underlätta för att tydliggöra 

dessa. 

 
                Astra Zeneca      Medivir          Karo Bio         Q-Med        Biogaia 

 
 
 

Responden
ternas 

åsikter om 
RR15 och 

IAS38 

Anser de vara för 
kategoriska och ställer 
sig tveksam till om de 
ger än mer rättvisande 
bild. Detta då den 
begränsar val-
möjligheten och är mer 
tvingande nu jämfört 
med tidigare 
rekommendation. 
Branschmässigt anses 
de inte ha föranlett 
någon förändring. 

Ingen speciell åsikt 
om rekommend-
ationerna framgick 
under intervjun. 

Bra och tydlig 
rekommendation som 
begränsar 
valmöjligheten jämfört 
med tidigare, vilket 
anses förbättra 
jämförbarheten. Ger en 
mer rättvisande bild, 
dock inte inom 
läkemedelsbranschen då 
den inte har någon 
påverkan. 

IAS 38 innehåller ett 
antal villkor som är så 
svagt formulerade att en 
vid tolkning skulle 
kunna tillåta att stora 
delar av de totala FoU 
utgifterna balanseras 
medan en snäv tolkning 
utesluter de flesta. 
Tillämpningen kan 
återspegla hur olika 
företagen väljer att 
tolka standarderna. 
 

Anser IAS38 vara bra 
med ökat krav på 
motivation och 
information. 
Fortfarande visst 
utrymmen för 
subjektivitet 
försämrar 
rekommendationen, 
som i övrigt anses ge 
en mer rättvisande 
bild. 

 
Hur 

företagen 
väljer att 
redovisa 

utveckling
utgifter 

Kostnadsför samtliga 
utgifter för 
egenutvecklad FoU. 
Aktiverar utgifter för 
förvärv av forsknings- 
och utvecklingsprojekt 
som hunnit till det 
senare utvecklings-
skedet. 

Då företaget ännu 
inte har något projekt 
som nått Fas 3, 
kostnadsförs samtliga 
utgifter för 
egenutvecklad FoU. 
Förvärv av 
dotterbolag, som 
tidigare redovisats 
som goodwill, 
redovisas nu som 
förvärv av FoU i 
balansräkningen. 

Kostnadsför samtliga 
utvecklingsutgifter. 

Aktiverar 
utvecklingsutgifter för 
projekt som fått 
försäljningstillstånd 
Först då anser sig 
företaget ha uppfyllt de 
förutsättningar för 
aktivering av 
utvecklingsutgifter som 
nämns i IAS 38.57 
 

Aktiverat utgifter för 
utvecklingsarbeten 
som uppfyller kraven 
för aktivering, vilket 
motsvarar 1,3 
miljoner kronor. 
(2005) 
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       Astra Zeneca      Medivir          Karo Bio        Q-Med         Biogaia 
 
 
 
 

För- och 
nackdelar 

med att 
aktivera 

utveckling
utgifter 

Nackdelen är att 
resultatet kan komma 
att fluktuera om de 
aktiverade utgifter 
måste skrivas ned. 
Förklaringarna kring 
dessa fluktuationer 
skulle leder till att fokus 
sätts på företagets 
misslyckanden. 
Ytterligare skäl till att 
kostnadsföra är för att 
få skattefördelar och 
företagets cash-flow blir 
också bättre då.   

Fördelen är ett 
kortsiktigt förbättrat 
resultat. Analytiker 
antas genomskåda 
detta då de granskar 
kassaflödesanalysen. 
vid en för tidig 
aktivering finns risk 
för att balanserade 
utgifter måste 
avskrivas direkt och 
resultatet kan komma 
att fluktuera onödigt 
mycket. 

Ser endast nackdelar 
med att aktivera 
utvecklingsutgifter. 
Osäkerheten inom 
branschen medför en 
stor risk för att en 
aktivering senare måste 
återföras, vilket kan 
leda till stora 
svängningar i resultatet 

Anser att det inte finns 
några fördelar för 
företaget med att 
aktivera utvecklings-
utgifter. Tror att det kan 
finnas kortfristiga 
fördelar för företag som 
vill höja resultatet. 
 

Fördelen uppges vara 
att företaget skjuter 
upp kostnader till 
framtiden, vilket 
bättre matchar 
kommande intäkter. 
Nackdelen med 
aktivering är 
utrymmet för 
subjektivitet samt 
risken för att 
resultatet styr i vilken 
utsträckning man 
väljer att aktivera  

Före-
kommer 
någon 
praxis/ 
policy 
inom 

bransch 

 
Det finns en global 
praxis/policy inom 
läkemedelsbranschen 
att inte aktivera FoU:s 
utgifter förrän tidigast i 
sen fas 3. 

 
Tror att rådande 
praxis är att inte 
aktivera 
utvecklingsutgifter 
förrän sent i fas 3. 

Känner inte till någon 
praxis inom branschen. 
Kan inte tänka sig att 
någon aktiverar förrän 
efter ett läkemedel 
blivit godkänt av 
myndighet. 

Osäker på om det råder 
någon specifik policy 
men har fått bekräftat 
att företagets syn och 
handhavande är 
representativt för 
branschen 

 
.Känner inte till 
någon praxis inom 
branschen. 
 

 
Matchning
sprincipen 

eller 
försiktig-

hets-
principen 

 
Försiktighetsprincipen 
väger tyngst. 

 
Genomgående 
betonas 
försiktighetsprincipen
. 

Försighetsprincipen 
väger tyngst. Anser det 
omöjligt att tillämpa 
matchningsprincipen 
för utvecklingsutgifter 
inom läkemedels-
branschen. 

Försiktighetsprincipen 
väger tyngre. Anser det 
svårt att betona 
matchningsprincipen på 
denna typ av utgifter. 
 

 
Matchningsprincipen 
väger tyngst. 

 
Hur 

tillämp-
ningen går 

till i 
praktiken 

Utgår från de 
myndighetsreglerade 
faserna.  
Ekonomiansvarige gör 
beslutet utifrån underlag 
från forsknings- och 
marknadsavdelningen. 
Revisorn är ej delaktig 
utan granskar endast. 
Frågan är ej 
kontroversiell. 

Utgår från de 
myndighetsreglerade 
faserna. Företagets 
ekonomidirektör 
samt revisorn har tät 
och regelbunden 
kontakt och är 
delaktiga i beslutet. 
Frågan är ej 
kontroversiell. 

Utgår från de 
myndighetsreglerade 
faserna. Ekonomichefen 
och VD är delaktiga vid 
beslut. Revisorn är ej 
delaktig utan granskar 
endast. Frågan är ej 
kontroversiell. 

Utgår från 
försäljningstillstånd 
Vid beslut om policy 
för redovisning av FoU 
vägdes synpunkter in 
från forsknings- och 
produktions-
avdelningarna, men 
framförallt från finans 
och revisorerna. 
Frågan är inte 
kontroversiell., men 
besvärligt att hitta en 
policy som är praktisk 
hanterbar. 

Ingen modell 
används. 
Ekonomichef, VD 
och vice Vd är 
delaktiga vid beslut. 
Revisor är ej delaktig 
utan granskar endast. 
Frågan är ej 
kontroversiell. 

 
Inställning 

till  
marknads-
värdering 

av 
aktiverade 
utveckling

utgift 

Tveksam till den strikta 
marknadsvärderingen. 
Anser att denna inte tar 
hänsyn till företagets 
långsiktighet. 

Anser inte att det är 
tillämpbart att 
värdera aktiverade 
utvecklings-utgifter 
till marknadsvärde 
pga. osäkerheten 
inom branschen. 

Betraktar det vara svårt 
och onödigt att värdera 
aktiverade 
utvecklingsutgifter till 
marknadsvärde. Dock 
teoretiskt möjligt vid 
förvärv av FoU. 

Tror inte att det är 
möjligt att värdera 
aktiverade 
utvecklingsutgifter till 
marknadsvärde. 
 

Befängt att värdera 
aktiverade 
utvecklingsutgifter 
till marknadsvärde. 
Det skulle göra det 
svårt att få en 
rättvisande bild av 
företaget. 

               
Tabell 6.1 Sammanfattande tabell över genomförda intervjuer 
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6.3 Bearbetad empiri erhållen från årsredovisningarna 

I följande avsnitt kommer granskningen av de aktuella årsredovisningar att återges. De tabeller 

som nedan presenteras baseras på uppgifter hämtade från årsredovisningarna för 2005. En 

sammanställning av dessa uppgifter återfinns i bilaga 8 och 9.  

 

6.3.1 Aktiverar/kostnadsför 
Vid granskningen började vi med att studera hur företagen redovisar sina FoU-utgifter, dvs. om 

de aktiverar eller kostnadsför dessa. Utifrån dessa grupper gjordes sedan ytterligare en indelning, 

nämligen om företagen endast aktiverar förvärv eller åtminstone egen FoU. De 13 granskade 

företagen redovisade FoU-utgifter enligt följande; 

 

Hur företagen redovisar FoU

Aktiverar endast 
förvärv
46%

Aktiverar egen 
FoU
23%

Kosnadsför
31%

 

Aktiverar endast förvärv 6 (13)  
Aktiverar egen FoU 3 (13)  
Kostnadsför 4 (13)  

Diagram 6.2 Hur företagen redovisar FoU 
 
Av de granskade företagen kostnadsförde 31 % utvecklingsutgifter, 46 % aktiverade endast 

utgifter avseende förvärv och 23 % aktiverade åtminstone egen FoU. För den sistnämnda gruppen 

visade inte insamlad data om förvärvad FoU också aktiverades.  

 

För att belysa vilka effekter läkemedelsföretagens strikta säkerhetskrav har på redovisningen, har 

även årsredovisningarna från övriga företag inom hälsovård granskats. Dessa företag uppgick till 

23 stycken efter att de som valt att följa US GAAP uteslutits från undersökningen. De 23 

företagen redovisade FoU-utgifter enligt följande: 
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Hur övriga företag redovisar FoU

Aktiverar 
endast förvärv

4%

Aktiverar egen 
FoU
57%

Kostnadsför
39%

Diagram 6.3 Hur övriga företag inom hälsovård redovisar FoU 

Aktiverar endast förvärv 1 (23) 
Aktiverar egen FoU 13 (23) 
Kostnadsför 9 (23) 

 

I jämförelsen mellan de båda diagrammen framgår att det inte är någon större skillnad 

beträffande hur förekommande aktivering av utvecklingsutgifter är. Däremot syns en tydlig 

skillnad när det gäller vilka FoU-utgifter som aktiveras. Det är betydligt vanligare att aktivera 

utgifter för egenutvecklade arbeten bland företag som inte tillverkar läkemedel. 23 % av 

läkemedelsföretagen aktiverar egenutvecklad FoU medan hela 57 % av de övriga företagen inom 

hälsovård aktiverar sådana utgifter. 

 

6.3.2 Värdefördelning utifrån om läkemedelsföretagen kostnadsför eller aktiverar  
Olika variabler ställdes i förhållande till om läkemedelsföretagen aktiverade eller kostnadsförde 

utvecklingsutgifter. Variabler valdes utifrån vad som ansågs vara intressant och relevant: 

- ”negativt resultat” valdes med utgångspunkt i den tidigare nämnda granskningen som 

docent Rolf Rundfelt gjort på börsnoterade företags årsredovisningar. Där framkom att 

företagens val av redovisningssätt troligen styrs bl.a. av företagets resultat. 

- ”omsättningsstorlek” valdes för att se om det förekommer samband mellan val av 

redovisningssätt och storlek på företagen.  

- ”marknadsetablering” ansågs relevant för att se om redovisningssättet återspeglade hur 

långt företagens utvecklingsarbeten kommit. 

- ”FoU>50 %” är en förkortning som står för om företagets utvecklingskostnader utgör mer 

än 50 % av de totala rörelsekostnaderna. Denna variabel valdes för att se om samband 

förekom mellan redovisningssättet och relativ andel FoU:s kostnader. Eventuellt kan en 
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låg andel vara tecken på att företagen har andra avdelningar, som exempelvis 

marknadsavdelningen, som tar en större plats i företagens verksamhet. Dessa företag kan 

då antas ha kommit längre i verksamhetens livscykel och därmed kanske aktivera 

utvecklingsutgifter i högre utsträckning. 

 

Fördelningen utifrån aktivering eller kostnadsföring av FoU-utgifter ställdes mot de valda 

variablerna. Utfallet blev enligt nedan; 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

FoU>50% Negativt resultat Omsättning över 100
mkr

Marknadsetablering

Värdefördelning utifrån om företaget aktiverar/kostnadsför

Aktiverar Kostnadsför

 
 
 FoU>50% Negativt resultat Omsättning över 100 mkr Marknadsetablering
Aktiverar 3 (9) 6 (9) 5 (9) 6 (9) 
Kostnadsför 3 (4) 3 (4) 1 (4) 1 (4) 
 
Diagram 6.4 Värdefördelning utifrån om företagen aktiverar eller kostnadsför FoU 
 
I gruppen som aktiverade utvecklingsutgifter hade 33 % en stor andel FoU:s kostnader i 

förhållande till de totala rörelsekostnader. I gruppen som kostnadsförde samtliga 

utvecklingsutgifter var motsvarande siffra 67 %. Majoriteten i de bägge grupperna redovisade ett 

negativt resultat, dock var andelen något större i den kostnadsförande gruppen (75 % mot 67 %). 

En större andel (55 %) av de aktiverande företagen hade en omsättning över 100 mkr än bland 

dem som kostnadsförde (25 %). I den aktiverande gruppen hade 67 % nått en 

marknadsetablering. I den kostnadsförande gruppen hade endast 25 % nått ut med någon produkt 

på marknaden.   
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6.3.3 Värdefördelning utifrån om läkemedelsföretagen aktiverar förvärv/egen FoU 
För att se om det förekom några skillnader inom den aktiverande gruppen ställdes även de valda 

variablerna mot om företagen endast aktiverade förvärvad FoU eller om de aktiverade 

egenutvecklad FoU. Nedan redovisas utfallet; 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

FoU>50% Negativt resultat Omsättning över 100
mkr

Marknadsetablering

Värdefördelning utifrån om företagen aktiverar förvärv/egen FoU

Aktiverar endast förvärv Aktiverar egen FoU
 

 
 FoU>50 % Negativt resultat Omsättning över 100 mkr Marknadsetablering
Aktiverar endast förvärv 3 (6)  4 (6) 3 (6)  3 (6) 
Aktiverar egen FoU 0 (3)  2 (3)  2 (3) 3 (3) 
 
Diagram 6.5 Värdefördelning utifrån om företagen aktiverar egenutvecklad FoU eller endast förvärvad FoU 
 
I gruppen som endast aktiverade förvärv redovisade hälften FoU:s kostnader på mer än 50 % av 

totala rörelsekostnader. Inget företag i gruppen som aktiverade egenutvecklad FoU hade FoU:s 

kostnader över 50 % av totala rörelsekostnader. I bägge grupper redovisade 67 % ett negativt 

resultat. 50 % av de företag som endast aktiverade förvärv hade en omsättning över 100 mkr. 

Motsvarande siffra för den andra gruppen var 67 %. Hälften i gruppen som endast aktiverade 

förvärv hade någon produkt på marknaden, medan samtliga av företagen som aktiverade egen 

FoU hade nått ut på marknaden med någon av sina produkter.  
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7. Analys och diskussion 

I följande avsnitt analyseras den insamlade empirin utifrån den teoretiska referensramen som 

tidigare presenterats. Betoning har lagts på de genomförda intervjuerna och analysen av 

årsredovisningsgranskningen har inkluderats i kompletterande syfte.  

7.1 Hur företagen väljer att redovisa FoU 

För att kunna aktivera utvecklingsutgifter måste företagen uppfylla samtliga uppsatta kriterier 

som anges i RR15 och IAS38. Bland annat ska företagen ha möjlighet, avsikt och förutsättning 

att färdigställa och sälja den immateriella tillgången. Vidare måste företagen kunna påvisa att 

tillgången kommer generera troliga framtida ekonomiska fördelar.  

 

Samtliga tillfrågade företag som tillverkar läkemedel ansåg det inte lämpligt att aktivera 

utvecklingsutgifter förrän tidigast i sen Fas 3. Anledningen till detta uppgavs vara att osäkerheten 

i projektens utfall medför att företagen inte kan påvisa kravet på troliga framtida ekonomiska 

fördelar i ett tidigare skede. Bland de intervjuade läkemedelsföretagen var det endast två som 

hade utvecklingsarbeten i Fas 3 och senare. Det ena av företagen aktiverade utvecklingsutgifter 

först efter godkänd registreringsansökan medan det andra företaget valde att inte aktivera över 

huvud taget. Vad som avgör exakt när en utvecklingsutgift bör aktiveras är vilken risk den 

redovisningsskyldige är beredd att stå för. För läkemedel är det egentligen inte förrän efter att 

myndigheten godkänt läkemedlet som företaget kan vara helt säker på att en marknadslansering 

är möjlig. Då återstår ändå att avgöra om läkemedlet kommer att sälja och verkligen generera 

ekonomiska fördelar. Samtidigt säger rekommendationerna att det ska vara troligt att tillgången 

ska generera ekonomiska fördelar, inte att det ska vara helt säkert. Här blir det något 

problematiskt för företagen då de givetvis själva tror att projekten kommer leda till ekonomiska 

fördelar, annars skulle de inte investera i dem. Frågan är dock när denna tro även ska återspeglas i 

redovisningen. Som vi kan utläsa från intervjuerna skiftar åsikterna också något mellan företagen. 

Skillnaderna bör dock betecknas som relativt små, då samtliga tillfrågade angav att aktivering 

inte är lämplig förrän tidigast i sen Fas 3.  
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Utifrån granskningen av de 13 läkemedelsföretagens årsredovisningar ser vi att hela 67 % (6 av 

9) av de aktiverande företagen har produkter som nått marknadslansering. Av företagen som 

väljer att aktivera utgifter för egenutvecklade arbeten har samtliga (3) nått fram till 

kommersialisering. De företag som aktiverar tycks således ha kommit längre i verksamhetens 

livscykel, vilket förstärker intervjuresultatet om att det är först i Fas 3 som aktivering är aktuellt. 

Vidare har de aktiverande företagen en mindre andel FoU:s kostnader i förhållande till de totala 

rörelsekostnaderna. Detta kan bero på att en del av FoU:s utgifterna aktiverats, men det kan även 

vara tecken på att företagen har andra avdelningar, som exempelvis marknadsavdelning, som tar 

en större plats i företagens verksamhet. Vi tolkar denna skillnad som ett tecken på att de 

aktiverande företagen har kommit längre i sin produktutveckling. Granskningen visar även att en 

större andel av de aktiverande företagen har en omsättning över 100 mkr, än bland de företag som 

kostnadsför. Även detta tyder på att de företag som aktiverar utvecklingsutgifter har kommit 

längre i verksamhetscykeln. Slutligen har vi inte kunnat uttolka några samband i val av 

redovisningssätt utifrån företagens resultat. Detta talar emot Rolf Rundfelts rapport som delvis 

återges i kapitel 3. I läkemedelsföretagens fall ser vi, i motsats till rapportens slutsatser, att val av 

redovisningssätt inte styrs av företagens resultat och ställning. Sammantaget tyder granskningen 

av årsredovisningarna på att sättet att redovisa verkligen återspeglar i vilket utvecklingsskede 

projekten befinner sig i och att jämförbarheten mellan företagen därigenom kan antas vara god. 
 

Av intervjuerna framgår att gränsdragningen för aktivering inte är lika strikt för förvärvad FoU. 

Här verkar företagen utgå från att själva förvärvstransaktionen är ett bevis på att det finns ett 

kommersiellt värde, samt att det finns en aktiv marknad för produkten/projektet. 

Rekommendationernas krav på att tillgången kommer att generera troliga framtida ekonomiska 

fördelar anses därmed bättre uppfylld. Även granskningen av årsredovisningarna visar att det är 

förhållandevis vanligt att aktivera förvärvad FoU, vilket är i linje med det intryck vi fått från 

intervjuerna. Nästan hälften (6 av 13) av företagen valde att aktivera förvärvad FoU. Av dessa 

sex företag var det endast tre som nått fram till marknadslansering. Att förvärvad FoU aktiveras i 

ett något tidigare skede kan också bero på att företagen vill undvika att redovisa förvärven som 

goodwill1, såsom ett av de intervjuade företagen valt att göra.  

 
1 Se Bilaga 1: Begreppsdefinitioner 
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7.1.1 Praxis/policy inom branschen 
 
Den faktiska redovisningen styrs främst av redovisningsrekommendationer och av 

förekommande praxis. Den genomförda undersökningen visar tydligt hur vågspelet mellan 

rekommendationer och praxis sker i praktiken. Respondenternas tankegång kring 

rekommendationerna blir något teoretiska för att sedan landa i slutsatsen att de inte påverkar 

företagets redovisning. Här är det snarare praxis som följs då rekommendationerna inte anses ta 

hänsyn till de branschspecifika förutsättningarna. Företagen kan givetvis förklara sin redovisning 

utifrån de kriterier som ställs i rekommendationen, men det blir utifrån en försiktig tolkning av 

rekommendationerna. Svaren tyder därmed på att det förekommer en outtalad men etablerad 

praxis om att tolka rekommendationen snävt.  

 

Astra Zenecas Leif A Johansson berättade att det finns en global policy, medan de övriga 

företagen uttryckte större osäkerhet. Denna skillnad torde bottna i att Astra Zeneca är ett i 

jämförelse mycket större företag. Detta kan bidra till att andra internationella läkemedelsföretag i 

samma storleksordning vill försäkra sig om att redovisningen sker utifrån samma principer för att 

inte jämförbarheten ska bli lidande. För de övriga företagen har val av redovisningssätt eventuellt 

inte samma inverkan på branschen, varför de inte berörts av denna diskussion på samma sätt.  

 

Företaget Biogaia som inkluderades i undersökningen för att jämföra med läkemedelsföretagens 

redovisningssätt påvisade stora skillnader. Företaget utgår helt från de specifika kriterierna som 

anges i rekommendationen och uppger inte att andra yttre faktorer har någon avgörande inverkan 

på sättet att redovisa. Respondenten kunde se vissa problem med för våghalsig aktivering av 

FoU, men i huvudsak anses aktivering vara lämpligt för att bättre matcha kostnaderna mot 

intäkterna. Detta tyder på att den praxis som de övriga företagen utgår från endast gäller för 

företag som tillverkar läkemedel, och som därmed har höga säkerhetskrav på sina produkter. 

Orden ”osäkerhet” och ”risk” som flitigt återkom under intervjuerna med företagen som 

producerar läkemedel, nämndes inte heller lika tydligt under intervjun med Biogaia. Utifrån 

granskningen av de övriga företag inom hälsovård framgick även att det är vanligare att aktivera 

utgifter för egenutvecklad FoU. Detta förstärker tolkningen att ovan nämnda praxis endast gäller 

företag som tillverkar läkemedel.   
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7.2 Redovisningens Syfte 

I den teoretiska referensramen återges beslutsanvändarsynsättet där redovisningen ses som ett 

hjälpmedel för effektiv allokering av resurser i ekonomin. Redovisningen måste hjälpa 

investerare till att förutsäga, jämföra och bedöma olika investeringsalternativ med avseende på 

den framtida avkastning de kan generera. Värt att notera är att de undersökta företagen till stor 

del finansieras av kapitalmarknaden, med undantag av Astra Zeneca som finansieras med egna 

generade medel. En viktig intressent måste därmed utgöras av aktieägarna. I detta avseende ligger 

det nära till hands att tro att beslutanvändarsynsättet skulle återspeglas. Ett sådant synsätt skulle 

medföra att företagen i stor utsträckning skulle vilja anstränga sig för att på ett så tidigt skede 

som möjligt påvisa företagets potential (tillgångar) och locka till sig investerare.  

 

Empirin visar emellertid att företagen är försiktiga med att balansera utvecklingsutgifter, vilket 

talar emot ett beslutanvändarsynsätt. Här verkar det som om företagen snarare har ett 

förvaltarskapsinriktat synsätt. Det förvaltarskapsinriktade synsätt utgår från att redovisningens 

främsta syfte är att vara ett kontrollinstrument, vilket innebär att redovisningen ska bestå av 

rättvisa och objektiva data. Utifrån de genomförda intervjuerna kan vi se att merparten av de 

tillfrågade uttrycker möjligheten till subjektivitet i rekommendationen som något negativt. Den 

främsta anledningen uppges vara att osäkerheten inom läkemedelsbranschen är så pass stor. I 

analysen av svaren ser vi också att respondenterna snarare väljer att redovisa på ett sätt som 

prioriterar att undvika eventuella besvikelser. Vi fann även att de tillfrågade upplevde det vara 

relativt tacksamt att förhålla sig försiktigt, då detta innebär att den redovisningsskyldige slipper 

riskera att senare behöva förklara sig. Detta förhållningssätt verkar främst bero på de 

branschspecifika förutsättningarna inom läkemedelsindustrin.  

 

Det som ändå talar för att ett beslutanvändarsynsätt också förekommer är att respondenterna 

sätter så stor vikt vid att hålla ett jämnt resultat, något som anses vara angeläget för aktieägarna. 

Risken med att tvingas återföra utgifterna betraktas som för stora och dessutom uppges 

konsekvenserna av detta innebära negativ publicitet för företaget. Detta kan vara tecken på att 

redovisningen främst är riktad till kapitalmarknaden. Vidare kan de något skiftande åsikterna 

beträffande när utvecklingsutgifter bör aktiveras bero på företagens finansiella situation. Astra 



Kandidatuppsats VT 2006   
Jeanette Hörner & Hélène Qvarnström 
 
   

 50

                                                

Zeneca väljer att inte aktivera utvecklingsutgifter för egenutvecklade arbeten oavsett i vilket 

skede produkten befinner sig i. Företaget finansieras med egna genererade medel och behöver 

därför inte utfärda nyemissioner1 för att finansiera verksamheten. Fördelarna med att aktivera, 

och därigenom kommunicera ökade tillgångar till kapitalmarknaden, blir därför inte lika stora 

som för företag som är mer beroende av aktiekapitalet.  

 

Den samlade bilden av de genomförda intervjuerna tyder på att det främst är det 

förvaltarskapsinriktade synsättet som dominerar men att beslutanvändarsynsättet även finns 

representerat. 

7.3 Matchningsprincipen eller försiktighetsprincipen 

Av intervjuerna framgår tydligt att det är försiktighetsprincipen som betonas. Detta förklaras med 

att det ställs mycket höga krav på produktsäkerheten och att osäkerheten för projektens utfall är 

relativt stor. Här kan det vara intressant att analysera om detta förhållande endast beror på de 

branschspecifika förutsättningarna eller om det även finns andra skäl till denna försiktighet. 

Försiktighetsprincipen har sedan länge genomsyrat redovisningen och matchningsprincipen är 

något som kommit att betonas mer först på senare tid. I och med övergången till IFRS/IAS sedan 

1 januari 2005, finns det större fokus på att redovisningen ska återge företagens marknadsvärden 

och matchningsprincipen spelar då en viktig roll. Intrycket vi fått under intervjuerna är dock att 

detta inte är möjligt att beräkna inom läkemedelsbranschen pga. osäkerheten i projektens utfall.  

 
Att läkemedelsföretagen betonar försiktighetsprincipen till följd av förutsättningarna inom 

branschen och inte pga. att den varit så djupt inarbetad sedan tidigare bestyrks genom intervjun 

med företaget Biogaia. Denna intervju genomfördes, som tidigare nämnts, för att jämföra med 

läkemedelsföretagen. Biogaia väger matchningsprincipen tyngst i sitt sätt att redovisa FoU. 

Företaget följer inte någon specifik praxis utan utgår helt från de ställda kriterierna i 

rekommendationen. Biogaia skiljer sig därmed från läkemedelsföretagen på den punkten och vår 

tolkning är att skillnaderna beror på att företaget inte har samma höga säkerhetskrav på sina 

produkter. Denna tolkning förstärks genom granskningen av de övriga företagen inom hälsovård. 

 
1 Se Bilaga 1: Begreppsdefinitioner 
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7.4 Agentteorin 

I den teoretiska referensramen återgavs agentteorin. Teorin sätter fokus på relationen mellan 

företagsägaren (principalen) och verkställande chefen (agenten). Många gånger är relationen 

konfliktartad, bl.a. genom att agenten försöker öka sin nytta på bekostnad av principalen. Då det 

är principalen som har mest att vinna på framgångar och mest att förlora på misslyckanden, bär 

han/hon även den största risken. Genom att använda sig av olika styrstrategier, så som 

resultatstyrning, kan principalen dock se till att agenten tar en del av risken. Utifrån agentteorin 

kan det därmed finnas incitament för företagsledningen att aktivera utgifter och på så sätt höja 

resultatet. De granskade årsredovisningarna visar emellertid ingen större skillnad på det 

redovisade resultatet utifrån redovisningssätt och vi har heller inte kunnat uttolka några andra 

samband utifrån företagens resultat. Dessutom uppgav samtliga respondenterna från 

läkemedelsföretagen att de främst ser nackdelar med att aktivera utvecklingsutgifter. Nackdelarna 

består framför allt av att företagens resultat kan komma att fluktuera onödigt mycket, om 

aktiverade utgifter måste återföras. Sammantaget talar dessa faktorer emot ovanstående 

resonemang om att agenten försöker öka sin nytta på bekostnad av principalen. 

 

Vidare framhölls kassaflödesanalysens betydelse för aktieanalytikerna. Kassaflödesanalysen 

utgör således ett viktigt underlag vid analytikernas bedömning av företagen. Detta leder till att 

kassaflödet även är viktigt för aktieägarna (principalerna) varvid dessa eventuellt kan använda 

strategiska styrmedel för att få agenten att vilja förbättra kassaflödet. Studien belyser dock inte 

relationen mellan aktieägare och företagsledningen. Däremot framgår att företagen föredrar att 

kostnadsföra utvecklingsutgifter. Genom att kostnadsföra utgifterna försämras resultatet och 

därmed får företaget skattefördelar vilket förbättrar kassaflödet. Detta skulle kunna vara tecken 

på att företagsledningen påverkas av aktieägarnas önskan om ett så bra kassaflöde som möjligt. Å 

andra sidan är det även viktigt för företagsledningen att ha ett positivt kassaflöde för att 

underlätta vidare satsningar inom verksamheten. Detta talar även det emot förekomsten av de 

konfliktartade relationer som nämns i agentteorin. Resonemanget är dock långsökt och några 

egentliga slutsatser kan därför inte dras. Utifrån val av redovisningssätt kan den genomförda 

undersökningen dock inte finna några belägg för att agenten försöker öka sin nytta på 

principalens bekostnad bland de studerade företagen. 
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8. Slutsats 

I följande avsnitt redogörs för studiens slutsatser vilka besvarar frågeställningarna och syftet 

med uppsatsen. 

 

Vilka faktorer påverkar hur företag inom läkemedelsbranschen väljer att redovisa 

utvecklingsutgifter? 

Osäkerheten i utfallet av projekten är den främsta faktorn som påverkar hur företag som 

producerar läkemedel väljer att redovisa utvecklingsutgifter. Detta leder till en praxis som i sin 

tur också blir en påverkande faktor för redovisningssätt. Utöver detta kan företagets 

finansieringsform även ha en viss påverkan på hur företagen väljer att redovisa 

utvecklingsutgifter.  
 

Var går gränsdragningen mellan aktiverade och kostnadsförda utvecklingsutgifter? 

Gränsdragningen för när egenutvecklade arbeten redovisas som tillgångar sker som tidigast då 

produkten är nära en registreringsansökan till aktuell myndighet. Vissa företag väljer att avvakta 

tills ansökan godkänts och andra aktiverar inte utvecklingsutgifter över huvud taget. För 

förvärvad FoU sker gränsdragningen i ett tidigare skede. 
 

Finns några samband dels mellan de företag som aktiverar utvecklingsutgifter, dels mellan de 

företag som inte aktiverar? Vilka är då dessa samband? 

De samband vi kunnat tyda påvisar att företag som kommit en bit längre i sitt utvecklingsarbete, 

d.v.s. att de nått marknadslansering, oftare aktiverar utvecklingsutgifter än företag som befinner 

sig i tidigare kliniska faser. 
  
Av de genomförda intervjuerna framgår att jämförbarheten är god bland de företag som tillverkar 

läkemedel då de följer rådande praxis. Däremot kan jämförbarheten mellan branscherna inom 

hälsovård ifrågasättas då olika principer betonas beroende på bransch och förutsättningar. Vidare 

visar studien att redovisningssätt väl återspeglar i vilket skede de egenutvecklade arbetena står. 

Det framgår dock att företagen väljer att förhålla sig mycket försiktigt i sitt redovisningssätt då 

praxis är att tolka rekommendationerna snävt.  
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9. Avslutande diskussion
I denna studies sista avsnitt diskuteras uppsatsens ämne ur ett bredare perspektiv. Därefter 

framförs en kritisk granskning av metodval, varpå det slutligen ges förslag till vidare forskning. 

 

I uppsatsens inledning diskuterades regleringen kring redovisningen och där återgavs också att 

den faktiska redovisningen styrs av lagstiftningen, redovisningsrekommendationer, 

organisationens ekonomiska situation samt av förekommande praxis. I de undersökta fallen har 

det visat sig att det är praxis som har den dominerande rollen i sättet att redovisa 

utvecklingsutgifter. Det råder en stark enighet inom branschen för hur FoU bör redovisas. En inte 

så fullt reglerad redovisning kan i detta fall vara att föredra då de redovisningsskyldiga väljer att 

följa en praxis som är mer skräddarsydd för de aktuella företagens förutsättningar. Detta kan vara 

viktigt att betona då det på senare tid har förekommit en del företagsskandaler som till viss del 

berott på företagens iver om att, på ett tidigt skede, aktivera utgifter för diverse satsningar. Fokus 

har då ställts på att signalera positiva resultat och ökade tillgångar till omvärlden, för att på så sätt 

få upp aktiekursen. Skandalerna som framkommit kan medföra en vilja att reglera redovisningen 

ytterligare. Även om skandalerna kan drabba berörda intressenter hårt, är det viktigt att komma 

ihåg att den bild som återges i media inte nödvändigtvis är representativ för majoriteten av 

företagen. Som motvikt till medias bild visar vår studie att åtminstone beträffande redovisningen 

av FoU är läkemedelsföretagen försiktiga och att en hård reglering gällande denna post därför 

inte är nödvändig. 

 

De genomförda intervjuer visar även att frågeställningen inte upplevdes som kontroversiell av 

respondenterna. Som slutsatserna visar beror detta till stor del på att de specifika 

förutsättningarna för läkemedelsföretag i praktiken eliminerar möjligheten till större variationer 

beträffande redovisning av FoU. En annan anledning till att frågan inte ansågs kontroversiell 

uppgavs bero på att utvecklingsutgifterna ändå återspeglas som utbetalningar i 

kassaflödesanalysen, oavsett hur dessa redovisas i balans- och resultaträkningen. Därigenom kan 

det antas att företagen fäster relativt stor uppmärksamhet till kassaflödesanalysen. Anledningen 

till detta är med största sannolikhet att aktieanalytikerna också fäster stor uppmärksamhet vid 

företagets kassaflöden. Resonemanget leder till att ifrågasätta balansräkningens värderelevans 
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beträffande aktivering av utvecklingsutgifter. Över tiden har de tre obligatoriska 

redovisningsrapporternas värderelevans diskuterats. Balansräkningen, resultaträkningen och 

kassaflödesanalysen har tilldelats varierande tyngd under olika tidsperioder. På senare tid har 

kassaflödesanalysen kommit att betonas allt mer, vilket även denna studie tyder på. 

 

Utifrån uppsatsens slutsatser kan vi även konstatera att det är viktigt att ha goda kunskaper om 

den bransch som ett företag är verksam inom för att kunna tolka de finansiella rapporterna. Detta 

återspeglas även i de olika branschspecialiseringar aktieanalytiker ofta uppvisar. För en mindre 

insatt individ kan det däremot vara svårt att analysera rapporterna. Jämförbarheten är kanske hög, 

men bara för läsare med branschspecifika förkunskaper.  Om läsaren av de finansiella rapporterna 

väljer att jämföra företag från olika branscher kan det medföra att förhastade slutsatser dras, om 

inte hänsyns tas till branschtillhörighet. Detta upplevde vi tydligt då det i studiens startgropar 

gjordes en grov sammanställning av företagen verksamma inom hälsovård. Inledningsvis fick vi 

därmed intrycket att jämförbarheten var låg mellan företagen. Det var inte förrän vi tillförskaffat 

oss djupare kunskaper om läkemedelsindustrin och tog hänsyn till de branschspecifika 

förutsättningarna som vi kom fram till att jämförbarheten mellan just läkemedelsföretagen 

tvärtom var mycket god. Inom hälsovård har vi dessutom upplevt branschtillhörigheterna som 

väldigt diffusa. Det har ofta varit nödvändigt att lusläsa årsredovisningarna och t.o.m. ringa upp 

företagen för att få reda på exakt hos vilken myndighet produkterna bör godkännas. Många 

hälsovårdsföretag har liknande utvecklingssteg som läkemedelsföretag har, men då produkterna 

inte klassas som läkemedel behöver de inte bli godkända eller också blir de godkända hos 

instanser med inte fullt så höga säkerhetskrav  

9.1 Kritik till eget arbete 

För att kartlägga jämförbarheten mellan företags redovisning av FoU har vi under arbetets gång 

kommit fram till att valet av population medfört en del svårigheter. Inledningsvis hade vi inga 

djupare förkunskaper angående läkemedelsbranschen. Under arbetets gång har vi dock kommit 

att bekanta oss väldigt väl med de mycket specifika förutsättningar som råder inom branschen. 

Det huvudsakliga problemet har utgjorts av de höga säkerhetskrav som läkemedelsföretag har på 

sina produkter. Vi valde att avgränsa oss till endast de företag som är tvungna att få en godkänd 
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registreringsansökan för en marknadslansering. I efterhand har vi insett att det eventuellt varit 

mer givande att i stället sätta fokus på jämförbarheten mellan företagen inom hälsovård där 

säkerhetskraven inte är lika höga. Sannolikt kan variationer bland dessa företags redovisningssätt 

vara vanligare då de inte har lika avgörande yttre förutsättningar. På så sätt hade studien 

eventuellt kunnat inbegripa fler slutsatser gällande en bredare målgrupp. Denna insikt inträffande 

emellertid något sent i arbetsprocessen varför vi inte hade möjlighet att ändra inriktning. 

 

Ett annat problem som uppstått till följd av val av bransch, har varit att populationen omfattat ett 

mycket litet antal företag. Under insamlandet av empirin har vi sett oss tvungna att utesluta ett 

stort antal företag som inte har samma specifika förutsättningar som de renodlade 

läkemedelsföretagen har. De statistiska data som plockats fram har därför varit alldeles för få till 

antalet för att tillåta någon generaliserbarhet. 

 

Valet av undersökningsobjekt anser vi väl representera undersökningens population då de 

intervjuade företagen har varit av mycket varierande storlek och skeden i verksamhetens 

utveckling. Då populationen slutligen visats endast bestå av 13 företag finner vi även att antalet 

genomförda intervjuer varit tillräckliga för att anses som representativa. 

 

Vi utesluter inte en viss risk för att s.k. intervjuareffekter uppstått under mötet med 

respondenterna, då det är möjligt att vi påverkat utfallet. Genom att frågorna skickats till 

respondenterna i god tid innan intervjuerna genomförts tror vi dock att denna effekt begränsats. 

Vi fann också att respondenterna var väl förberedda på frågorna då vi intervjuade dem. Vidare 

kan den intervju som genomförts via e-post (och kompletterande telefonsamtal) antas haft en del 

brister genom att information inte nått fram lika tydligt som det eventuellt skulle ha gjort om ett 

personligt möte ägt rum. Vi upplevde dock att denna intervju varit minst lika informativ som de 

övriga intervjuerna. 

 

Slutligen utgår vi från att de studerade årsredovisningarna måste betecknas ha hög trovärdighet. 

Det finns tydligt uttalade krav på att innehållet i dessa måste vara tillförlitligt och om företagen 

inte tillmötesgår detta krav riskerar de att drabbas av sanktioner.  
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9.2 Förslag till vidare forskning 

Vi anser att det skulle vara intressant att genomföra en liknande studie och undersöka 

hälsovårdsföretag som inte måste ansöka om ett godkännande från läkemedelsmyndigheter. 

Sannolikt har de yttre förutsättningarna en mindre inverkan på sättet att redovisa för dessa företag 

än vad de har för företag som tillverkar läkemedel. Företagens sätt att redovisa FoU skulle 

därmed tydligare återspegla företagets specifika förutsättningar och inte branschens 

förutsättningar. På så sätt tror vi att syftet med den nu genomförda studien skulle kunna belysas 

ur ytterligare en dimension. 

 

Ett annat intressant ämne vore att studera hur redovisningsbeslut generellt växer fram inom 

organisationer. Detta ämne har löpande diskuterats mellan författarna under arbetets gång och, 

trots att vi ansett det intressant, har vi inom ramen för denna uppsats inte haft tillräckligt stort 

utrymme att kartlägga detta ämne på något djupare plan. Det är dock med stor entusiasm som vi 

föreslår ämnet för vidare forskning då vi själva gärna skulle vilja ta del av en sådan studie.   
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Bilagor 

Bilaga 1: Begreppsdefinitioner 
Tillgång: För att en utgift ska kunna klassificeras såsom en tillgång måste den uppfylla vissa 

kriterier. Av en tillgång erfordras att den förväntas generera framtida ekonomiska fördelar 

samt vara en följd av legala rättigheter, d.v.s. att företaget har kontroll över tillgången. Det 

krävs även att tillgången är identifierbar. Med identifierbar menas att tillgången går att 

avskilja eller dela av den från företaget och sälja, överlåta, hyra ut, licensiera eller byta ut 

med eller utan hänförlig skuld, tillgång eller hänförligt avtal.1  

 

Tillgångar indelas i omsättningstillgångar och anläggningstillgångar. Omsättningstillgångar 

innehas för avyttring, medan anläggningstillgångar innehas för stadigvarande bruk.2 En 

immateriell tillgång kännetecknas av att den är icke monetär och saknar fysisk form.3

 

Aktivering: En utgift som klassificerats som tillgång redovisas i balansräkningen och detta 

benämns som en aktivering (betecknas även ibland som en balansering). En utgift som inte 

anses uppfylla tillgångskriterierna redovisas som kostnad i resultaträkningen, vilket då 

belastar resultatet. 

 

Balansräkning: Balansräkningen är en sammanställning av de tillgångar företaget har och 

hur de har finansierats, d.v.s. skulder och eget kapital.4 (Med eget kapital avses 

aktieägarkapitalet.) 

 

Resultaträkning: Resultaträkningen är ett samlingskonto för intäkter och kostnader. Saldot 

mellan intäkter och kostnader är företagets resultat.5

 

 
1 FAR (red.) (2005) Internationell redovisningsstandard i Sverige- IFRS/IAS 2005, s. 556 
2 Gröjer, J E, (2002), Grundläggande redovisningsteori, s. 78 
3 FAR (red.) (2005) Internationell redovisningsstandard i Sverige- IFRS/IAS 2005, s. 555 
4 Gröjer, J E, (2002), Grundläggande redovisningsteori, s. 71 
5 Thomasson, J, et al., (2004), Den nya affärsredovisningen, s. 51 
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Kassaflödesanalys: Kassaflödesanalysen är en redovisningshandling som visar hur företaget 

under året har genererat likvida medel och hur likvida medel har använts.1 Då 

resultaträkningen och balansräkningen tar upp inkomster och utgifter och inte in- och 

utbetalningar visar de endast de förväntade intäkterna och kostnaderna. Kassaflödesanalysen 

däremot visar företagets faktiska in- och utbetalningar. 

 

Goodwill: Då en näringsidkare köper ett annat företag kan det uppstå en differens mellan 

köpeskillingen och värdet av tillgångar minus skulder i det köpta företaget. Denna skillnad 

betecknas som goodwill.2

 

Nyemission: Ett aktiebolag som behöver ett tillskott av likvida medel kan be aktieägarna att 

teckna nya aktier i företaget mot kontanta medel.3 En nyemission innebär därmed att 

aktieägarna satsar mer pengar i företaget och erhåller aktier som bevis.4

 
1 Thomasson, J, et al., (2004), Den nya affärsredovisningen, s.344 
2 Ibid. s. 242 
3 Ibid. s. 324 
4 Gröjer, J E, (2002), Grundläggande redovisningsteori, s. 91 
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Bilaga 2: Intervjufrågor 
 

1. Vad anser ni om RR 15/IAS 38 avseende dess rekommendation om hur FoU ska 
redovisas? 

 
2. Hur stor del av företagets kostnader är forsknings- och utvecklingsutgifter? 
 
3. Hur tillämpar ni rekommendationen? 
 
4. Leder rekommendationerna avseende aktivering av utvecklingsutgifter till att ge en 

mer rättvisande bild av företaget än tidigare redovisningssätt? 
 
5. Råder det någon praxis/policy inom branschen om hur utvecklingsutgifter bör 

redovisas? Om ja, hur ser den ut? 
 

6. Vilka faktorer påverkar om ni väljer att aktivera eller kostnadsföra 
utvecklingsutgifter? 

 
7. Vilka för- och nackdelar ser ni med att aktivera utvecklingsutgifter? 

 
8. Använder ni er av någon modell för att besluta om en utvecklingsutgift ska aktiveras 

eller ej? 
 

9. Vilka personer är med och påverkar beslut om eventuell aktivering? 
 

10. I vilket skede brukar revisorn bli involverad? Vilka frågeställningar brukar komma 
upp då? 

 
11. Är beslutet om hur utvecklingsutgifter ska redovisas en kontroversiell fråga i 

ledningen, eller är det en självklarhet hur ni väljer att redovisa? 
 
12. Vilken av försiktighetsprincipen och matchningsprincipen anser ni väger tyngst vid 

redovisning av utvecklingsutgifter? 
 
13. Vilka läsare riktar sig er årsredovisning främst till? 
 
14. Vad anser ni om att värdera aktiverade utvecklingsutgifter till marknadsvärde? 
 
15. Om ni aktiverar utvecklingsutgifter: 

 
– hur värderar ni de aktiverade utvecklingsutgifterna? 
– vilken avskrivningstid har ni för den aktiverade utgiften? 
– har ni valt att utöka avskrivningstiden sedan införandet av IAS38? 

  – genomför ni någon uppföljning av gjorda aktiveringar? 
             – om ja, på vilket sätt följer ni upp? 
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Bilaga 3: Intervju med Biogaia 
  
Intervju den 5 april 2006 med Margareta Hagman, ekonomichef och verksam vid Biogaia 

sedan 1996 

Margareta Hagman anser att rekommendationen IAS 38 är bra. Hon anser dock att det finns 

ett visst utrymme av subjektiva tolkningar, vilket till viss del försvagar rekommendationen. 

Hon tycker också att de nya reglerna ger en mer rättvisande bild av företaget. De tidigare 

reglerna var ännu mer subjektiva och ökade risken för skillnader i redovisningssätt. Med 

dagens regler har kraven på motivering och information ökat, vilket enligt Margareta 

Hagman är positivt. Matchningsprincipen väger tyngst vid redovisning av 

utvecklingsutgifter, enligt Margareta Hagman. Dock betonar hon att försiktighetsprincipen 

genom tidigare år är djupt inarbetad, vilket gör att den inte helt går att bortse ifrån. Margareta 

Hagman anger som fördel med aktivering att företaget skjuter upp kostnader till framtiden, 

vilket bättre matchar kommande intäkter. Nackdelen med aktivering är den av henne nämnda 

subjektiviteten samt risken för att resultatet styr i vilken utsträckning man väljer att aktivera. 

Denna risk gäller dock inte för Biogaia. 

 

Biogaia har följt rekommendationerna och uppfyller kraven för aktivering. Företaget har 

under 2005 aktiverat utgifter för utvecklingsarbeten motsvarande 1,3 miljoner kronor. 

Företaget använder ingen speciell modell för att besluta om aktivering av utvecklingsutgifter, 

utan företaget gör istället en helhetsbedömning utifrån kraven i IAS 38 vid varje enskilt 

projekt. Då beslut tas om aktivering medverkar ekonomichefen, VD:n och vice VD:n. 

Företagets revisor är vanligtvis inte delaktig vid beslutsprocessen, utan granskar endast i 

efterhand aktiveringsposten. Dock kan revisorn medverka om något nytt och omfattande 

projekt drar igång. Ett sådant projekt tas eventuellt också upp i ledningsgruppen. Beslut om 

hur utvecklingsutgifter ska redovisas är inte någon kontroversiell fråga, enligt Margareta 

Hagman. Dock förekommer det diskussioner om effekter av aktivering. 

 

Utvecklingsutgifter som aktiverats, liksom förvärvad FoU, värderas till anskaffningsvärde 

med avdrag för avskrivningar. Att värdera aktiverade utvecklingsutgifter till marknadsvärde 

är befängt, anser Margareta Hagman. Det skulle göra det svårt att få en rättvisande bild av 
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företaget. Avskrivningstiden på aktiverade utvecklingsutgifter är 5 år. Dock använder man 10 

års avskrivningstid för produkter på djursidan. Avskrivningstiden har inte ökat sedan 

införandet av IAS 38. Företaget genomför halvårsvis nedskrivningstester på gjorda 

aktiveringar. Har nedskrivning skett, görs ingen återaktivering. Aktiveringsposten är den post 

i balansräkningen som tar mest tid att värdera, pga. av att den är så omfattande.  

 

Margareta Hagman uppger att hon inte känner till någon rådande praxis inom branschen om 

hur man bör redovisa utvecklingsutgifter. Hon har heller inte fått någon information från 

bolagets revisorer om någon eventuell praxis som företaget bör följa. 

  

Enligt Margareta Hagman riktar sig Biogaias årsredovisning främst mot företagets ca 7500 

aktieägare, men även till analytiker. 
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Bilaga 4: Intervju med Karo Bio 
 
Intervju den 11 april 2006 med Bertil Jungmar Chief Financial Officer och verksam vid 

Karo Bio sedan 2001  

Företaget kostnadsför samtliga utvecklingsutgifter, vilket beror på att osäkerheten är så pass 

hög inom branschen att kriterierna för aktivering inte anses vara uppfyllda. I genomsnitt är 

det endast 10 % av de projekt som nått fas 1 som slutligen leder till marknadslansering. 

Dessutom krävs det att de nya läkemedlen slutligen blir godkända av 

läkemedelsmyndigheterna. 

 

Bertil Jungmar anser att rekommendationerna är bra och tydliga och att de är bättre än den 

gamla. Med den gamla rekommendationen var det tillåtet att aktivera både forsknings- och 

utvecklingskostnader, men att aktiveringen skulle motiveras av den redovisningsskyldige. De 

nya rekommendationerna tar bort en del valmöjligheter för företagen, varför skillnaderna i 

redovisningssätt mellan företagen torde ha minskat. Vidare anser Bertil Jungmar att tanken är 

god men att rekommendationen är för teoretisk, framförallt för de företag som har relativt få 

utvecklingsutgifter. Bertil Jungmar anser att rekommendationen leder till en mer rättvisande 

bild av företag generellt sett. Detta då utrymmet för att redovisa FoU:s utgifter är mer strikt 

än tidigare regler. Inom läkemedelsbranschen innebär rekommendationen dock ingen större 

påverkan eftersom osäkerheten är så hög. 

 

Inom läkemedelsindustrin uppgav respondenten inledningsvis att det inte råder någon uttalad 

praxis/policy för hur utvecklingsutgifter bör redovisas. Bertil Jungmar kan dock inte tänka 

sig att något företag aktiverar utvecklingsutgifter förrän projekten blivit godkända av de 

statliga läkemedelsmyndigheterna. 

 

Bertil Jungmar ser endast nackdelar med att aktivera utvecklingsutgifter. Osäkerheten inom 

branschen medför en stor risk för att en aktivering senare måste återföras, om projektet inte 

får önskat utfall. Detta kan leda till stora svängningar i resultatet och Bertil Jungmar tror att 

aktiemarknaden föredrar en jämn resultatutveckling. 

 

 65



Kandidatuppsats VT 2006   
Jeanette Hörner & Hélène Qvarnström 
 
   
Försiktighetsprincipen väger tyngst, då projektens utfall är så pass osäkra. Bertil Jungmar 

anser att det, inom läkemedelsbranschen, är omöjligt att tillämpa matchningsprincipen vid 

redovisning av utvecklingsutgifter. 

 

Företaget använder ingen specifik modell för att besluta om en utvecklingsutgift ska 

aktiveras eller ej, utan utgår från de myndighetsreglerade faserna. Då inget av företagets 

projekt befinner sig i Fas 3, är det inte aktuellt med någon mer utarbetad modell.  

 

Ekonomichefen och vd:n är delaktiga vid beslut om eventuell aktivering. Ytterst är det dock 

styrelsen som bestämmer företagets redovisningsprinciper. Revisorn har ingen delaktig roll 

vid beslut om aktivering, utan granskar endast upprättade bokslut. Bertil Jungmar uppger att 

revisorn i denna fråga endast vill försäkra sig om att inga utvecklingsutgifter aktiveras. 

Beslutet om hur utvecklingsutgifter ska redovisas är inte någon kontroversiell fråga i 

ledningen då det råder total enighet.  

 

Företagets redovisning riktar sig till aktiemarknaden. Företaget har inga lån. 

 

Bertil Jungmar betraktar det vara svårt att inom läkemedelsindustrin värdera aktiverade 

utvecklingsutgifter till marknadsvärde. Teoretiskt är det möjligt då det inte är ovanligt att 

läkemedelsbolag ”köper” projekt från bioteknikbolag. Därmed kan man säga att det finns en 

marknad och marknadsvärden. Däremot har (marknads)värdet inte mycket att göra med 

nedlagda utgifter, eftersom man vanligen sätter värdet på ett projekt baserat på diskonterade 

försäljningssiffror (starkt diskonterade för risken i projekten. Där kan uppfattningarna gå 

mycket isär mellan företag. Bertil Jungmar ifrågasätter dock förtjänsten i att åsätta ett 

marknadsvärde. 
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Bilaga 5: Intervju med Medivir 
 
Intervju den 4 april 2006 med Per Baumann, ekonomidirektör och verksam vid Medivir 

sedan 1997  

Var projektet befinner sig i förädlingskedjan är den avgörande faktorn som styr hur 

utvecklingsutgifter redovisas enligt Medivirs ekonomidirektör Per Baumann. Det är svårt att 

ta fram nya läkemedel och det är en förhållandevis mycket liten andel av all 

läkemedelsforskning som verkligen leder till kommersialisering. Det får därmed inte finnas 

några tveksamheter om projektet verkligen kommer att generera intäkter. 

 

Företaget bedömer att kriterierna för aktivering av utvecklingskostnader uppfylls först i Fas 

3. Då företaget ännu inte har något projekt som nått Fas 3, kostnadsförs samtliga 

utvecklingsutgifter. Vidare anses inte rekommendationen påverka bilden av företaget, då 

redovisningen av FoU-utgifter varit densamma sedan starten. 

 

Vid beslut om eventuell aktivering medverkar företagets ekonomidirektör samt revisorn.  

Företagets redovisningsansvarige och revisorn har tät och regelbunden kontakt. Den 

intensiva kontakten beror delvis på införandet av IFRS vars standarder företaget tillämpar 

fr.o.m. 2005. Inga specifika frågeställningar brukar komma upp angående 

utvecklingsutgifter. För Medivir är val av redovisningssätt en självklarhet, dvs. att 

utvecklingsutgifter endast ska aktiveras då projektet befinner sig i Fas 3. Att aktivera utgifter 

i en tidigare fas anses inte lämpligt, då läkemedelsindustrin bedöms som en högriskbransch.  

 

Per Baumann tror att den praxis som råder inom branschen troligen är att aktivering ej sker 

förrän väldigt sent i utvecklingsfasen. Vidare uppgav Per Baumann att rådande praxis 

eventuellt också kan beror på vilken revisionsbyrå som företaget anlitar.  

 

Fördelen med att aktivera utvecklingsutgifter i ett tidigt skede är ett kortsiktigt förbättrat 

resultat. Per Baumann utgick dock från att ett sådant förbättrat resultat är något som 

analytiker troligen genomskådar. Vidare betonade Per Baumann att den allmänna 

uppfattningen är att kassaflödesanalysen är den viktigaste finansiella rapporten, och genom 

 67



Kandidatuppsats VT 2006   
Jeanette Hörner & Hélène Qvarnström 
 
   
att granska denna blir det uppenbart vilka kostnader företaget egentligen har haft. Dessutom 

ansåg Per Baumann att vid en för tidig aktivering finns risk för att ett projekt faller och att 

balanserade utgifter inte kan motiveras utan måste avskrivas direkt. Det skulle kunna 

medföra att de tidigare årsredovisningarna varit missvisande till följd av för optimistiska 

sannolikhetsbedömningar. Årets resultat skulle därmed också komma att fluktuera onödigt 

mycket.   

 

Genomgående betonas försiktighetsprincipen vid redovisning av företagets 

utvecklingsutgifter. Detta beror på att läkemedelsbranschen bedöms som en mycket riskfylld 

bransch avseende forskningens slutliga resultat. 

 

Enligt Per Baumann riktar företaget sin årsredovisning till alla. Det framkom dock att de 

huvudsakliga mottagarna utgörs av analytiker och aktörer på kapitalmarknaden. Företaget har 

hög soliditet och verksamheten finansieras främst genom forskningssamarbeten, milestones 

och endast till viss del med lån.  

 

Per Baumann anser inte att det är tillämpbart att värdera aktiverade utvecklingsutgifter till 

marknadsvärde. Anledningen är att det råder stor osäkerhet kring utfallet av 

forskningsprojekt inom läkemedelsbranschen.  
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Bilaga 6: Intervju med Astra Zeneca 
 
Intervju den 13 april 2006 med Leif A Johansson Technical Accounting Director på Astra 

Zeneca. Leif A Johansson har varit verksam inom företaget sedan 1974. 

Leif A Johansson anser att rekommendationen generellt sätt är för kategorisk och ställer sig 

tveksam till om rekommendationen ger än mer rättvisande bild. Detta då den begränsar 

valmöjligheten och är mer tvingande nu jämfört med tidigare rekommendation som var mer 

frivillig. Branschmässigt anses inte rekommendationerna ha tillfört så mycket och har inte 

föranlett någon förändring. Detta förklaras med att det inom läkemedelsindustrin finns en 

mycket lång utvecklingsfas mellan upptäckt av substans till själva marknadslanseringen av 

läkemedlet. Det förekommer många misslyckanden, mest i början men även i senare faser. 

Leif A Johansson anser att rekommendationen är mer gångbar för andra branscher där det 

inte är lika vanligt med misslyckanden i senare faser, utan att det snarare handlar om ren 

produktutveckling.  

  

Inom Moderbolaget är 34 % av företagets kostnader FoU:s utgifter , medan dessa utgifter 

inom koncernen endast utgör 19 % av de totala kostnaderna. 

 

Astra Zeneca kostnadsför samtliga utgifter för egenutvecklad FoU. Skälet till att man väljer 

att kostnadsföra utgifterna för de egenutvecklade forskningsprojekten beror på att 

osäkerheten är så hög inom läkemedelsindustrin. Det är relativt vanligt att projekt måste 

avbrytas om de inte får önskat utfall eller om myndigheterna inte godkänner 

registreringsansökan. En aktivering medför att resultat kan komma att fluktuera om det visar 

sig att de aktiverade projekten måste skrivas ned omedelbart. Förklaringarna kring dessa 

fluktuationer skulle leda till att fokus sätts på företagets misslyckanden. Läkemedelsföretag 

misslyckas kontinuerligt med projekt, det hör till forskningens karaktär. Det är dock bättre att 

utåt sätta fokus på de projekt som lyckas, framförallt då konkurrenterna är så snabba på att 

peka på varandras misslyckanden och anspela på bristande säkerhet. Ytterligare skäl till att 

kostnadsföra FoU:s utgifter är för att få skattefördelar. Företagets cash-flow blir också bättre 

om utgifterna kostnadsförs då skatten blir lägre.  
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Koncernen väljer att aktivera utgifter för förvärv av forsknings- och utvecklingsprojekt som 

hunnit till det senare utvecklingsskedet. Den främsta anledningen till detta är att om en affär 

gjorts så borde detta återspegla att det finns ett marknadsvärde. Det är dock inte klart om det 

finns en andrahandsmarknad men då företaget är beredd att betala för affären måste därmed 

företaget anse att det finns ett värde, en tillgång, i affären. Att inte aktivera i detta läge vore 

ju att ”idiotförklara sig själv” menar Leif A Johansson, och tillägger att företaget måste visa 

att det tror på affären. Osäkerheten inom branschen medför dock att även vid förvärv förhålla 

sig försiktigt och inte aktivera i tidigare faser. Förvärv av forskningsprojekt i tidigare stadium 

måste betraktas som mer osäkra och utgången av dessa kan mer liknas vid ett lotteri. 

Förvärvsutgifterna i dessa fall betecknas då snarare som priset på lottsedeln varför dessa 

kostnadsförs. 

 

Leif A Johansson uppger att det finns en global praxis/policy inom läkemedelsbranschen att 

inte aktivera FoU:s utgifter förrän tidigast i sen fas 3. Aktiveringen kan dock variera mellan 

sen fas 3, under registreringsansökan, eller efter att företaget fått en godkänd ansökan. Leif A 

Johanson uppger att koncernens ekonomidirektör har en global branschdiskussion angående 

denna fråga. Anledningen till detta är att det anses viktigt att det inte börjar ”fladdras” i 

redovisningsprinciperna, så att jämförbarheten mellan företagen i branschen blir lidande.  

 

Företaget använder sig inte av någon speciell modell vid aktivering av utvecklingsutgifter 

utan utgår från de allmänt vedertagna utvecklingsfaserna som tidigare redovisats för. 

 

Beslut om aktivering som i Astra Zenecas fall betecknas som okontroversiell, görs främst av 

ekonomiansvarige utifrån underlag från forskningsavdelningen, men även 

marknadsföringsavdelningen. Respondenten betonar att det inte är redovisningssättet som ska 

påverka företagets förvärv av forskning och utvecklingsprojekt, utan att redovisningen ska 

”stå för sig”. Revisorn har uteslutande en granskande roll och ger ingen rådgivning. Leif A 

Johansson understryker vikten i att revisorn inte ägnar sig åt rådgivning då detta inte är i linje 

med revisorns ”governance policy”. Om revisorn även är rådgivare blir följden att revisorn så 
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småningom kan komma att granska sin egen granskning. Respondenten anser det då 

lämpligare att använda sig av en annan revisionsbyrå om behov av rådgivning förekommer. 

 

Försiktighetsprincipen väger tyngst vid redovisning av utvecklingsutgifter eftersom det anses 

för ovisst att matcha mot intäkter då dessa är så osäkra. 

 

Moderbolagets svenska årsredovisning görs främst för att lämnas in till bolagsverket. 

Koncernen har två årsredovisningar varav den ena är mycket omfångsrik och möter alla de 

krav som ställs. Utöver detta publicerar koncernen en tunnare årsredovisning som fokuserar 

mindre på siffror och mer på att kortfattat beskriva verksamheten. Denna årsredovisning 

vänder sig till gemene man. Företaget genererar sina egna medel och har inga lån. Astra har 

inte genomfört någon nyemission1 sedan 1974 och sedan sammanslagningen 1999 har det 

inte heller utfärdats någon nyemission. 

 

Leif A Johansson ställer sig tveksam till den strikta marknadsvärderingen. Han anser att 

denna inte tar hänsyn till företags långsiktighet. Marknadsvärdering kan ge en ”true and fair 

view” för företag som har kort cykel, dvs. företag som är inriktade på konsumentsektorer 

med attitydsvängningar. Marknadsvärderingen anses däremot inte göra rättvisa för företag 

med mer långsiktiga projekt såsom Astra Zeneca. De aktiverade utvecklingsutgifter består i 

Astra Zenecas fall endast av förvärvade utvecklingsutgifter. Dessa värderas till 

marknadsvärde, dvs. till förvärvsvärdet. Avskrivningstiden bestäms utifrån kvarstående tid på 

patentskyddet. Detta anses bäst återspegla den ekonomiska livslängden för tillgången. 

Patentskydd ansöks oftast tidigt i forskningsfasen och då läkemedel väl marknadslanseras är 

det vanligtvis inte många år som kvarstår på patentskyddet. Innan tillämpningen av IASB:s 

rekommendationer tillämpades UK GAAP (då företaget är en engelsk koncern) och 

avskrivningstiden hamnade i regel på fem år. Uppföljning av gjorda aktiveringar görs genom 

impairmenttester och nedskrivningar om det vid tillfället inte går att bevisa ekonomiska 

framtida värden. Företaget väntar med bortskrivningar så att det ska vara möjligt att återföra 

utgifterna som tillgång om så visas vara lämpligt 

 
1 Se Bilaga 1: Begreppsdefinitioner 
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Bilaga 7: Intervju med Q-Med 

 
Intervju den 3 maj 2006 med Bo-Göran Berglind, koncerncontroller och verksam vid Q-

Med sedan 2002 

Bo-Göran Berglind från Q-Med anser att IFRS och IAS rekommendationerna generellt mer 

bygger på bedömningar av framtiden än det ”klassiska” redovisningssynsättet gjorde. 

Berglind menar att det därigenom öppnas möjligheter för en större subjektivitet än tidigare. 

Vidare resonerar Berglind att rekommendationerna eventuellt kan öka möjligheterna att ge en 

korrekt bild av ett företag. Krasst uttryckt verkar valet stå mellan ”korrekt men subjektivt” 

eller ”mindre korrekt men objektivt”. Berglind tror att det råder olika uppfattningar om vad 

som är lämpligast men anser själv inte att möjligheten till att basera värderingen av tillgångar 

på bedömningar av framtiden leder till en bättre bild av företagen. Berglind tror att det 

tvärtom leder till en fråga om hur olika företag väljer att tolka standarderna. Just delar av IAS 

38 som handlar om internt upparbetade immateriella tillgångar är enligt Berglind ett sådant 

exempel.  Punkten 57 innehåller ett antal villkor som är så formulerade att en vid tolkning 

skulle kunna tillåta att stora delar av de totala FoU utgifterna balanseras, medan en snäv 

tolkning utesluter de flesta.  

 

Q-Med aktiverar utvecklingsutgifter för produkter fr.o.m. det att försäljningstillstånd 

erhållits. Först då anser sig företaget ha uppfyllt de förutsättningar för aktivering av 

utvecklingsutgifter som nämns i IAS 38.57. Med försäljningstillstånd avses att produkten fått 

godkänd ansökan från aktuell myndighet. I praktiken innebär detta att Q-Med balanserar de 

utvecklingskostnader som uppstår mellan försäljningstillståndet och marknadslanseringen. 

Då produkten måste vara färdigutvecklad för att en ansökan om försäljningstillstånd ska 

kunna lämnas in återstår emellertid inte mycket att balansera menar Berglind. Cirka 23 % av 

Q-Meds totala kostnader utgörs av FoU:s kostnader. Utöver detta tillkommer de balanserade 

utvecklingsutgifterna. 

 

Bo-Göran Berglind är osäker på om det råder någon specifik policy/praxis inom branschen 

avseende hur utvecklingsutgifter redovisas. Dock har han talat med personer med bra 
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överblick och anser sig ha fått bekräftat att företagets syn och handhavande är representativt 

för branschen. Företaget använder inte någon specifik modell för att avgöra när en 

utvecklingsutgift eventuellt ska aktiveras. Beslut om aktivering görs utifrån 

försäljningstillståndet. När policyn utarbetades vägdes synpunkter in från forsknings- och 

produktionsavdelningarna, men framförallt från finans och revisorerna. Frågan anses inte på 

något vis varit kontroversiellt, framförallt p.g.a. att det är fråga om så lite pengar. Det har 

dock varit besvärligt att ta sig fram till en modell eller ett synsätt som varit praktiskt 

hanterbart. Försiktighetsprincipen väger tyngre än matchningsprincipen vid redovisning av 

utvecklingsutgifter. Bo-Göran Berglind tror visserligen att punkterna om internt upparbetade 

immateriella tillgångar är ett försök att luckra upp försiktighetsprincipen, liksom andra stora 

delar av IFRS, men det är svårt både teoretiskt och praktiskt att anlägga ett 

matchningsprinciptänkande på denna typ av utgifter. 

 

Utifrån Q-Med tror Berglind inte att det finns några egentliga fördelar med att aktivera 

utvecklingsutgifter. Detta utesluter inte att det kan finnas andra företag eller branscher, där 

det finns en entydigt identifierbar utvecklingsfas med betydande utgifter, för vilka denna typ 

av aktivering verkligen ger en bättre bild av den finansiella situation som balans- och 

resultaträkningar ska avbilda. Rent spekulativt tror Berglind att det kan finnas kortfristiga 

fördelar med att aktivera för företag som vill höja resultatet. Aktiverade utvecklingsutgifter 

underlättar nog däremot inte för läsaren av de finansiella rapporterna tror Berglind. Berglind 

tror att årsredovisningens primära läsegrupp framför allt utgörs av aktieägarna samt av de 

finansanalytiker som följer företaget. Eftersom Q-Med röner ett ganska brett intresse kan 

även ekonomijournalister och intresserad allmänhet ha intresse av att läsa årsredovisningen, 

tillägger Berglind.  

 

Bo-Göran Berglind tror inte att det vore möjligt att värdera aktiverade utvecklingsutgifter till 

marknadsvärde. Q-Meds balanserade utvecklingsutgifter värderas till anskaffningsvärde med 

avdrag för avskrivningar. Avskrivningarna görs på fem år, vilket också gjordes innan 

införandet av IAS 38. Någon uppföljning av de aktiverade utvecklingsutgifterna genomförs 

inte. 
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Bilaga 8: Hämtade uppgifter från läkemedelsföretagens årsredovisningar. 
 
  

 Meda A Bioinvent Diamyd Biophausia Orexo
Active 

Biotech KaroBio
Aktiverar  Ja-förvärv Ja-förvärv Ja-förvärv Nej Nej Nej Nej 
Startår 1990 1997 1996 1997 1995 1991 1987 
Revionsbyrå ÖPWH E&Y E&Y E&Y ÖPWH KPMG ÖPWH 
Anställda  857 96 7        10            43         92,0            73     
Omsättning mkr 2869 28,2 0,9 138 62,3 9,2 51,9 
Resultat mkr 143,5 -140 -36,6 -3,5 43,3 -135,4 -111 
FoU av rör.kost 5% 83,5% 62% 2% 57% 86% 78% 
Bransch Läkemedel Läkemedel Läkemedel Läkemedel Läkemedel Bioteknik Läkemedel
Fas Marknad 2 3 Marknad 3 2 1 
        
        

 Glycorex Bringwell Medivir Tripep Q-Med
Astra 

Zeneca  
Aktiverar  Ja Ja Ja-förvärv Ja-förvärv Ja Ja-förvärv  
Startår 1996 1994 1988 1997 1995 1999  
Revionsbyrå KPMG E&Y ÖPWH E&Y E&Y KPMG  
Anställda  12 30 133 10 550 65 000  
Omsättning mkr 8,4 103 132 0 976 170 464  
Resultat mkr -16,7 -36,7 -104 -23,9 77,1 33 623  
FoU av rör.kost 49% 13% 97% 43,50% 22,70% 19%  
Bransch Bioteknik Läkemedel Läkemedel Bioteknik Bioteknik Läkemedel  
Fas Marknad Marknad 1 Marknad Marknad Marknad  
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Bilaga 9: Hämtade uppgifter från årsredovisningar för 2005 från övriga 

företag inom hälsovård. 

 

 

 

Företagsnamn Aktiverar 
FoU 

Aktiverar endast 
förvärvad FoU 

 Företagsnamn Aktiverar 
FoU  

Aktiverar endast 
förvärvad FoU   

Artimplant Ja Nej  Life Assays Nej  

Biacore Ja Nej  Medirox Ja Nej 

Biogaia Ja Nej  Nobel Biocare Nej  

Biolight Ja Nej  Orasolv Nej  

Biolin Ja Nej  Ortivus Ja Nej 

Biotage Nej   Probi Nej  

Chemel Nej   RaySearch Lab. Ja Nej 

Elekta Ja Ja  Sectra Ja Nej 

Euro.In. Sci. Nej   Stille Ja Nej 

Getinge Ja Nej  Vitrolife Ja Nej 

Hebi Health C. Nej   Wilh. Sonesson Nej  

Human Care Ja Nej     

 

 

Följande företag följer US GAAP och har därför uteslutits från denna undersökning: 

- Pfizer 

- Oxigene 

- EpiCept Corporation  
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