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Sammanfattning       
 
Som en konsekvens av alltmer investeringar inom forskning och utveckling (FoU), och dess 
betydelse för ekonomisk tillväxt, företagsresultat och välfärd, har denna immateriella tillgång 
fått ett ökat intresse bland forskare. Samtidigt pågår spekulationer om huruvida informationen                  
om FoU, inte minst i läkemedelsföretag, påverkar kostnaden på eget kapital och hur olika 
kapitalkostnader påverkas av obligatoriska rapporteringskrav. Trots det har regleringen av 
FoU-rapportering fått lite uppmärksamhet. Exempelvis leder EU-direktiv till att FoU-
rapporteringen kan ses som frivillig istället för obligatorisk.                             
 
Det huvudsakliga syftet med studien var att beskriva och analysera hur större omfattning av 
FoU-rapportering påverkar läkemedelsföretags kostnader på eget kapital och hur reglerad 
FoU-rapportering inverkar på läkemedelsföretags omfattning av sådan rapportering och deras 
kostnader på eget kapital. Urvalsramen bestod av läkemedelsföretag från Sverige, Belgien, 
Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Norge, Schweiz och Danmark. Av 31 läkemedelsföretag 
uppfyllde 29 kraven för att ingå i studien. Multipla regressionsanalyser visar att reglerad FoU-
rapportering leder till att läkemedelsföretagens omfattning av FoU-rapportering generellt ökar, 
men utan att det påverkar deras kostnader på eget kapital. Vidare visar analyserna att större 
omfattning av FoU-rapportering inte har någon inverkan på läkemedelsföretags kostnader på 
eget kapital, men att läkemedelsföretagens omfattning av FoU-rapportering påverkas av 
storleken på läkemedelsföretag i länder som har oreglerad FoU-rapportering.           
                                   
Nyckelord: FoU-rapportering, Kostnad på eget kapital, Reglering, Företagsstorlek              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Abstract  
 
As a consequence of growing investments in research and development (R&D), and its 
importance for economic growth, corporate earnings and welfare, the interest among 
researchers for this intangible asset has increased. At the same time, speculations regarding 
if the information about R&D activities, not least in pharmaceutical companies, affects the cost 
of equity, and how different capital costs are affected by mandatory disclosure requirements. 
However, the regulation of R&D-disclosure has received little attention. For example, the result 
of some EU directives is that R & D-disclosure can be seen as voluntary rather than mandatory. 

The main purpose of the study was to describe and analyse how a more extensive R&D- 
disclosure affects pharmaceutical companies' cost of equity and how regulated R&D- 
disclosure affects the pharmaceutical companies extent of such disclosure and their cost of 
equity. The selection group consisted of pharmaceutical companies from Sweden, Belgium, 
Great Britain, Germany, France, Norway, Switzerland and Denmark. Out of 31 pharmaceutical 
companies, 29 met the requirements to be included in the study. Multiple regression analyses 
show that regulating R&D-disclosure leads to a general increase in the extent of R&D-
disclosure by pharmaceutical companies, but without affecting their costs of equity. 
Furthermore, the analyses show that a greater extent of R&D-disclosure has no impact on the 
pharmaceutical companies' cost of equity, but that the extent of R&D-disclosure by 
pharmaceutical companies is affected by the size of pharmaceutical companies in countries 
that have unregulated R&D-disclosure.    

 
Keywords: R & D-disclosure, Cost of equity, Regulation, Company size     
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1. Inledning                                
__________________________________________________________________________ 
I detta inledande kapitel presenteras problematiken kring FoU rapportering, kostnader på eget 

kapital och reglering av FoU-rapportering. En diskussion om företagsstorlek görs, fråge- 

ställningar formuleras och studiens huvudsakliga syfte presenteras.       
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

1.1 Problembakgrund                          
 
FoU är en immateriell tillgång som fått alltmer uppmärksamhet bland forskare. Dels på grund 
ökade teknologiska framsteg, dels genom tilltagande investeringar inom detta område (Lev & 
Sougiannis, 1996). Vidare anses FoU ha blivit intressant genom dess betydelse för ekonomisk 
tillväxt, välfärd (Lev & Sougiannis, 1996) och företagsresultat (Lev, 1999). Exempelvis har 
Jones (2007) visat att FoU-rapportering är förknippad med mindre prognostiserade fel på 
omsättning och vinster bland analytiker. Trots att aktiviteter inom FoU har betydelse för före- 
tagens tillväxt och hur företagen värderas, finns fortfarande bristande kunskap om vad före-
tagen vill uppnå med sin rapportering av FoU (Merkley, 2014). Rapportering av FoU-aktiviteter 
skulle kunna vara värdefull för både investerare och andra aktörer (Jones, 2007). Denna 
rapportering kan även vara väsentlig för enskilda individer, då produkter som tas fram inom 
dessa områden påverkar människors hälsa och välmående. Vidare skulle vissa sorters 
information om FoU kunna ha en varierande inverkan på kostnader på eget kapital (La Rossa 
& Liberatore, 2014).             
 
Om informationen blir mer transparent kan det leda till att aktiemarknaden gör bättre över- 
väganden, och att överföringskostnaderna minskar (Diamond & Verrecchia, 1991). Samtidigt 
kan detta leda till mer gynnsamma val från aktieägarnas sida, vilket i slutändan kan leda till 
minskade kostnader på eget kapital (La Rossa & Liberatore, 2014). Trots det kan konsekven- 
sen av ökad transparens generera en paradoxal effekt i form av stigande kostnader på eget 
kapital, eftersom ökad transparens kan leda till att investerare blir mer benägna att söka efter 
hemlig information, och därmed skapa ökad informationsasymmetri (Zhang, 2001; Kim & 
Verrecchia, 1994). Något det inte har forskats så mycket om är sambandet mellan företags 
kapitalkostnad och rapporteringsreglering (Lambert, Leuz & Verrecchia, 2007; Hail & Leuz, 
2006).                                                                 

Det som kan ha en betydande påverkan för både hur omfattande och trovärdiga företagsledare 
är i sina uttalanden är om rapporteringen för sådana redogörelser är obligatorisk, vilket kan 
leda till god inverkan på investerares beteenden, och därmed innebära att kostnader från olika 
sorters kapital reduceras (Sengupta, 1998; Botosan, 1997). Vidare finns fortfarande en 
begränsad antydan för ett samband mellan obligatorisk rapportering och minskning i 
kapitalkostnader (Hail & Leuz, 2006; Healy & Palepu, 2001). Enligt La Rossa & Liberatore 
(2014), har regleringen av FoU-rapportering inte fått tillräckligt med uppmärksamhet. EU-
direktiv redogör inte utförligt för hur omfattande informationen om FoU-aktiviteter ska vara i 
förvaltningsberättelsen, varför europeiska företag kan delge sådana aktiviteter efter eget 
omdöme. Det leder till att rapporteringen av FoU kan betraktas som frivillig istället för obliga- 
torisk (cf. La Rossa & Liberatore, 2014). Det är rimligt att anta att FoU-rapporteringen påverkas 
av företagsstorlek. Större företag har generellt fler verksamheter, varför mer omfattande 
rapportering normalt krävs för att ge aktörerna en heltäckande bild av verksamheten. Sektorer 
som uppvisar stora FoU-verksamheter är läkemedelssektorn, proteinläkemedelsektorn och 
kemiska sektorn (La Rossa & Liberatore, 2014).           
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1. 2 Problemformulering    
 
Problembakgrunden visar att det finns ett intresse i litteraturen för om informationen om FoU 
påverkar kostnader på eget kapital och hur kapitalkostnader påverkas av reglerade 
rapporteringar. Vidare kan FoU-rapporteringar vara betydelsefulla för investerare, samtidigt 
som det finns bristande kunskap om vad företagen vill uppnå med sin FoU-rapportering. 
Slutligen så har regleringen av FoU-rapportering fått lite uppmärksamhet, trots att allt fler 
investeringar görs i FoU, och kan påverka hur mycket FoU-information som företagen väljer 
att delge. En sektor där det finns stora FoU-verksamheter är läkemedelssektorn. Följande 
frågeställningar formuleras:                                                     

• Hur påverkar större omfattning av FoU-rapportering läkemedelsföretags kostnader på 
eget kapital? 
 

• Hur påverkar reglerad FoU-rapportering läkemedelsföretags omfattning av FoU-
rapportering och deras kostnader på eget kapital?  
 

• Hur påverkar läkemedelsföretagens storlek läkemedelsföretags omfattning av FoU-
rapportering?           

1.3 Syfte     
 
Studiens huvudsakliga syfte är att beskriva och analysera hur större omfattning av FoU-
rapportering påverkar läkemedelsföretags kostnader på eget kapital och hur reglerad FoU-
rapportering inverkar på läkemedelsföretags omfattning av sådan rapportering och deras 
kostnader på eget kapital. Studiens underliggande syfte är att beskriva och analysera hur 
läkemedelsföretagens storlek påverkar läkemedelsföretags omfattning av FoU-rapportering.                          
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2. Teoretisk referensram                                                       
__________________________________________________________________________ 
I följande kapitel presenteras en teoretisk introduktion, teoretiska antaganden och resultat från 

tidigare forskning angående omfattning av FoU-rapportering, kostnader på eget kapital, 

reglerad FoU-rapportering samt studiens externa variabel, företagsstorlek. Avslutningsvis 

presenteras studiens hypoteser och analysmodell.    
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

2.1 Teoretisk introduktion                                  
 
I en förvaltningsberättelse finns en sammanfattning över vilka förändringsprocesser som 
uppstått i företagets aktiviteter, ställning och resultat. I förvaltningsberättelsen ska det även 
finnas en rapportering om verksamheter inom FoU (Skatteverket, 2016). FoU-verksamheter är 
en del inom den omfattande informationskategorin intellektuellt kapital (La Rossa & Liberatore, 
2014), och har av tradition varit ansluten till sådan rapportering (Bozzolan, Favotto, & Ricceri, 
2003). Som en konsekvens av att det uppstått motstridiga empiriska resultat, och kritik mot 
studier som avgränsar sig till allomfattande rapportering istället för enskilda informationskate- 
gorier, behövs vidare forskning om hur diverse varianter av information påverkar kostnader på 
eget kapital (Botosan, 2006). Olika kategorier inom intellektuellt kapital skulle kunna påverka 
kapitalkostnader på olika sätt (Holland, 2006; Holland, 2003). En enskild informationskategori 
inom intellektuellt kapital, som exempelvis FoU, kan bidra till viktiga upptäckter som sannolikt 
skulle kunna döljas ifall en samlad rapportering hade tillämpats (La Rossa & Liberatore, 2014). 
Ett företags kostnader på eget kapital kan ses som ett substitut som marknaden kräver att få i 
utbyte för att både äga tillgångar och för att inneha risken för själva ägarskapet. Från en 
investerares perspektiv är kostnader på eget kapital den avkastning som anses nödvändig för 
att vilja investera i kapital, medan det från ett företags perspektiv är kostnader som används 
för att fastställa vilken avkastning som är rimlig för ett projekt eller en investering (Investopedia, 
2016).                                                  
 
Från EU beskrivs i fjärde direktivet i artikel 46 att förvaltningsberättelsen ska rapportera om 
verksamheter inom FoU (Eur-lex.europa, 2016; La Rossa & Liberatore, 2014). Enligt La Rossa 
& Liberatore (2014) leder detta direktiv till att europeiska företag kan göra egna bedömningar 
av hur omfattande deras rapportering av FoU ska vara, då det saknas en ingående redogörelse 
för en bestämd lägsta möjliga mängd FoU som ska rapporteras i förvaltningsberättelsen. Det 
leder till att rapporteringen av FoU kan ses som frivillig snarare än obligatorisk (La Rossa & 
Liberatore, 2014). Företagsstorlek har betydelse för informationsmängden som ett företag 
rapporterar. Därför finns en möjlighet att storleken kan påverka omfattningen av FoU-
rapportering, varför denna ingår i den teoretiska referensramen (cf. Bozzolan et al., 2003).                                                

2.2 Hypotesgenerering                                   
                              
2.2.1 FoU-rapportering och kostnad på eget kapital                                
 

Från början låg intresset i att studera relationen mellan omfattning av FoU-rapportering och 
kostnad på eget kapital. Eftersom tidigare forskning för ett sådant samband är reducerad, har 
diskussioner från tidigare studier som överskådligt berört området fått utgöra teoretiskt 
underlag. Vissa artiklar har inriktat sig på informationsasymmetri istället för kostnad på eget 
kapital. Därför har informationsasymmetri utgjort teoretisk grund för studiens första hypotes. 
Informationsasymmetri uppstår när en företagsledning utnyttjar central information om sitt 
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företag före marknaden (Jones, 2007). FoU är förknippad med högre informationsasymmetri 
och osäkerhet (Kothari et al., 2002; Boone & Raman, 2001; Chan et al., 2001; Aboody & Lev, 
2000). Vidare är risknivåerna inom FoU höga, och det är svårt att tillämpa redovisningsmått 
för att kunna förklara de resultat som uppstår inom detta område (Merkley, 2014). Analytiker 
har ofta svårt att prognostisera hur resultaten från FoU-aktiviteter kommer att gynna företagen 
(Barron, Byard, Kile, & Riedl, 2002). Enligt Jones (2007) finns en ovisshet om företags-
ledningar kommer att göra en utförlig rapportering av information som är knuten till FoU. 
Exempelvis kan osäkerheter minskas om företagsledningen väljer att rapportera om företagets 
intäkter och förväntad utveckling på försäljningar, och därmed se till att konkurrenter inte förses 
med specifik information om företagens FoU-aktiviteter (Jones, 2007). När en företagsledning 
planerar att göra en offentlig rapportering av information som kan vara svårvärderad, kommer 
man att ta hänsyn till både den information som publiceras och på vilket sätt marknaden 
kommer att tolka informationen (Dutta & Trueman, 2002).            

Då det inte är uppenbart hur marknaden kommer att tolka rapporter med detaljerad 
information, kan det leda till att företagsledningen blir tveksam till att vilja utföra en sådan 
rapportering. Alternativt kan en företagsledning erbjuda detaljerad information om FoU-
aktiviteter, i syfte att differentiera sitt företag med FoU-projekt med starka framtidsmöjligheter 
från andra företag med mindre lovande FoU-projekt. Det som kan tilläggas är att om 
marknaden får svårt att förstå FoU inriktade företags konkurrensfördelar, som exempelvis 
innovativa verksamheter, kan det leda till informationsasymmetri (Jones, 2007). Med hänsyn 
till att det finns stora ovissheter och feltolkningar inom FoU-verksamheter, råder en                                   
oklarhet om företagsledningen kommer att kunna göra en FoU-rapportering som är både 
verkningsfull och trovärdig på ett sätt som investerare kommer att betrakta som informativ 
(Merkley, 2014). Vissa ekonomiska teorier påstår att informativa rapporteringar kan vara till 
fördel för företag, då sådana kan minska informationsasymmetrin och ofördelaktiga urval, vilket 
i slutändan skulle kunna leda till högre värdering på aktier och lägre kapitalkostnader för 
företag (Healy & Palepu, 2001). Resultat visar att mer omfattande FoU-rapporteringar av 
deskriptiv art var förknippad med mindre informationsasymmetrier (Merkley, 2014). Därför är 
det möjligt att ett samband mellan omfattning av FoU-rapportering och kostnader på eget 
kapital kan verifieras empiriskt. Ovanstående resonemang resulterar i studiens första hypotes:       

H1: Omfattning av FoU-rapportering är negativt relaterad till kostnader på eget kapital.     

2.2.2 Reglerad FoU-rapportering, FoU-rapportering och kostnad på eget kapital   
 
Tillgång till tidigare forskning angående samband mellan reglerad FoU-rapportering, omfatt- 
ning av FoU-rapportering och kostnader på eget kapital är begränsad. Vissa artiklar har inriktat 
sig på relationen mellan regleringar och kostnader på eget kapital, medan andra fokuserat på 
kopplingen mellan reglerade strukturer och rapporteringsnivåer av information i förvaltnings- 
berättelser. Forskning om dessa två sambandsförhållanden har därför legat till grund för 
studiens andra och tredje hypotes.       

Reglering har som mål att frambringa liknande resultat, vilket görs genom att försöka ändra 
andras handlingssätt i form av bestämda regler och syften (Waring et al., 2010; Black, 2001). 
Hail & Leuz (2006) har visat att företag som befann sig i länder där det existerar mer 
omfattande rapporteringskrav, och där regleringar användes mer, även hade lägre kostnader 
på eget kapital. Lambert et al. (2007) föreslår ett teoretiskt ramverk där ökad kvalité på 
obligatorisk rapportering i allmänhet skulle kunna omplacera företagens kapitalkostnader till 
riskfria räntenivåer för alla företag i en ekonomi. Trots det så argumenteras det för att vilken 
omfattning som företagens kapitalkostnader påverkas av obligatorisk rapportering kan variera 
mellan företag, varför förbättrad information skulle kunna öka företagens kapitalkostnader 
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(Lambert et al., 2007). En annan studie av Hail & Leuz (2009), baserad på företag från 45 
länder i bland annat Europa, visar att börsnoterade företag från länder med sämre 
rapporteringsreglering uppvisade en jämförelsevis större nedgång i kapitalkostnader.      

Det påstås att om man ger företagsledningen direktiv om frivillig rapportering av exempelvis 
ekonomiska översikter och affärsverksamheter, så leder det till att rapporteringen av 
intellektuellt kapital blir omfattande (Mangena, Pike, & Li, 2010). Frivillig rapportering kan 
också leda till att företagsledare väljer att inte lämna ut ogynnsam information. Vidare kan 
sådan frivillighet leda till att företagsledningen inte tar ett genuint ansvar för det man förser   
marknaden med, vilket kan resultera i att varors duglighet blir överskattade under 
utvecklingsskedet (Dedman, Lin, Prakash, & Chang, 2008). Vissa landsöverskridande under- 
sökningar, vars syfte har varit att undersöka om reglerade strukturer inverkar på rapport- 
eringsnivåer i förvaltningsberättelser, kan ge stöd för idén om att länder med mer omfattande 
regleringar även har mer informativt innehåll (La Rossa & Liberatore, 2014). Till exempel har 
Seah-Tan & Tarca (2013) visat att företag i länder där det fanns lagmässiga krav på 
obligatorisk rapportering av information i förvaltningsberättelsen, tillhandahöll mer sådan 
information än företag i Australien som istället rekommenderades att använda frivilliga riktlinjer 
för hur mycket deskriptiv information som skulle rapporteras. Studien utgick från 172 företag 
inom fem olika näringsgrenar där bland annat läkemedelssektorn ingick. Därför är det tänkbart 
att förbindelser mellan reglerad FoU-rapportering och omfattning av FoU-rapportering 
respektive reglerad FoU-rapportering och kostnader på eget kapital kan bekräftas empirisk. 
Dessa diskussioner utmynnar i studiens andra och tredje hypotes:             
 
H2: Reglerad FoU-rapportering är relaterad till omfattning av FoU-rapportering. 

 

H3: Reglerad FoU-rapportering är relaterad till kostnader på eget kapital.  
 
2.2.3 Företagsstorlek               
 
Förekomsten av studier som handlar om relationen mellan företagsstorlek och FoU-
rapportering är begränsad. Andra studier som utgår från samband mellan storlek på företag 
och rapportering av intellektuellt kapital, tillsammans med övrig rapportering har därför utgjort 
grunden för studiens fjärde hypotes. Det finns en allmän acceptans att större företag är mer 
benägna till mer omfattande rapporteringar (Bozzolan et al., 2003). Större företag har fler 
verksamhetsgrenar, och har i det flesta fall diverse verksamhetsavdelningar som på längre sikt 
kan ha olika värdeskapande potential (Hackstone & Milne, 1996). Detta innebär att en större 
mängd information behöver rapporteras för att tillhandahålla intressenter en fullständig 
beskrivning av företaget (Bozzolan et al., 2003). Empirisk litteratur ger en stark indikation att 
företagets storlek påverkar omfattningen av frivillig rapportering (Robb et al., 2001; Hackstone 
& Milne, 1996; Gray et al., 1995). Bozzolan et al. (2003) har utforskat omfattningen av 
rapporteringen av intellektuellt kapital, där företagsstorlek och näringsgren fungerade som 
oberoende variabler i en multipel regressionsanalys som bestod av tre underkategorier och en 
generell. De fann i den generella kategorin ett starkt stöd för att näringsgren och 
företagsstorlek tillsammans är positivt relaterade till rapporteringen av intellektuellt kapital, 
medan underkategorierna uppvisade ett svagare stöd för ett sådant samband. Diskussioner 
som nämnts ovan leder till att det finns en möjlighet att det existerar en koppling mellan 
företags storlek och omfattningen av FoU-rapportering. Detta leder till studiens fjärde hypotes:          

H4: Företags storlek är positivt relaterad till omfattning av FoU-rapportering. 
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2.3 Analysmodell    
 
I syfte att visa strukturen för de hypoteser som genererats från teoretiska antaganden och 
tidigare forskningsresultat gjordes en modell, se figur 1. Modellen visar de grundläggande 
variablerna där omfattning av FoU-rapportering (FoU) antas påverka kostnaden på eget kapital 
(COE), medan reglerad FoU-rapportering (Reglering) förmodas påverka var och en av ovan 
nämnda variablerna. Pilarna visar relationerna mellan variablerna som representerar studiens 
fyra hypoteser (H1, H2, H3 och H4). De pilar som riktar sig mot H1-H4 illustrerar vilka 
kontrollvariabler som kan påverka relationerna mellan variablerna.             
     

 
  *Extern variabel   
**Kontrollvariabel  
 

Figur 1. Analysmodell          
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3. Metod                  
__________________________________________________________________________ 
I följande kapitel presenteras litteratursökning och källkritik, redogörelse för valet av ansats, 

metod, forskningsdesign och vetenskapligt synsätt, samt tillvägagångssätt vid datainsamling, 

urval och statistisk bearbetning. Kapitlet avslutas med en presentation av ekvationer och 

diskussion kring studiens validitet och reliabilitet samt etiska förhållningssätt.  
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
3.1 Litteratursökning och källkritik    
 
I huvudsak användes sökmotorn Google Scholar för att inhämta artiklar som berör det tilltänkta 
ämnet, där sökord fördes ihop på diverse sätt. Detta gjordes för att utvidga den grundläggande 
kännedomen om omfattningen av FoU-rapportering, kostnad på eget kapital och reglerad FoU-
rapportering. Sökorden som användes för att inhämta information om omfattning av FoU-
rapportering var “Intellectual Capital Disclosure”, “ICD”, “Intellectual Capital”, “Management 
Report”, “MR”, “R&D Disclosure”, “Research and Development” och “R&D”. De sökord som 
användes för att inhämta uppgifter om kostnad på eget kapital var “Cost of Equity” och “Cost 
of Equity Capital”. För att införskaffa information om reglerad FoU-rapportering användes 
sökorden “Voluntary R&D Disclosure”, “Mandatory R&D Disclosure”, ”Regulation”, 
“Regulatory”, “Voluntary Disclosure” och “Mandatory Disclosure”.          

Bland de ursprungligt funna artiklarna granskades även dess referenslistor. I syfte att säker- 
ställa vetenskaplig kvalité valdes i huvudsak artiklar som är “peer review”. Något som indikerar 
att resultatet i en artikel varit väsentligt för senare forskning är antalet citeringar, varför även 
detta togs hänsyn till vid val av artiklar. Som en konsekvens av att det finns valda artiklar som 
nyligen publicerats finns det skäl att förhålla sig kritisk till dess nyhetsvärde. Inledningsvis tar 
det ett tag innan en artikel offentliggörs och ytterligare en tid för forskare att bedöma om 
sådana artiklars kunskapstillägg kan utgöra relevanta underlag för framtida forskning om 
aktuella samhällsfrågor.                                 

Som teoretisk utgångspunkt användes i första hand artiklar som nyligen publicerats. Trots det 
användes även äldre artiklar. Orsaken till att dessa inkluderades som teoretiskt underlag var 
att de funnits med i efterföljande artiklar, vilket innebär att dess resultat fortfarande bedöms 
som intressanta. Emellertid har inte alltför avgörande antaganden utgått enbart från de äldre 
artiklarna, varför dessa har brukats aktsamt.                  

3.2 Ansats, metod, forskningsdesign och vetenskapligt synsätt 
 
Avsikten var att göra en studie om sambandet mellan omfattning av FoU-rapportering, kostnad 
på eget kapital och reglerad FoU-rapportering. Den studieform som bedömdes vara mest 
lämplig var av kvantitativt slag. Vidare användes sekundärt material (cf. Arbnor & Bjerke, 
2004). Det sekundära materialet var årsredovisningar som tillhandahöll förvaltningsberättelser, 
balansräkningar och resultaträkningar. En deduktivt ansats användes då hypoteser skapades 
efter att teoretisk information hade inhämtats. Vidare användes observationsundersökning 
som forskningsdesign (cf. Bryman & Bell, 2011). Tre grundläggande variabler som användes 
var omfattning av FoU-rapportering, kostnad på eget kapital och reglerad FoU-rapportering, 
se tabell 3. Tillvägagångssättet för mätning av omfattning av FoU-rapportering utgjordes av 
innehållsanalys för antal teman, medan tillvägagångsätt för mätning av kostnader på eget 
kapital utgjordes av innehållsanalys för faktisk vinst per aktie, aktiekurs, totalt antal aktier och 
årsresultat. Vidare mättes reglerad FoU-rapportering och företagsstorlek genom informations-
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insamling om krav på en bestämd lägsta möjlig mängd FoU-rapportering i förvaltnings-
berättelsen från västeuropeiska länders legala ramverk, och totala tillgångar. De statistiska 
tester som gjordes var korrelationsanalys och multipel regressionsanalys.                                    
 

3.3 Urval, datainsamling och statistisk bearbetning                   
 
I detta skede fördes muntlig kommunikation mellan författarna via Skype på grund av 
geografisk hemvist. I syfte att undvika potentiella missförstånd, fastställdes genom 
diskussioner hur samtliga komponenter för variablerna omfattning av FoU-rapportering, 
kostnad på eget kapital, reglerad FoU-rapportering och företagsstorlek skulle samlas in. Från 
västeuropeiska läkemedelsföretags hemsidor hämtades totalt 341 årsredovisningar från 
räkenskapsåren 2005 till 2015, vilka var och en utgjorde en undersökningsenhet. Årsredo-
visningarna bestod av förvaltningsberättelser, resultaträkningar och balansräkningar. En mer 
ingående redogörelse för läkemedelsföretagens geografiska hemvist visas i tabell 5. Att 
årsredovisningar med flera räkenskapsår för respektive läkemedelsföretag inhämtades var för 
att åskådliggöra omfattningen av FoU-rapporterings långsiktiga inverkan på kostnad på eget 
kapital.             

Sökmotorn Google användes för att samla in årsredovisningarna. Eftersom inga andra sökord 
kunde användas för att samla in fler eller lika många årsredovisningar för respektive 
läkemedelsföretag, och då ambitionen var att samla in årsredovisningar med så många antal 
räkenskapsår som möjligt för respektive läkemedelsföretag, användes sökorden “Sweden’s 
largest pharmaceutical companies”, “Norway’s largest pharmaceutical companies”, 
“Denmark’s largest pharmaceutical companies”, “United Kingdom’s largest pharmaceutical 
companies”, “Belgium’s largest pharmaceutical companies”, “France’s largest pharmaceutical 
companies”, “Switzerland’s largest pharmaceutical companies” och “Germany’s largest 
pharmaceutical companies”. På grund av studiens omfattning gjordes ingen granskning om 
läkemedelsföretagens årsredovisningar hade brutna räkenskapsår.             
 
För att bestämma omfattningen av FoU-rapportering granskades olika teman från tidigare 
studier. I syfte att fastställa vilka teman som skulle användas, gjordes en pilotstudie på tio 
slumpmässigt utvalda förvaltningsberättelser genom att använda olika sökord för respektive 
tema. Sökorden som användes för varje enskilt tema utformades innan pilotstudien, och 
användes för att hitta passande meningar som var jämförbara med de teman som fanns 
tillgängliga från tidigare forskning. De sökord som under pilotstudien gav flest antal träffar, och 
som genererade flest lämpliga meningar, fick utgöra sökunderlaget för det avsedda temat. När 
dessa moment hade gjorts fastställdes sex teman som utgjorde underlaget för omfattning av 
FoU-rapportering, se tabell 4. Därefter gjordes datainsamlingen genom att söka efter meningar 
i förvaltningsberättelser som var jämförbara med studiens valda teman, vilket gjordes genom 
att tillämpa sökfunktionen ctrl-f för varje sökord.        

Från årsredovisningarna samlades data in om den faktiska vinsten per aktie, nuvarande 
aktiekurs, totalt antal aktier och årsresultat. Dessa komponenter utgjorde underlag för 
beräkning av variabeln kostnad på eget kapital. Denna variabel förmodades vara den mest 
problematiska på grund av att det saknades möjlighet att hämta information om den 
prognostiserade vinsten för varje aktie (earnings per share) direkt från “Thomson Reuters 
I/B/E/S Estimates” som tillhandahåller information om detta (Financial.thomsonreuters.com, 
2016). Från vissa läkemedelsföretags årsredovisningar kunde samtliga komponenter som 
behövdes för beräkning av variabeln kostnad på eget kapital, utom prognostiserad vinst för 
varje aktie, hämtas direkt från balans- och resultaträkningar. Cirka tio procent av den totala 
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mängden årsredovisningar presenterade dessa komponenter i form av nyckeltal, och 
hämtades därför genom annan information i årsredovisningen.     

Då samtliga årsredovisningar saknade information om den prognostiserade vinsten för varje 
aktie, behövdes en lätthanterlig metod för att undvika uteslutning av undersökningsenheter. 
Detta gjordes genom att använda faktisk vinst delat i antal aktier för ett räkenskapsår och 
därefter använda den som prognostiserad vinst delat i antal aktier för ett räkenskapsår året 
innan. Andra årsredovisningar saknade information om både faktisk och prognostiserad vinst 
delat i antal aktier, varför ytterligare ett tillvägagångsätt behövde tillämpas för att inte 
besvärande uteslutning av undersökningsenheter skulle ske. Detta gjordes genom att samla 
in information om det totala antalet aktier och årsresultat från samma årsredovisningar. När 
denna insamling var klar gjordes egna uträkningar genom att dividera årets resultat med 
antalet aktier för att sedan kunna användas som faktisk och prognostiserad vinst per aktie. 
Därefter kunde kalkylering av det index som användes för mätning av kostnad på eget kapital 
göras. I detta skede uteslöts 168 årsredovisningar på grund av att beräkningarna genererade 
negativa tal, och kunde därför inte ingå i mätningen av variabeln kostnad på eget kapital.                     

Eftersom vissa läkemedelsföretag presenterade den faktiska vinsten per aktie och nuvarande 
aktiekurs i sin inhemska valuta, behövde den faktiska vinsten per aktie och nuvarande 
aktiekurs räknas om till europeisk valuta (EUR), vilket gjordes för att göra samtliga 
undersökningsenheter mer jämförbara. Omräkningen till EUR för faktisk vinst per aktie och 
nuvarande aktiekurs gjordes via formlerna ((faktisk vinst per aktie) x (EUR/inhemsk valuta)) 
och ((nuvarande aktiekurs) x (EUR/inhemsk valuta)). En redogörelse av faktorn (EUR/inhemsk 
valuta) för respektive land och årtal visas i tabell 1. Omräkningen till EUR gjordes i första hand 
för datumet 20XX-12-31 inom respektive årtal, medan datum som 20XX-12-30, 20XX-12-29 
och 20XX-12-28 användes i de fall då det inte fanns någon möjlighet att välja ett senare datum 
för ett visst år. Faktorn (EUR/inhemsk valuta) med dess respektive datum, årtal och land 
hämtades från den europeiska centralbankens hemsida (Ecb.europa.eu, 2016).             
 

Tabell 1. Växelkursmatris 

Årtal EUR/USD EUR/SEK EUR/DKK EUR/CHF EUR/GBP EUR/NOK 

2005 0,8477 0,1065 0,134 0,643 1,4592 0,1252 

2006 0,7593 0,1106 0,1341 0,6223 1,4892 0,1214 

2007 0,6793 0,1059 0,134 0,6043 1,3636 0,1257 

2008 0,7185 0,092 0,1342 0,6734 1,0499 0,1026 

2009 0,6942 0,0975 0,1343 0,674 1,126 0,1205 

2010 0,7484 0,1115 0,1341 0,7997 1,1625 0,1282 

2011 0,7729 0,1122 0,1345 0,8226 1,1972 0,129 

2012 0,7579 0,1165 0,134 0,8284 1,2253 0,1361 

2013 0,7251 0,1129 0,134 0,8146 1,1995 0,1196 

2014 0,8237 0,1065 0,1343 0,8317 1,2839 0,1106 

2015 0,9185 0,1088 0,1343 0,9229 1,3625 0,1041 
Källa: Ecb.europa.eu, 2016                                         
 
Information om mätning av reglerad FoU-rapportering hämtades från en tidigare studie (La 
Rossa & Liberatore, 2014). Denna variabel kodades till en dummyvariabel i statistikprogram- 
met SPSS, där vissa läkemedelsföretag noterades i länder med reglerad FoU-rapportering och 
andra läkemedelsföretag i länder där sådan rapportering är oreglerad, se tabell 5. Uppgifter 
om företagets storlek hämtades från respektive läkemedelsföretags årsredovisning, och 



10 

 

mättes genom balansomslutningen. Under detta moment exkluderades 6 årsredovisningar då 
det saknades information om företagets totala tillgångar. För att göra denna variabel mer 
jämförbar med andra variabler i en korrelations- och multipel regressionsanalys logaritmerades 
den i SPSS. Därefter fick den logaritmerade balansomslutningen multipliceras med 
EUR/inhemsk valuta, för den händelse att årsredovisningarna visade den inhemska valutan. 
När alla delar som inrymde datainsamling och uppställning var färdig fanns 167 
undersökningsenheter kvar att använda för analys och slutsatser.               

Informationen om variablerna kostnad på eget kapital (COE), reglerad FoU-rapportering 
(reglering), omfattning av FoU-rapportering (FoU) och företagsstorlek (storlek) sparades i en 
Excel-fil. Därefter gjordes ett korrelationstest i SPSS för att åskådliggöra sambandstyrkan för 
samtliga variabler, se tabell 2. Testet gjordes var för att fastställa om hypoteserna skulle 
analyseras genom korrelation eller multipel regression. Exempelvis visar tabell 2 
sambandsstyrkan och signifikansnivån mellan FoU och COE (-0,09; 0,249). Eftersom alla 
variablerna i korrelationstestet uppvisade en sambandsstyrka som var lägre än 0,5 bestämdes 
att samtliga hypoteser skulle prövas genom multipla regressionsmodeller, se tabell 6 och 7.              

Tabell 2. Korrelationsmatris                      

  1 2 3 4 

COE (1)  1 -0,09  0,076 -0,109 

     0,249  0,329  0,162 

FoU (2) -0,09  1  0,162  0,196 

   0,249    0,037*  0,011* 

Storlek (3)  0,076  0,162  1 -0,213 

   0,329  0,037*  0,006** 

Reglering (4) -0,109  0,196 -0,213  1 

   0,162  0,011*  0,006** 

N=167; *p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001     

 
För att åskådliggöra vilka hypoteser som har statistisk signifikans i tabell 6 och 7 granskades 
tre olika signifikansnivåer som representerar p-värden (p). Mycket stark signifikans existerar 
när p-värdet är mindre eller lika med 0,1 procent (p < 0,001), medan stark signifikans finns när 
p-värdet uppvisar maximalt 1 procent (p < 0,01), och viss signifikans när p-värdet inte är högre 
än 5 procent (p < 0,05) (cf. Wild & Seber, 1999). De hypoteser som bekräftas har p-värden 
inom ovan nämnda intervall, medan de hypoteser vars p-värde är högre än 5 procent (p > 
0,05) förkastas, se tabell 8.              

3.4 Operationalisering               
 
I detta avsnitt beskrivs hur de teoretiska begreppen operationaliseras. Nedan visas studiens 
variabler, dess förkortningar och tillvägagångssätt vid mätning, samt en översikt över 
operationationaliseringen, se tabell 3. En detaljerad redogörelse för de grundläggande 
variablernas definition och mätmetod visas i enskilda avsnitt. För företagsstorlek krävdes ingen 
ytterligare operationalisering, eftersom kvantitativ information om denna variabel redan fanns 
tillgänglig i respektive läkemedelsföretags balansräkning.   
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Tabell 3. Studiens variabler               

Variabel Förkortning Mätmetod Underlag Källa 
Omfattning av 
FoU-rapportering 

FoU Innehållsanalys:     
Räkna teman 

Årsredovisningar La Rossa, F. & 
Liberatore, G. 
(2014) 

Kostnad på 
eget kapital 

COE Innehållsanalys: 
Observation 

Årsredovisningar Easton, P. 
(2004) 

 
Reglerad FoU-
rapportering 

 
Reglering 

 
Legalt ramverk 

 
La Rossa, F. & Liberatore, 
G. (2014) 

 
La Rossa, F. & 
Liberatore, G. 
(2014) 

 
Företagsstorlek* 

 
Storlek 

 
Totala tillgångar 

 
Årsredovisningar 

 
Bozzolan, S. 
Favotto, F. & 
Ricceri, F. 
(2003) 

*Extern variabel         
 
3.4.1 Omfattning av FoU-rapportering                            
 

Forskning och utveckling definieras som skapandet av kunskap som används i produkter eller 
under en period (Econlib.org, 2016). Omfattningen av FoU-rapportering bestod av 6 teman, se 
tabell 4. I syfte att bestämma vilka teman som skulle användas i denna studie, granskades en 
artikel skriven av Jones (2007), och som senare tillämpats av La Rossa & Liberatore, (2014). 
Under datainsamlingen jämfördes varje tema med en enskild mening som påträffades i en 
FoU-rapportering i förvaltningsberättelsen. För att hitta lämpliga meningar som var jämförbara 
med dessa teman krävdes ett praktiskt tillvägagångssätt, vilket gjordes genom att tillämpa olika 
sökord som skapades innan datainsamlingen. Sökorden utformades i syfte att finna en kombi- 
nation som gav så många antal träffar och jämförbara meningar som möjligt. Exempelvis 
användes sökord som “R&D invest”, “R&D cost”, “investments in R&D” och “R&D expense” för 
temat “Discussion of changes in R&D spending”. Utformningen av sökorden var nödvändig för 
att kunna utesluta vissa teman och inkludera de teman som skulle ingå i datainsamlingen, 
samt då ingående information om datainhämtning av teman i FoU-rapporteringar i förvaltnings- 
berättelse saknades från tidigare studier. Till exempel uteslöts teman som ”Forecast of future 
R&D spending”, ”Separation of basic versus applied research” och ”Expected acquisition of 
existing technology” då sökorden för dessa gav få träffar och låg mängd jämförbara meningar. 
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Tabell 4. Kodbok     

Mätenhet Tema Sökord 

FoU-rapportering Discussion of changes in R&D R&D invest 

  spending R&D cost 

    Investments in R&D 

    R&D expense 

  
 
Comparison of R&D spending  competing research 

  with competitors’ spending competing product 

    competing drug 

    competing pharmaceuticals 

  
 
Discussion of patents patent 

  
 
New Projects new projects 

  
 
Products in testing phase phase I 

    phase II 

    phase III 

    in phase 

  
 
Discussion of required production capacisty 

  production plant and equipment increased production 

 
Varje tema kodades med talet 1 ifall en jämförbar mening hittades, oavsett om ett eller flera 
sökord inom varje tema ledde till att fler än en jämförbar mening hittades, och talet 0 ifall inget 
sökord kunde finna en lämplig mening som kunde kopplas ihop med det avsedda temat. 
Slutligen adderades den totala mängden teman som kunde kodas till siffran 1 i varje FoU-
rapportering, och dividerades med totalt antal möjliga teman i enlighet med R&D disclosure 
index (La Rossa & Liberatore, 2014).     
 
Formel för R&D disclosure index:    

 
3.4.2 Kostnad på eget kapital                         
 
För att bestämma tillvägagångssätt vid mätning av kostnad på eget kapital undersöktes 
artikeln författad av La Rossa & Liberatore (2014). Mätningen bestod i faktisk och 
prognostiserad vinst genom antal aktier, samt nuvarande aktiekurs. Den faktiska vinsten per 
aktie och nuvarande aktiekurs hämtades från respektive årsredovisning. Då det saknades 
information om den prognostiserade vinsten för varje aktie från samtliga årsredovisningar, 
krävdes ett pragmatiskt tillvägagångssätt för att inhämta denna komponent. Detta gjordes 
genom att ta faktisk vinst per aktie från en årsredovisning för efterföljande räkenskapsår. 
Exempelvis togs den faktiska vinsten för varje aktie från räkenskapsår 2013, för att därefter 
använda den som prognostiserad vinst genom antal aktier för räkenskapsåret 2012. Denna 
procedur gjordes konsekvent på samma sätt för samtliga årsredovisningar som saknade den 
prognostiserade vinsten delat i antalet aktier, men som redovisade faktisk vinst genom antal 
aktier.       

I andra årsredovisningar fanns varken information om den faktiska eller prognostiserade 
vinsten per aktie. Dessa två komponenter inkluderades genom att leta fram uppgifter om 
läkemedelsföretagens totala mängd aktier och årsresultat inom respektive räkenskapsår, vilket 
verkställdes genom att granska årsredovisningarna. Därefter räknades den faktiska och 
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prognostiserade vinsten per aktie fram genom att ta årets resultat och dividera med antalet 
aktier. Eftersom tanken var att mäta kostnad på eget kapital på samma sätt för samtliga 
årsredovisningar, fick uträkningen av den faktiska vinsten delat i antal aktier utgå från ett 
räkenskapsår, medan kalkylering av den prognostiserade vinsten per aktie fick göras från det 
efterföljande räkenskapsåret. Exempelvis fick vinsten delat i antal aktier som räknades fram 
för räkenskapsåret 2012 utgöra den faktiska, medan vinsten delat i antal aktier som räknades 
fram för räkenskapsår 2013 fick utgöra den prognostiserade för räkenskapsår 2012. Denna 
arbetsgång följdes konsekvent för de årsredovisningar som saknade både faktisk och prog-
nostiserad vinst genom antal aktier.                                                

När samtliga moment var klara subtraherades prognostiserad vinst genom antal aktier (eps2) 
med den faktiska vinsten delat i antal aktier (eps1), och ställdes i förhållande till nuvarande 
aktiekurs (p0) och därefter togs roten ur. Denna kalkylering gjordes konsekvent på samma sätt 
för varje enskild undersökningsenhet, och i överensstämmelse med price-earnings growth 
modellen (Easton, 2004).  

  
Formel för price-earnings growth modellen: 
 
Price-earnings growth modellen är en allmänt accepterad måttenhet för kostnad på eget 
kapital. Emellertid saknades exempel från tidigare forskning som hämtat faktisk vinst delat i 
antal aktier från efterföljande räkenskapsår, för att därefter betrakta det som prognostiserad 
vinst genom antal aktier för ett räkenskapsår året innan. Vidare saknades stöd för att göra 
egna uträkningar på faktisk och prognostiserad vinst delat i antal aktier. Dels då det inte fanns 
någon möjlighet att hämta prognostiserad vinst genom antal aktier från “Thomson Reuters 
I/B/E/S Estimates”, dels då vissa årsredovisningar saknade information om både den faktiska 
och prognostiserade vinsten genom antal aktier, var det nödvändig att göra en uppskattning 
av variabeln. Genom att diskutera fram en lösning som ansågs möjlig, bestämdes att tidigare 
nämnda tillvägagångssätt skulle användas. Trots det kan läsaren kritisera det valda förfarings- 
sättet då det alltid existerar en risk att ett tillvägagångssätt kan ha begränsningar.         

3.4.3 Reglerad FoU-rapportering            
 
Reglering definieras som en regel eller norm som är framställd av en myndighet, och som 
upprätthålls av densamma (En.oxforddictionaries.com, 2016). Reglerad FoU-rapportering 
kodades som en dummyvariabel i enlighet med La Rossa & Liberatore (2014). Som första steg 
granskades europeiska länders respektive legala ramverk för att se om ramverket föreskriver 
krav på en bestämd lägsta möjliga mängd som måste FoU-rapporteras i förvaltnings-
berättelsen (La Rossa & Liberatore, 2014). Läkemedelsföretag i länder där det existerar ett 
sådant krav ansågs ha reglerad FoU-rapportering, och fick därför sina årsredovisningar 
tilldelade talet 1 i spss, medan talet 0 tilldelades till de årsredovisningar som tillhörde 
läkemedelsföretag i länder där ett sådant krav saknas. För att kunna sortera in 
läkemedelsföretag i nationer som omfattas eller inte omfattas av ett sådant föreskrivet krav, 
granskades läkemedelsföretagens redovisade huvudkontor på deras respektive hemsidor eller 
årsredo- visningar. Därefter sorterades varje läkemedelsföretag in i det land där dess 
huvudkontor fanns. Till exempel placerades de läkemedelsföretag som hade sitt huvudkontor 
i Bryssel i Belgien.                                    
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3.5 Ekvationer för multipla regressionsmodeller            
 

För att matematiskt illustrera de multipla regressionsmodeller som utgör grunden för analys av 
studiens hypoteser skapades ekvationer i ett World-dokument, se ekvation 1a-4a och 1b-2b. 
Ekvationerna 1a till 4a avser multipla regressionsmodeller för läkemedelsföretag i länder med 
legala ramverk för en bestämd lägsta möjliga mängd som måste FoU-rapporteras i förvalt- 
ningsberättelsen. Vidare avser ekvation 1b och 2b de läkemedelsföretag i nationer som har 
rättsliga ramverk som inte anger ett sådant krav. Den variabel som påverkas återfinns på 
vänster sida om lika med tecknet (=), vilket gäller för samtliga ekvationer. Tecknet �1 är den 
påverkande variabeln i ekvationen, medan �2 och �3 utgörs av kontrollvariabler i respektive 
ekvation. Vidare är �� betäckningen för konstanten, medan ��,� står för standardfel.               

Ekvation för multipel regressionsmodell 1a:  
 

���	,� =	�� + �����	,� +	���������	,� +	�	,�                                                                                       

 

Ekvation för multipel regressionsmodell 2a:  
 

���	,� =	�� + �����������	,� + �����	,� + ��������� + �	,�                                                         
 

Ekvation för multipel regressionsmodell 3a:                                                                                                                           

���	,� =	�� + �����������	,� + �����	,� + ��������� + �	,� 

 

Ekvation för multipel regressionsmodell 4a:  

���	,� =	�� + ���������	,� +	�����	,� +	�	,�                                                                                    

 

Ekvation för multipel regressionsmodell 1b:  

���	,� =	�� + �����	,� +	���������	,� +	�	,�                                                                                         

 

Ekvation för multipel regressionsmodell 2b:  
 

���	,� =	�� + ���������	,� +	�����	,� +	�	,�    

 
3.6 Validitet och reliabilitet                      
 

I syfte att stärka validiteten och reliabiliteten valdes vissa tillvägagångssätt. Först och främst 
användes artiklar som var “peer review”. Även mängden citeringar togs i beaktande, då detta 
ger en indikation på om artiklarna haft betydelse för annan forskning. Då det tycks saknas 
forskning om reglerad FoU-rapporterings påverkan på omfattning av FoU- rapportering och 
kostnader på eget kapital, valdes även vissa källor som inte var ”peer review”, men som hade 
citeringar. Denna prioritering kan ha påverkat validiteten i denna studie negativt. Artiklarna 
som användes i studien var skrivna på engelska, vilket har möjliggjort en självständig över-
sättning som kan ha påverkat reliabiliteten. För att göra undersökningsenheterna mer 
jämförbara räknades faktisk vinst per aktie och nuvarande aktiekurs om till EUR, ifall dessa 
redovisades i inhemsk valuta. Omräkningarna till EUR gjordes i första hand för datumet 20XX-
12-31 för respektive årtal. På grund av studiens omfattning granskades inte om årsredo-
visningarna hade brutna räkenskapsår. Denna uteblivna granskning, och att datumet 20XX-
12-31 var det primära valet vid omräkningar till EUR för respektive årtal, kan ha minskat 
studiens validitet.                                               
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Med avsikten att stärka validiteten i denna studie användes accepterade mått i överens- 
stämmelse med tidigare forskning. Mätning av kostnad på eget kapital mättes genom price-
earnings growth modellen i linje med Easton (2004) och La Rossa & Liberatore (2014). På 
grund av att den prognostiserade vinsten genom antal aktier inte kunde erhållas från “Thomson 
Reuters I/B/E/S Estimates”, och för att vissa årsredovisningar saknade faktisk och prognosti- 
serad vinst per aktie, gjordes två justeringar för att undvika uteslutning av undersöknings- 
enheter. Dels gjordes egna beräkningar på den faktiska och prognostiserade vinsten per aktie, 
dels gjordes överföringar av faktisk vinst per aktie inom ett räkenskapsår, så att den kunde 
utgöra den prognostiserade vinsten för varje aktie för ett räkenskapsår året innan. Dessa 
beräkningar och överföringar gjordes utifrån pragmatism istället för med stöd i tidigare 
forskning, vilket kan ha försvagat studiens validitet.                  

För att mäta omfattning av FoU-rapportering användes R&D disclosure index i enlighet med 
tidigare studier inom ämnet (La Rossa & Liberatore, 2014). Detta index mättes genom 6 teman 
som tidigare tillämpats av Jones (2007). I syfte att stärka validiteten gjordes en pilotstudie på 
10 slumpvalda förvaltningsberättelser genom att använda olika sökord som utformades i 
förväg. Sökorden användes för att finna lämpliga meningar som var jämförbara med de teman 
som avsågs i studien. Något som kan poängteras är att utformningen av dessa sökord gjordes 
utan stöd i tidigare forskning. Samtidigt har jämförelserna mellan teman och meningarna 
möjliggjort en friare tolkning från författarnas sida.         

Informationen om ländernas rättsliga ramverk kommer från La Rossa & Liberatore (2014) och 
reglerad FoU-rapportering kodades som en dummyvariabel i enlighet med denna tidigare 
studie. Alternativt hade en ingående granskning av respektive lands legala ramverk kunnat 
göras, vilket inte gjordes på grund av bristande kunskap om informationens tillgänglighet. 
Vidare kan uppmärksammas att tidpunkten då variabeln reglerad FoU-rapportering kodades 
(december 2016) avviker från den ovan nämnda studien. Från tid till annan kan ett legalt 
ramverk komma att ändras, varför kodningen och dess tillförlitlighet kan ifrågasättas. Det kan 
också påpekas att det tar tid för andra forskare att uppmärksamma nyligen publicerade artiklar, 
därefter tar det tid innan ett rättsligt ramverk kan komma att ändras som en konsekvens av de 
resultat som artiklarna påvisar. Då det saknades information om läkemedelsföretagens 
nationstillhörighet sorterades de efter det land där dess huvudkontor fanns, vilket byggde på 
logik snarare än på stöd från annan information. Detta kan ha påverkat studiens validitet.                

Omständigheter som det enskilda mänskliga perspektivet kan ha lett till misstolkningar. För att 
stärka studiens reliabilitet har en ingående redogörelse för datainsamling och analys gjorts. På 
grund av bristande kunskap om informationens tillgänglighet fanns ingen möjlighet att tillämpa 
en databas för inhämtning av läkemedelsföretagens årsredovisningar. Därför fick sökmotorn 
Google användas för att skaffa information om detta. Valet av Google kan ha bidragit till att 
sänka reliabiliteten, då information som lagras i en sådan sökmotor kan försvinna i efterhand. 
Därmed kan även det empiriska resultatet tolkas på ett annat sätt vid framtida forskning inom 
området, eftersom studiens replikbarhet kan ha minskats av gjorda prioriteringar.         

 

3.7 Etiskt förhållningssätt                       
 
Inom forskning finns etiska perspektiv som inte får ignoreras (Bryman & Bell, 2011). Något 
som kan framhållas är att all insamlad information i denna undersökning bara brukats för 
vetenskapligt arbete, och att samtliga uppgifter som anskaffats hanterats konfidentiellt. Vidare 
har ett antal läkemedelsföretag och dess årsredovisningar undersökts. Slutligen kan betonas 
att även om informationen är tillgänglig för allmänheten, har läkemedelsföretagens namn inte 
namngetts med hänsyn till deras anonymitet.              
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4. Resultat och analys 
__________________________________________________________________________ 
I följande kapitel presenteras den statistik som illustrerar sammansättningen av de variabler 

som ligger till grund för studiens hypoteser. Avslutningsvis testas hypoteserna och resultaten 

analyseras.  
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

4.1 Deskriptiv statistik                       
 
För att ge en överskådlig bild över fördelningen av variablerna kostnad på eget kapital (COE), 
omfattning av FoU-rapportering (FoU) och företagsstorlek (storlek) från räkenskapsåren 2005–
2015, utformades tabell 5. Tabellen visar medelvärde, median och standardavvikelse för samt- 
liga tre variabler.                  

Tabell 5. Deskriptiv statistik (2005–2015)       

Variabler               Medelvärde   Median    Standardavvikelse 

COE   0,207232     0,134287     0,3374945 

FoU   0,645709     0,666667     0,1963349 

Storlek 21,400283   21,815872     2,5508788 

Länder med reglerad 
FoU-rapportering 

Antal 
Läkemedelsföretag 

  Antal  
  Undersökningsenheter 

Belgien                            3   13   

Danmark                            4   29   

Sverige                               3   15   

Tyskland                           4   24   
Länder med oreglerad 
FoU-rapportering 

Antal 
Läkemedelsföretag 

  Antal  
  Undersökningsenheter 

Frankrike                         2   11   
Norge                               2     8   
Schweiz                            5   30   
Storbritannien                     6   37   

Totalt 29 167     
 

Tabell 5 visar att medelvärden och medianer skiljer sig relativt lite åt för respektive variabel. 
Standardavvikelsen har värden på 0,34; 0,2 respektive 2,55. I tabell 5 visas också antal 
läkemedelsföretag och undersökningsenheter i de olika länderna. Exempelvis finns de flesta 
undersökningsenheterna i läkemedelsföretag i Storbritannien, medan lägst antal finns i Norge. 
Ytterligare av intresse är ländernas uppdelning i reglerad respektive oreglerad FoU-
rapportering.               

           

4.2 Resultat             
 

I syfte att illustrera studiens multipla regressionsmodeller, sammanställdes två tabeller som 
avser räkenskapsåren mellan 2005 till 2015. Tabell 6 och 7 visar varje multipel regressions-
modells konstant och dess signifikansnivå (��; pa), antal undersökningsenheter (N), 
standardfel (��,�) och förklaringsgrad (R2). Vidare visas de multipla regressionsmodellernas F-
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värde (F), signifikansnivå (Mp), och kontrollvariabler (�2; �3). Även sambansstyrkan mellan 
den påverkande och påverkbara variabeln framgår för varje hypotes (R). När det gäller 
informationen i tabell 6 och 7 redogörs inte för sambandstyrkor och signifikansnivåer mellan 
kontrollvariabler och grundläggande variabler, eftersom sådana relationer inte inkluderades i 
någon hypotesgenerering.                       

Tabell 6. Multipla regressionsmodeller 1a-4a (2005–2015) 

Modell Relation β2 R p N αt pa µi.t. R2 F Mp 

1a FoU → COE Storlek 0,092 0,281 81 0,472 0,000*** 0,112 0,126 5,621 0,005** 
                       

Modell Relation β2; β3 R p N αt pa µi.t. R2 F Mp 

2a Reglering → FoU COE 0,091 0,003** 167 0,253 0,055 0,189 0,088 5,240 0,002** 

    Storlek                 
                      

Modell Relation β2; β3 R p N αt pa µi.t. R2 F Mp 

3a Reglering → COE FoU -0,051 0,353 167 0,119 0,613 0,337 0,022 1,201 0,311 

    Storlek                 
                      

Modell Relation β2 R p N αt pa µi.t. R2 F Mp 

4a Storlek → FoU COE 0,009 0,232 81 0,468 0,007** 0,149 0,025 0,986 0,378 
            

*p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001                       
 

De multipla regressionsmodellerna 1a till 4a i tabell 6 utgår från läkemedelsföretag i länder där 
det finns ett legalt ramverk som anger en bestämd lägsta möjliga mängd som måste FoU-
rapporteras i förvaltningsberättelsen. Modell 1a och 2a har en förklaringsgrad (R2) på 0,126 
respektive 0,088, F-värdena ligger på 5,621 respektive 5,240 och signifikansnivåerna (Mp) på 
0,005 respektive 0,002. Detta innebär att modellerna accepterar urvalsdata. För modell 3a och 
4a åskådliggörs förklaringsgraderna (R2) som visar 0,022 och 0,025 och F-värdena som visar 
1,201 och 0,986. Ingen av modellerna visar signifikans (Mp=0,311 respektive 0,378). Således 
godtar varken modell 3a eller modell 4a urvalsdatan.           

Sambandet mellan omfattning av FoU-rapportering (FoU) och kostnad på eget kapital (COE), 
med företagsstorlek (storlek) som kontrollvariabel, är positivt men inte signifikant (R=0,092; 
p=0,281), se modell 1a. Det finns ett signifikant positivt samband mellan reglerad FoU-
rapportering (reglering) och omfattning av FoU-rapportering (FoU), där kostnad på eget kapital 
(COE) och företagsstorlek (storlek) är kontrollvariabler (R=0,091; p=0,003), se modell 2a. Ett 
samband som har omfattning av FoU-rapportering (FoU) och företagsstorlek (storlek) som 
kontrollvariabler, men som inte visar någon signifikans är det mellan reglerad FoU-rapportering 
(reglering) och kostnad på eget kapital (COE) (R=-0,051; p=0,353), se modell 3a. Ett uteblivet 
signifikativt samband finns också för företagsstorlek (storlek) och omfattning av FoU-
rapportering (FoU), som har kostnad på eget kapital (COE) som kontrollvariabel (R=0,009; 
p=0,232), se modell 4a. Underlagen för ovanstående redogörelser finns i tabell 6.       
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Tabell 7. Multipla regressionsmodeller 1b-2b (2005–2015) 

Modell Relation β2 R p N αt pa µi.t. R2 F Mp 

1b FoU → COE Storlek -0,303 0,180 86 -0,288 0,484 0,450 0,043 1,855 0,163 

                        

Modell Relation β2 R p N αt pa µi.t. R2 F Mp 

2b Storlek → FoU COE 0,026 0,006** 86 0,063 0,750 0,218 0,097 4,443 0,015* 

                        

*p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001                          

 
Multipel regressionsmodell 1b och 2b utgår från läkemedelsföretag i nationer där det inte finns 
ett legalt ramverk som informerar om en bestämd lägsta möjliga mängd som måste FoU-
rapporteras i förvaltningsberättelsen. Som framgår av tabell 7 har förklaringsgraden (R2) för 
modell 1b ett värde på 0,043, medan F-värdet är 1,855. Det råder ingen signifikans (Mp) då 
modellen har ett värde på 0,163. Således accepterar inte modell 1b urvalsdatan. Modell 2b 
uppvisar en förklaringsgrad (R2) på 0,097 och ett F-värde på 4,443. Slutligen går det att utläsa 
att Mp=0,015, vilket innebär att denna modell är signifikant och godtar urvalsdata.         
 
Relationen mellan företagsstorlek (storlek) och omfattning av FoU-rapportering (FoU), med 
kostnad på eget kapital (COE) som kontrollvariabel, visar positiv signifikans (R=0,026; 
p=0,006), se modell 2b. Slutligen finns inget signifikativt samband mellan omfattning av FoU-
rapportering (FoU) och kostnad på eget kapital (COE), när kontrollvariabeln utgörs av 
företagsstorlek (storlek) (R=-0,303; p=0,180), se modell 1b. Underlagen för det som nämnts 
ovan finns i tabell 7.                                 

 
4.3 Analys                                     
 

Något som kan ha påverkat resultatets utfall är den externa variabeln företagsstorlek, då den 
uppvisar den största differensen mellan medelvärde och median, se tabell 5. Därför finns skäl 
att tolka resultatet mellan företagsstorlek och omfattning av FoU-rapportering varsamt, 
eftersom ett fåtal undersökningsenheter för den externa variabeln kan ha varit mer normalför- 
delad än övriga undersökningsenheter. Vidare skulle en jämnare fördelning av antal 
läkemedelsföretag i respektive land kunna bidra till en annan spridning för omfattning av FoU-
rapportering, kostnad på eget kapital och företagsstorlek, varför även detta leder till att det 
finns skäl att tolka resultatet med försiktighet.   

I nedanstående avsnitt redogörs och analyseras utfallet av H1, H2 och H3 separat. H4 som 
innefattar den externa variabeln företagsstorlek har inget eget avsnitt. Orsaken till denna 
prioritering är att variabeln analyseras i förhållande till en av de grundläggande variablerna 
omfattning av FoU-rapportering, och aldrig till någon annan extern variabel. 

För att illustrera vilka hypoteser som bekräftas respektive förkastas visar tabell 8 hur varje 
hypotes är formulerad, dess signifikansnivå (p), vilken status hypotesen har och från vilken 
multipel regressionsmodell som hypotesen kommer.            
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Tabell 8. Hypotessammanställning  

H1 p Status Modell 

Omfattning av FoU-rapportering är negativt p > 0,05 Förkastas 1a 

relaterad till kostnader på eget kapital    

H2 p Status Modell 

Reglerad FoU-rapportering är relaterad p < 0,05 Bekräftas 2a 

till omfattning av FoU-rapportering    

H3 p Status Modell 

Reglerad FoU-rapportering är relaterad p > 0,05 Förkastas 3a 

till kostnader på eget kapital    

H4 p Status Modell 

Företagsstorlek är positivt relaterad till p > 0,05 Förkastas 4a 

omfattning av FoU-rapportering    

H1 p Status Modell 

Omfattning av FoU-rapportering är negativt p > 0,05 Förkastas 1b 

relaterad till kostnader på eget kapital    

H4 p Status Modell 

Företagsstorlek är positivt relaterad till p < 0,05 Bekräftas 2b 

omfattning av FoU-rapportering    

 

4.3.1 FoU-rapportering och kostnad på eget kapital                                  
 
Modell 1a och 1b visar ingen signifikans mellan omfattning av FoU-rapportering och kostnad 
på eget kapital. Således förkastas H1, att omfattning av FoU-rapportering är negativt relaterad 
till kostnad på eget kapital. Detta är intressant då tidigare forskning (La Rossa & Liberatore, 
2014) empiriskt bekräftat ett positivt samband mellan dessa två variabler. Vad som skiljer 
undersökningarna åt är att denna studie baseras på 29 företag från läkemedelssektorn med 
totalt 167 undersökningsenheter, medan La Rossa & Liberatores (2014) undersökning utgick 
från 77 företag inom proteinläkemedelsektorn och kemiska sektorn, där undersöknings- 
enheterna var 309 till antalet. Trots det användes price-earnings growth modellen som mått 
på kostnad på eget kapital i båda studierna, om än med olika tillvägagångsätt vid inhämtning 
av den prognostiserade vinsten delat i antal aktier. Vidare logaritmerade La Rossa & Liberatore 
(2014) variabeln kostnad på eget kapital, vilket denna studie inte gjort. Ytterligare skillnader 
mellan La Rossa & Liberatores (2014) resultat och denna studies resultat beträffande 
relationen mellan omfattning av FoU-rapportering och kostnad på eget kapital, är att denna 
studie använde företagsstorlek som kontrollvariabel, medan La Rossa & Liberatore (2014) 
använde både företagsstorlek och andra kontrollvariabler (andel på eget kapital, avkastning 
på eget kapital, lagregel, kostnad på FoU, företagstillväxt och dummyvariabeln bransch).                    

Förutsatt att det inte existerar ett representativt urval i populationen för ett negativt samband 
mellan omfattning av FoU-rapportering och kostnader på eget kapital bland västeuropeiska 
läkemedelsföretag, uppstår frågan om mer omfattande rapportering av FoU-information är en 
lösning på de problem som kan uppstå för investerare vid bedömningar av vilka konkurrens- 
fördelar olika läkemedelsföretag har. Resonemanget grundar sig dels på ett antagande om att 
informationsasymmetri uppstår när marknaden får svårt att förstå FoU-inriktade företags 
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konkurrensfördelar (Jones, 2007), dels på att det finns ekonomiska teorier som hävdar att 
kapitalkostnader minskas ifall informationsasymmetrier minskas (Healy & Palepu, 2001). Att 
ett negativt samband mellan omfattning av FoU-rapportering och kostnader på eget kapital 
kanske inte finns bland västeuropeiska läkemedelsföretag kan likväl handla om att mer 
omfattande rapportering av FoU-information leder till att transparensen i sådan information 
ökar. Denna möjliga förklaring utgår från antagandet om att information som blir mer 
transparent kan leda till att investerare blir mer benägna att söka efter hemlig information, med 
konsekvensen av att kostnaderna på eget kapital ökar (Zhang, 2001; Kim & Verrecchia, 1994) 
Spekulationer kan därför göras vilken effekt mer omfattande FoU-rapportering har på 
investerares bedömningar av läkemedelsföretags konkurrensfördelar och efterfrågan på 
hemlig information om läkemedelsföretags FoU-verksamheter.                                                                       

Att läkemedelsföretag lämnar informativ rapportering om sina FoU-aktiviteter verkar rimligt, 
eftersom läkemedel som tas fram från sådana aktiviteter har betydelse för flertalet människors 
livsvillkor. Därför är det rimligt att anta att investerare kommer att bedöma informationen i FoU 
beroende på hur informativ den är. Genom dessa resonemang uppstår frågor om varför H1 
inte fick stöd. En möjlig orsak kan vara att antalet undersökningsenheter i denna studie var för 
få, eftersom storleken på urvalet är en avgörande faktor för om ett samband är statistisk 
signifikant (Bryman & Bell, 2011), men också för att en tidigare studie (La Rossa & Liberatore, 
2014) som visade statistisk signifikans mellan omfattning av FoU-rapportering och kostnad på 
eget kapital hade fler undersökningsenheter än i denna studie. Därför kan spekulationer göras 
ifall fler läkemedelsföretag med totalt fler undersökningsenheter hade kunnat generera ett 
signifikant samband. En annan möjlig förklaring till den uteblivna signifikansen mellan 
omfattning av FoU-rapportering och kostnader på eget kapital skulle kunna vara valet av den 
prognostiserade vinsten delat i antal aktier. Inhämtningen av den prognostiserade vinsten 
genom antal aktier gjordes med hänsyn till vad som var möjligt, och inte genom logiskt 
resonemang eller med stöd av tidigare forskning. Därför kan tillvägagångssättet vid mätning 
av kostnad på eget kapital ha bidragit till utebliven signifikans i H1.                                                                  
 
4.3.2 Reglerad FoU-rapportering, FoU-rapportering och kostnad på eget kapital                          
 
Modell 2a visar en positiv och signifikant relation mellan reglerad FoU-rapportering och 
omfattning av FoU-rapportering, varför H2 (att reglerad FoU-rapportering är relaterad till 
omfattning av FoU-rapportering) bekräftas. Läkemedelsföretag i länder där det finns legala 
ramverk som föreskriver krav på en minimal mängd som ska FoU-rapporteras i förvaltnings- 
berättelsen, har generellt mer omfattande FoU-rapportering än läkemedelsföretag i andra 
nationer. Det verkar rimligt att läkemedelsföretag som inte behöver följa direktiv från legala 
ramverk om hur mycket som måste FoU-rapporteras även har generellt mindre omfattande 
FoU-rapportering, eftersom mer omfattande FoU-rapporteringar troligtvis leder till andra 
kostnadsökningar än kostnader på eget kapital. Resonemanget grundar sig dels på ett 
antagande om att det bland proteinläkemedelsföretag ofta uppstår stora direkta kostnader när 
man ska sammanställa en rapport och stora indirekta kostnader vid insamling av hemlig 
information, men också då stora FoU-verksamheter finns i både proteinläkemedelssektorn och 
läkemedelssektorn (La Rossa & Liberatores, 2014). Därför kan spekulationer göras om positivt 
signifikanta samband hade kunnat bekräftas mellan omfattning av FoU-rapportering och 
kostnader när en FoU-rapportering arbetas fram, respektive omfattning av FoU-rapportering 
och kostnader vid insamling av hemlig FoU-information.                                      
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Det positivt signifikanta sambandet mellan variablerna reglerad FoU-rapportering och omfatt- 
ning av FoU-rapportering (0,091) bland läkemedelsföretag uppvisar liknande resultat som i La 
Rossa & Liberatores (2014) studie (0,076), där alltså företag i proteinläkemedelsektorn och 
kemiska sektorn ingick. Därmed antyder dessa två resultat att företag från sektorer med stora 
FoU-verksamheter FoU-rapporterar i större omfattning om man måste följa krav på en lägsta 
möjliga mängd som ska FoU-rapporteras i förvaltningsberättelsen. Noteras kan att denna 
studie använde kostnad på eget kapital och företagsstorlek som kontrollvariabler, medan La 
Rossa & Liberatore (2014) använde flera kontrollvariabler. Ytterligare skillnader mellan 
studierna beträffande sambandet mellan reglerad FoU-rapportering och omfattning av FoU-
rapportering är att La Rossa & Liberatore (2014) mätte företagsstorlek genom marknadsvärdet 
som logaritmerades, medan den här studien mätte företagsstorlek genom att logaritmera totala 
tillgångar.                                         
 
Eftersom reglerad FoU-rapportering är en dummy variabel, och då statistisk signifikans mellan 
reglerad FoU-rapportering och omfattning av FoU-rapportering inte uppvisade ett perfekt 
samband (0,091), finns en antydan om skillnader i hur omfattande man FoU-rapporterar inom 
den grupp av läkemedelsföretag som har en reglerad FoU-rapportering, likväl inom den grupp 
av läkemedelsföretag som har en oreglerad FoU-rapportering. Eftersom reglerad FoU-
rapportering mättes i enlighet med kriteriet som La Rossa & Liberatore (2014) ställer för att en 
FoU-rapportering kan betraktas som reglerad, och då resultatet av H2 antyder att det finns 
skillnader i hur omfattande man FoU-rapporterar inom den grupp av läkemedelsföretag som 
har en reglerad FoU-rapportering, kan frågan ställas om ett sådant kriterium från La Rossa & 
Liberatore (2014) är tillförlitlig. Denna fundering utgår från ett antagande från Waring et al. 
(2010) och Black (2001), som menar att reglering har som mål att generera samma resultat 
genom bestämda regler som kan påverka andras tillvägagångssätt. Alternativt kan indelningen 
av läkemedelsföretag i länder med reglerad och oreglerad FoU-rapportering, baserad på vilket 
land läkemedelsföretagens huvudkontor befinner sig i, ge en missvinnande bild av sambandet 
mellan reglerad FoU-rapportering och omfattning av FoU-rapportering, eftersom en sådan 
indelning inte baseras på stöd från någon annan information.                                                                    
 
Modell 3a visar ingen signifikans mellan reglerad FoU-rapportering och kostnader på eget 
kapital, varför H3 (att reglerad FoU-rapportering är relaterad till kostnader på eget kapital) 
förkastas. Förutsatt att det inte finns ett representativt urval i populationen för ett samband 
mellan reglerad FoU-rapportering och kostnader på eget kapital bland läkemedelsföretag, 
uppstår frågan om läkemedelsföretag i länder med ett legalt ramverk även har generellt högre 
eller lägre kostnader på eget kapital än läkemedelsföretag i andra nationer. Då storleken på 
antalet undersökningsenheter (167) var lika stor när sambanden testades mellan reglerad 
FoU-rapportering och omfattning av FoU-rapportering respektive reglerad FoU-rapportering 
och kostnader på eget kapital, skulle sambandstyrkan i H3 (-0,051) kunna vara en möjlig 
förklaring till den uteblivna signifikansen i H3. Denna möjliga förklaring grundar sig dels på att 
signifikans har kunnat påvisas för sambandet mellan reglerad FoU-rapportering och omfattning 
av FoU-rapportering (0,091), dels på att sambandstyrkan är en viktig faktor för att ett samband 
ska vara statistisk signifikant (Bryman & Bell, 2011).                 
 
Om ett representativt urval från västeuropeiska läkemedelsföretag inte kan uppvisa ett 
samband mellan reglerad FoU-rapportering och kostnader på eget kapital uppstår funderingar 
om en lägsta möjliga mängd som måste FoU-rapporteras i förvaltningsberättelsen är ett 
tillförlitligt kriterium för att rapporteringen av FoU-information ska kunna ses som obligatorisk. 
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Dessa funderingar utgår dels från Lambert et als. (2007) teoretiska ramverk som beskriver att 
räntenivåer på företagens kapitalkostnader skulle kunna påverkas av att man ökar kvalitén på 
obligatorisk rapportering, dels från att La Rossa & Liberatore (2014) menar att en avsaknad 
redogörelse för en bestämd lägsta nivå gör att FoU-rapporteringen kan ses som frivillig istället 
för obligatorisk. Frågan är således om legala ramverk utgör ett hjälpmedel för att FoU-
rapporteringen ska kunna följa sitt syfte, nämligen att presentera FoU-information som 
upplyser och kommunicerar med de som läser FoU-informationen, exempelvis investerare.                            
 
Från modell 4a förkastas H4, dvs att företagsstorlek är positivt relaterad till omfattning av FoU-
rapportering. Om ett representativt urval för läkemedelsföretag i länder som har en reglerad 
FoU-rapportering inte kan uppvisa ett positivt samband i H4 från modell 4a, uppstår frågan om 
sådana läkemedelsföretags storlek har någon betydelse för hur omfattande deras FoU-
rapportering är. Den uteblivna signifikansen skulle kunna bero på att antalet undersöknings-
enheter (81) var för få och att sambandsstyrkan (0,009) var för låg. Därför kan spekulationer 
göras om större antal undersökningsenheter hade kunnat generera ett signifikant samband i 
H4 från modell 4a.                     
 
Från modell 2b bekräftas däremot H4. De sökord som användes vid datainsamling av läke-
medelsföretagens årsredovisningar skulle kunna ha påverkat det positivt signifikanta 
sambandet (0,026) i H4 från modell 2b. Visserligen fanns ingen storlekskategori inkluderad i 
urvalsramen, men på grund av val av sökord vid datainhämtning av läkemedelsföretagens 
årsredovisningar finns ändå en risk att detta kan ha påverkat resultatet. På grund av avsaknad 
kunskap om databasers tillgänglighet, och då ambitionen låg i att samla in årsredovisningar 
med så många antal räkenskapsår som möjligt för respektive läkemedelsföretag, valdes de 
sökord som användes vid insamlingen av årsredovisningarna. En annan prioritering där fler 
läkemedelsföretag med färre antal räkenskapsår hade kanske genererat ett annat resultat i H4 
från modell 2b.                          
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5. Slutsats och vidare forskning  
__________________________________________________________________________ 
I detta avslutande kapitel presenteras slutsatser angående det empiriska resultatet kring 

relationerna mellan omfattning av FoU-rapportering, kostnad på eget kapital, reglerad FoU-

rapportering och företagsstorlek. Slutligen presenteras förslag till vidare forskning på området.     
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

5.1 Slutsats                                                                   
 
Svaret på studiens första frågeställning är att större omfattning av FoU-rapportering inte 
påverkar läkemedelsföretagens kostnader på eget kapital. Detta resultat är studiens främsta 
bidrag och leder till frågor om större omfattning av läkemedelsföretags FoU-rapportering 
påverkar investerares bedömningar av vilka konkurrensfördelar läkemedelsföretag har och 
efterfrågan på hemlig information om läkemedelsföretags FoU-verksamheter.  
 
Studien bekräftar ett samband mellan reglerad FoU-rapportering och omfattning av FoU-
rapportering, men inte mellan reglerad FoU-rapportering och kostnad på eget kapital. De 
bekräftade och förkastade sambanden antyder att reglerad FoU-rapportering leder till att 
läkemedelsföretagens omfattning av FoU-rapportering generellt blir större, men påverkar inte 
deras kostnader på eget kapital, vilket besvarar studiens andra frågeställning. Svaret antyder 
att reglerad FoU-rapportering inte tycks leda till att läkemedelsföretag FoU-rapporterar i 
samma omfattning, vilket även verkar gälla för företag från andra sektorer med stora FoU-
verksamheter (cf. La Rossa & Liberatore, 2014). Även om frågor uppstår om investerares 
avkastningskrav på läkemedelsföretags egna kapital inte påverkas av en FoU-rapportering 
som är reglerad, kan denna reglering kanske bidra till att öka andra kostnader för 
läkemedelsföretag och likväl för företag från andra sektorer med stora FoU-verksamheter.     
 
Vidare bekräftas en positiv relation mellan företagsstorlek och omfattningen av FoU-
rapportering bland läkemedelsföretag i länder med oreglerad FoU-rapportering, men inte bland 
läkemedelsföretag i länder med reglerad FoU-rapportering. Större läkemedelsföretag i länder 
med en oreglerad FoU-rapportering har mer omfattande FoU-rapportering än mindre läke-
medelsföretag i samma länder, medan läkemedelsföretags storlek i länder med reglerad FoU-
rapportering inte påverkar FoU-rapporteringens omfattning, vilket besvarar studiens tredje 
frågeställning.          
         

5.2 Förslag på vidare forskning                           
 

Under pilotstudien uteslöts flera teman som fanns i en artikel skriven av Jones (2007). Dessa 
teman exkluderades på grund av att sökorden för dessa gav få träffar och få jämförbara 
meningar. Något som den här studien inte gjort, men som skulle kunna göras, är en pilotstudie 
på ytterligare teman som tillämpades av La Rossa & Liberatore (2014). Fler teman skulle 
kunna ingå i mätningen av omfattningen av FoU-rapportering. En sådan applicering skulle 
potentiellt kunna leda till ett annat resultat mellan omfattning av FoU-rapportering och kostnad 
på eget kapital än i denna studie.   
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I och med ett uteblivet signifikant samband mellan omfattning av FoU-rapportering och kostnad 
på eget kapital samt resultat från en tidigare studie (La Rossa & Liberatore, 2014) har tankar 
väckts om huruvida olika kategorier av FoU-information påverkar kostnader på eget kapital på 
olika sätt. En studie hävdar att icke finansiell rapportering har betydelse för hur man ser på 
finansiell information (Espinosa, Gietzmann, & Raonic, 2009), medan en annan studie anser 
att icke finansiell rapportering har betydelse vid beslut om kostnader på eget kapital 
(Debreceny, Gray, & Rahman, 2002). Vidare har diskussioner under den senaste tiden på 
global nivå gått från att handla om finansiell rapportering till att handla om rapportering som 
inte är av finansiell art (Cohen, Holder-Webb, Nath, & Wood, 2012; Simpson, 2010). Om det 
går att mäta rapportering av icke finansiell FoU-information på ett tillförlitligt sätt kan det utgöra 
ett viktigt bidrag för framtida forskning om hur olika sorts rapportering påverkar kostnader på 
eget kapital. Om signifikanta samband mellan omfattning av FoU-rapportering och kostnader 
på eget kapital upptäcks i framtida forskning, kan det komma att skapa incitament för 
företagsledare att antingen öka eller minska omfattningen av FoU-rapporteringen i syfte att 
minska sina kostnader på eget kapital. En sådant potentiellt resultat kan leda till förändringar 
av framtida FoU-rapportering.  

 
Vidare skulle andra alternativ kunna tillämpas för att mäta variabeln kostnad på eget kapital, 
dels då tillvägagångsättet för mätning av denna variabel kan ha minskat studiens validitet, dels 
då denna metod var tidskrävande. Förslagsvis kan prognostiserad vinst genom antal aktier 
hämtas från ”Thomson Reuters I/B/E/S Estimates” (Financial.thomsonreuters.com, 2016). Vår 
undersökning avgränsades till att bara innefatta läkemedelsföretag från länderna Sverige, 
Belgien, Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Norge, Schweiz och Danmark. En global under- 
sökning där man inkluderar fler läkemedelsföretag från andra kontinenter skulle kunna göras. 
På grund av ambitionen att åskådliggöra variabeln omfattning av FoU-rapporterings långsiktiga 
inverkan på kostnaden på eget kapital resulterade detta i att läkemedelsföretag med respektive 
11 undersökningsenheter valdes för datainhämtningen av årsredovisningar. Möjligen skulle 
fler läkemedelsföretag med totalt fler undersökningsenheter ha resulterat i ett signifikant sam- 
band mellan dessa två variabler.      
 
Eftersom det finns skillnader i vilka kontrollvariabler som används i denna studie och i La 
Rossa & Liberatores (2014) studie skulle ytterligare kontrollvariabler kunna adderas i en 
multipel regressionsanalys. Exempelvis skulle man kunna använda andel eget kapital, 
avkastning på eget kapital, lagregel, kostnad på FoU och företagstillväxt som kontrollvariabler. 
Dessa kontrollvariabler skulle dels kunna ge ett annat utfall mellan reglerad FoU-rapportering 
och omfattning av FoU-rapportering bland läkemedelsföretag än i denna studie, dels bidra till 
att öka jämförbarheten mellan La Rossa & Liberatores (2014) resultat och framtida 
forskningsresultat bland läkemedelsföretag beträffande sambandet mellan reglerad FoU-
rapportering och omfattning av FoU-rapportering. Empiriska studier kan också söka stöd för 
samband mellan reglerad FoU-rapportering och omfattning av FoU-rapportering via studier av 
företag från olika sektorer.   
 
En fråga som fått fäste under denna studies genomförande är om kostnader som uppstår vid 
arbete med att få fram en FoU-rapportering och vid insamling av hemlig FoU-information skulle 
kunna förklara varför vissa läkemedelsföretag väljer att FoU-rapportera i mindre omfattning än 
andra. Om det går att mäta sådana kostnader på ett tillförlitligt sätt kan sådana studier utgöra 
viktiga bidrag för framtida forskning om bakomliggande förklaringar till att läkemedelsföretag 
väljer att FoU-rapportera i mindre eller större omfattning än andra. Det skulle kunna skapa 
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incitament för diskussioner om samhällen vinner på att länder inför bestämmelser i legala 
ramverk som leder till att läkemedelsföretag ökar sin omfattning av FoU-rapportering. Ökade 
kostnader riskerar att leda till minskade vinster, vilket i sin tur kan försvåra för läkemedels-
företag att öka sina investeringar i FoU-verksamheter. I slutändan skulle det kunna leda till 
ökade risker att nya produkter från läkemedelsföretags FoU-verksamheter inte kommer ut på 
marknaden.                       
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