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Sammanfattning 

I dag har svenska onoterade företag möjlighet att välja vilket regelverk de vill tillämpa i sin 

årsredovisning. De kan välja att redovisa enligt bokföringsnämnden (BFN) eller 

redovisningsrådets rekommendationer (RR). Hur företagen väljer att redovisa och vilket 

regelverk de väljer att tillämpa kommer att ge konsekvenser. 

 

Syftet med uppsatsen är att förklara vilka faktorer som påverkar onoterade aktiebolags val av 

regelverk, i vårt fall när de valt RR före BFN. Valet av att tillämpa RR kommer att leda till 

mer tilläggsupplysningar och att högre kompetens efterfrågas. Hur kommer det då sig att 

onoterade aktiebolag väljer att använda sig av RR före BFN?  

 

Vi har utifrån tre befintliga teorier utformat hypoteser som vi har testat för att hitta 

förklaringar till företagens redovisningsval av RR. Forskning som tidigare gjorts har i hög 

grad varit inriktad på noterade företag, medan vår studie är gjord på onoterade aktiebolag.  

Vi har utgått ifrån en kvantitativ studie och en deduktiv ansats som baserar sig på företagen 

årsredovisningar från 2008. Det visade sig att 79 onoterade aktiebolag av vårt totala urval på 

235 företag har valt att tillämpa RR en eller flera gånger i sin årsredovisning.  

 

I vår analys har vi genomfört en regressionsanalys som visar att endast institutionell teori kan 

förklara de onoterade aktiebolagens redovisningsval. Resultatet visade att revisionsbyråer och 

bransch till viss del är signifikanta.  

 

 

 

 

 

 



  

Abstract  

Today the Swedish private equity firms have the opportunity to choose which rules to apply in 

their financial statements. They may choose to declare under the Accounting Board (BFN) or 

the recommendations (RR).  How companies choose to declare and which rules they choose 

to apply will lead to consequences.  

The purpose of this paper is to explain the factors that influence the choice of private limited 

liability rules, in our case when they have chosen RR before BFN.  The choice of applying the 

RR will lead to more additional information and higher skills will be required. How is it then 

that unlisted companies choose to use RR before BFN?  

We have developed hypotheses from three existing theories which we have tried to find 

explanations for companies' accounting choice of RR.  Research that has been done has 

mainly been focused on listed companies, while our study has been performed in unlisted 

companies.  

We started with a quantitative study and a deductive approach based on companies' financial 

statements from 2008.  It turned out that 79 of the unlisted companies from our total sample 

of 235 companies have chosen to apply RR one or more times in their annual accounts.  

In our analysis, we conducted a regression analysis showing that only the institutional theory 

can explain the non public incorporated businesses accounting choices.  The results showed 

that accounting firms and industry are significant to some extent. 

 



  

Innehållsförteckning 

 

1. Inledning ................................................................................................................................. 1 

1.1 Problembakgrund ............................................................................................................. 1 

1.2 Problemdiskussion ........................................................................................................... 2 

1.3 Problemformulering ......................................................................................................... 3 

1.4 Syfte ................................................................................................................................. 3 

1.5 Uppsatsens fortsatta disposition ....................................................................................... 3 

2. Metod ..................................................................................................................................... 5 

2.1 Uppsatsens metod ............................................................................................................. 5 

2.2 Val av teorier .................................................................................................................... 5 

2.3 Databaser och sökord ....................................................................................................... 6 

3. Teoretisk referensram ............................................................................................................. 7 

3.1 Övergripande modell ........................................................................................................ 7 

3.2 Svenska regler och normer ............................................................................................... 8 

3.3 Regelverk ......................................................................................................................... 9 

3.3.1 Bokföringsnämnden .................................................................................................. 9 

3.3.2 Redovisningsrådet ..................................................................................................... 9 

3.3.3 IFRS .......................................................................................................................... 9 

3.3.4 Tabell sammanfattning av regelverk ....................................................................... 11 

3.4 Exempel på skillnader mellan regelverken .................................................................... 11 

3.4.1 Intäkter .................................................................................................................... 11 

3.4.2 Varulager ................................................................................................................. 12 

3.4.3 Materiella anläggningstillgångar ............................................................................. 12 

3.5 Institutionell teori ........................................................................................................... 13 

3.5.1 Imiterande isomorfism ............................................................................................ 14 

3.5.2 Normativ isomorfism .............................................................................................. 15 



  

3.6 Agentteori ....................................................................................................................... 15 

3.7 Positiv redovisningsteori ................................................................................................ 16 

3.7.1 Skuldsättningsgrad .................................................................................................. 18 

3.8 Hypotes sammanfattning ................................................................................................ 18 

3.8.1 Hypotes modell ....................................................................................................... 19 

4. Empirisk metod .................................................................................................................... 20 

4.1 Undersökningsmetod ...................................................................................................... 20 

4.2 Datainsamling ................................................................................................................. 20 

4.3 Population och urval ....................................................................................................... 21 

4.4 Operationalisering .......................................................................................................... 21 

4.4.1 Beroende variabeln .................................................................................................. 22 

4.4.2 Oberoende variabler ................................................................................................ 22 

4.5 Validitet och reliabilitet .................................................................................................. 23 

5. Analys och resultat ............................................................................................................... 24 

5.1 Beskrivande analys om val av RR .................................................................................. 24 

5.1.1 Fördelning mellan val av RR eller BFN .................................................................. 24 

5.1.2 Fördelning av val inom RR ..................................................................................... 24 

5.1.3 Konsekvenser av att redovisa enligt RR 8 .............................................................. 26 

5.1.4 Konsekvenser av att redovisa enligt RR 2:02 ......................................................... 26 

5.1.5 Konsekvenserna av att redovisa enligt RR 11 ......................................................... 27 

5.2 Förklarande analys om valet av RR ............................................................................... 27 

5.2.1 Förklaring till val av RR från bransch och revisionsbyrå ....................................... 27 

5.2.2 Förklaring till val av RR från anställda och skuldsättningsgrad ............................. 29 

5.3 Korrelationsanalys .......................................................................................................... 29 

5.4 Regressionsanalys .......................................................................................................... 30 

5.4.1 Bransch .................................................................................................................... 31 

5.4.2 Revisionsbyrå .......................................................................................................... 31 



  

5.4.3 Anställda .................................................................................................................. 32 

5.4.4 Skuldsättningsgrad .................................................................................................. 32 

5.4.5 Förklaringsgrad ....................................................................................................... 32 

6. Slutsatser och diskussion ...................................................................................................... 33 

6.1 Slutsatser för våra förklarande variabler ........................................................................ 33 

6.2 Förslag till fortsatt forskning .......................................................................................... 35 

Referenslista ............................................................................................................................. 36 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Figurförteckning 

 

Figur 3.1 Upplägg av teoretisk referensram ........................................................................ ..8 

Figur 3.2 Hypotes modell .................................................................................................... 19 

Figur 5.1 Fördelning mellan RR och BFN .......................................................................... 24 

Figur 5.2 Fördelning av val inom RR ................................................................................. 26 

Tabellförteckning 

Tabell 3.1 Tabell sammanfattning av regelverk .................................................................. 11 

Tabell 5.1 Förklaring till val av RR från bransch och revisionsbyrå .................................. 28 

Tabell 5.2 Förklaring till val av RR från anställda och skuldsättningsgrad ........................ 29 

Tabell 5.3 Korrelationsanalys ............................................................................................. 30 

Tabell 5.4 Regressionsanalys .............................................................................................. 31 

 

 

 

 

 

 

 



  

Förkortningar 
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BFL Bokföringslagen 
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BFNAR  Bokföringsnämndens allmänna råd 

FASB Financial Accounting Standards Board  

FIFU      Först in först ut 

IAS international Accounting Standards 

IASB International Accounting Standards Board 

IFRS       International Financial Reporting Standards  

IT Institutionellteori 

LVP        Lägsta värdets princip 

PAT Positiv redovisningsteori 

RR         Redovisningsrådets rekommendationer 

SIFU     Sist in först ut 
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Begrepp 

I vår studie har vi löpande använt oss av olika begrepp. För att förenkla för läsaren har vi 

sammanfattat/förklarat begreppen och samlat dem på ett och samma ställe. 

 

FAR - Regelsamling inom revision, som ger ut rekommendationer och uttalanden för att 

främja god redovisningssed (FAR, 2009). 

God redovisningssed - Grundar sig på rekommendationer, praxis och lag. Att följa god 

redovisningssed innebär en skyldighet att följa redovisningspraxis och de lagar som gäller. 

(FAR, 2009). 

IFRS - Regelverk för noterade företag. 

K1-Är handelsbolag, ideella föreningar och näringsidkare som omsätter mindre än 3 miljoner 

(www.bfn.se). Dessa bolag skall använda sig av en förenklat årsbokslut som skall innehålla en 

balansräkning och en resultaträkning (FAR, 2008). 

K2 - Är mindre företag som har mindre än 50 anställda, tillgångar i balansräkningen som 

uppgår till mindre än 25 miljoner kronor och en nettoomsättning som inte uppgår till mer än 

50 miljoner i resultaträkningen (www.bfn.se). 

K3 - Är större företag som har mer än 50 anställda, tillgångar i balansräkningen som uppgår 

till mer än 25 miljoner kronor och en nettoomsättning som uppgår till mer än 50 miljoner i 

resultaträkningen. För att klassas som ett K3 företag ska minst två av tre kriterier vara 

uppfyllda (www.bfn.se). 

K4 - Är företag som är börsnoterade och skall använda sig av IFRS vid upprättande av 

årsredovisning (www.bfn.se). 

Rättvisade bild - Företag ska uppge en rättvisande bild av sin balansräkning och 

resultaträkning och noter. För att göra det kan tilläggsupplysningar behöva lämnas (FAR, 

2009). 
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1. Inledning 

Svenska onoterade företag har idag valmöjlighet att välja vilket regelverk de vill tillämpa. Vi 

kommer i det inledande kapitel presenterade vilka valmöjligheter de har och vilka som är 

redovisningsskyldiga. Därefter kommer vi att presentera vår problemformulering och syftet 

med vår uppsats. Slutligen kommer uppsatsens fortsatta disposition presenteras.   

1.1 Problembakgrund 

Svenska onoterade företag får idag välja vilket regelverk de vill tillämpa i sin årsredovisning. 

De får välja mellan att antingen tillämpa bokföringsnämnden (BFN) eller redovisningsrådets 

rekommendationer (RR) men de kan också välja en kombination av de båda regelverken 

(Collin, Tagesson, Andersson, Cato & Hansson, 2008).  

 

I Sverige finns det två ramlagar som reglerar företagens bokföring. Dessa ramlagar är 

årsredovisningslagen (ÅRL) och bokföringslagen (BFL); (Collin et al., 2008; Johansson, 

Johansson, Marton & Pautsch, 2004). Enligt BFL ska bokföringsskyldiga, ekonomiska 

föreningar, aktiebolag och företag som är av betydande storlek, avsluta sitt företags löpande 

bokföring med att upprätta en årsredovisning (Edenhammar & Thorell, 2009). 

Årsredovisningen ska innehålla en förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning samt 

noter (FAR, 2009). Mindre företag som inte är klassade som aktiebolag eller som ekonomisk 

förening samt företag som inte omsätter över 3 mkr får lov att upprätta en förenklad form av 

årsbokslut (Edenhammar & Thorell, 2009).   

 

BFN grundades 1976 och är en statlig myndighet vars främsta uppgift är att utveckla god 

redovisningssed (FAR, 2009). Tretton år senare grundades RR som är en stiftelse vars uppgift 

var att utfärda redovisningsrekommendationer (Gröjer, 1997). År 2004 beslutade BFN att RR 

ska försvinna och ersättas av nya regler som ska tillämpas av icke noterade företag. EU har 

beslutat att International Accounting Standards (IAS) / International Financial Reporting 

Standards (IFRS) ska gälla för noterade företag och därför har RR inte framarbetat nya 

normer (Artsberg, 2005).  

 

Årsredovisningar ska enligt svensk redovisningslag upprättas i enighet med god 

redovisningssed (Edenhammar & Thorell, 2009). Med god redovisningssed menas ”normer 

och praxis för bokföring och bokslut och finansiella rapporter” (FAR förlag, 2006, s. 24). 

Förutom god redovisningssed ska företagets ställning och resultat uppvisa en rättvisande bild 

(Edenhammar & Thorell, 2009). Med rättvisade bild menas att årsredovisningen ska innehålla 

en resultaträkning, balansräkning och noter (FAR, 2009). För att ge en rättvisande bild behövs 

kompletterande tilläggsupplysningar ibland lämnas (FAR, 2008; Törning, 2002). Om ett 

företag exempelvis väljer att byta regelverk, kan detta leda till att det ger en missvisande bild 

av företagets utveckling (Marton, Falkman, Lumsden, Pettersson & Rimmel, 2008). Därför 
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ska det regelverk som valts att tillämpas framgå i företagets årsredovisning (FAR, 2008; 

Törning, 2002; Collin et al., 2008).  

Redovisningens funktion är att rapportera resultat (Collin et al., 2008), men även att ge 

information till beslutsfattare (Collin et al., 2008; Demski, Fellingham, Ijiri & Sunder, 2002). 

Exempel på beslutsfattare är ägare, intressenter, chefer, och revisorer (Francis, 2001). Vidare 

menar Demski et al. (2002) att organisationens gemensamma kunskapsbas är redovisningen. 

1.2 Problemdiskussion 

Det finns skillnader mellan svenska företag när det gäller vilket regelverk de ska tillämpa. 

Icke noterade företag ska redovisa enligt BFN eller RR, medan noterade företag ska använda 

sig av IFRS i sin koncernredovisning (Marton et al., 2008).  

 

Som nämnts tidigare får onoterade företag välja om de vill tillämpa BFN eller RR men de kan 

också välja en kombination av de båda regelverken. Däremot får företag som klassas som 

allmänt intresse pågrund av sin storlek inte lov att välja regelverk, utan ska tillämpa RR:s 

rekommendationer. Exempel på företag som är av allmänt intresse är apoteket eller 

kommunala företag så som bostadsföretag och energiföretag (Törning, 2002).   

 

Om ett onoterat företag har valt att tillämpa BFN kan företaget fortfarande välja att tillämpa 

enstaka rekommendationer från RR, den valda rekommendationen ska då följas helt (FAR, 

2008; Törning, 2002). Det är alltså inte möjligt att använda sig av delar från BFN och delar 

från RR vid exempelvis redovisning av intäkter, utan väljer företaget att tillämpa RR ska 

rekommendationen följas fullt ut (FAR, 2008). Däremot kan ett företag som tillämpar BFN 

hämta vägledning från RR:s rekommendationer utan att de behöver följas fullt ut. Om 

företaget har använt sig av vägledning från RR kommer det inte att framgå i beskrivningen av 

valt regelverk, det är då lämpligt att i vissa fall beskriva hur vägledningen är hämtad (Törning, 

2002). 

Collin et al. (2008) har i sin studie kommit fram till att kommunala bolag i högre utsträckning 

använder sig av BFN:s regelverk före RR. Vad finns det då för skillnader mellan de olika 

regelverken och hur kommer det sig att BFN används i högre utsträckning än vad RR görs? 

Den främsta orsaken till att företag väljer BFN före RR är att BFN är billigare att använda sig 

av, då BFN:s regler kräver mindre detaljerade upplysningar medan RR kräver fler. BFN:s 

regler är mer försiktiga medan RR:s regler är harmoniserade med internationella standarder 

(Collin et al., 2008). 

En stor skillnad mellan BFN och RR är att RR tillåter successiv vinstavräkning. BFN:s regler 

är mer generösa än RR:s regler. Ett exempel på detta är att BFN inte kräver att mindre 

onoterade företag ska ha effektiva interna system för budgetering och rapportering. BFN har 

även tagit fram en alternativregel som innebär att vinstavräkning sker först när arbetet är 

utfört (Marton et al., 2008). En annan skillnad mellan BFN och RR är hur eventuella vinster 
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påverkas. Om BFN:s allmänna råd följs fullt ut kommer vinster att senareläggas, medan om 

RR:s rekommendationer tillämpas fullt ut kommer företagets vinst att tidigareläggas (FAR, 

2008). 

Trots att BFN är billigare än RR, så finns det företag som väljer RR före BFN. Varför väljer 

då företag ett svårare och dyrare system även om de inte måste?  

Tidigare studier som är gjorda av Watts och Zimmerman (1990), Milne (2002) och Collin et 

al. (2008) tyder på att företag gör redovisningsval som påverkar företagens resultat. Trots att 

RR kommer att försvinna och ersättas av nya regler tillämpas fortfarande RR. Vi vill med 

denna studie förklara onoterade aktiebolags val av att tillämpa RR.  

1.3 Problemformulering 

Denna problembakgrund leder oss till följande problemformulering:  

Vad förklarar valet av att tillämpa RR:s rekommendationer i onoterade aktiebolag?   

1.4 Syfte 

Syftet med vår studie är att förklara vilka faktorer som påverkar onoterade aktiebolags val av 

regelverk, i vårt fall när de valt RR före BFN. 

1.5 Uppsatsens fortsatta disposition 

Kapitel 2: Metod 

I metod kapitlet kommer vi att presentera uppsatsens metod och vilken ansats vi valt att 

använda oss av. I detta kapitel kommer även val av teorier att presenteras samt vilka databaser 

och sökord vi använt oss av. 

Kapitel 3: Teoretisk referensram 

Det här kapitlet kommer att inledas med att vi presenterar svenska regler och normer samt 

vilka regelverk företag ska följa. Vi kommer även att ta upp skillnader mellan regelverken. 

Våra utvalda teorier, tidigare forskning och våra hypoteser kommer att presenteras i det här 

kapitlet. 

Kapitel 4: Empirisk metod 

I empiri kapitlet kommer vi presentera vår undersökningsmetod och hur insamlingen av 

datamaterialet gått till. Vidare kommer vår population och vårt urval presenteras samt vilka 

som är våra oberoende variabler och vilken variabel som blir beroende variabel och hur vi valt 

att operationalisera dem. I kapitlet kommer också validitet och reliabilitet tas upp.  

Kapitel 5: Analys 

Vårt empiriska material kommer i detta kapitel analyseras statistiskt med hjälp av en 

regressions analys. Våra hypoteser kommer att testas och slutsatser kommer att dras om de 

förkastas eller icke förkastas.  
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Kapitel 6: Slutsatser och diskussion 

Här presenteras våra slutsatser och en diskussion kommer att föras kring dem. Avslutningsvis 

kommer vi ge exempel på framtida forskning. 
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2. Metod 

I metod kapitlet kommer vi att presentera uppsatsens metod och vilken ansats vi valt att 

använda oss av. I detta kapitel kommer även val av teorier att presenteras, samt vilka 

databaser och sökord vi använt oss av. 

2.1 Uppsatsens metod 

I vår studie kommer vi att använda oss av en deduktiv ansats. Detta innebär att vår studie går 

”från teori till empiri” (Jacobsen, 2002, s. 34) och med hjälp av teorier och tidigare forskning 

kommer vi att skapa oss förväntningar på hur verkligheten ser ut. Dessa förväntningar utgörs 

av våra hypoteser. Nackdelen med en deduktiv datainsamling är att endast relevant 

information som stödjer våra teorier används och på så vis kan viktig information förbises 

(Jacobsen, 2002). Anledningen till att vi har valt en deduktiv ansats är att det har förekommit 

forskning kring redovisningsval och att det redan finns befintliga teorier som kan förklara 

företags redovisningsval. 

Motsatsen till deduktiv ansats är induktiv ansats, vilket innebär att studien går ”från empiri till 

teori” (Jacobsen, 2002, s. 35). Med induktiv ansats är det forskaren själv som samlar in 

information och formulerar sedan teorierna. Fördelen med induktiv ansats är att forskaren 

utför sina studier med öppna sinnen och har därmed inte i förväg bildat sig en uppfattning om 

verkligheten. Kritik mot induktiv ansats är att forskaren inte alltid kan ha ”öppna sinnen” och 

kommer därför att omedvetet eller medvetet göra avgränsningar av den information som 

samlats in. Vid empiriska studier kommer förutfattade meningar om vad som är viktigt, 

påverka insamlingen av empiri och det kommer i sin tur påverka resultatet, alltså är inte 

forskaren helt neutral (Jacobsen, 2002).  

2.2 Val av teorier 

Mycket forskning har gjorts inom området kring redovisningsval. Tillgången till litteratur och 

forskning har därav varit god. Efter att ha studerat forskning från bland annat Watts och 

Zimmerman (1990), Saam (2007) samt DiMaggio och Powell (1983) har vi kommit fram till 

att vi vill bygga upp vår teoretiska referensram på tre befintliga teorier. Dessa teorier är 

positiv redovisningsteori (PAT), agentteorin och institutionell teori (IT). Vi ansåg att dessa 

teorier var relevanta för vår studie då de har förekommit i den forskning som vi har tagit del 

av. En stor väsentlig skillnad mellan vår studie och tidigare forskning är att största delen av 

tidigare forskning är gjord på noterade företag. 

Valet av att använda oss av tre teorier är att vi hoppas på att få en hög förklaringsgrad till vad 

som förklarar valet av att tillämpa RR i onoterade företag.  

Utifrån agentteorin, PAT och IT kommer vi att utarbeta våra hypoteser som vi sedan kommer 

att testa empiriskt för att kunna förklara vilka som är de påverkande faktorerna vid val av RR.  
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Teorierna kan förklara företagens redovisningsval antingen var för sig eller som ett 

komplement till varandra. I vår studie kommer vi efter varje presenterad teori utforma en eller 

två hypoteser som kommer att testas. 

Vi har valt att avgränsa oss till att göra en studie på onoterade aktiebolag i Sverige och deras 

val av att tillämpa RR. BFN är det vanligaste regelverket som tillämpas av onoterade företag, 

därför vill vi undersöka när onoterade aktiebolag tenderar att tillämpa RR och vad som 

förklarar valet till det. 

2.3 Databaser och sökord 

Genom att studera publicerad forskning har vi fått en större förståelse för hur våra utvalda 

teorier kan tillämpas och vad forskningen säger om företags redovisningsval. När vi sökt efter 

artiklar har vi använt oss av databaserna; ABI Inform, Science direct, Jstore, och Google 

scholar. De sökord som vi har använt oss av är; positive accounting theory, institutional 

theory, agency theory, accounting choice och financial accounting. 
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3. Teoretisk referensram 

Det här kapitlet kommer att inledas med att vi presenterar en övergripande modell som 

förklarar hur vår teoretiska referensram är uppbyggd. Därefter kommer de svenska regler och 

normer presenteras samt vilka regelverk företag ska följa. Vi kommer även att ta upp 

skillnader mellan regelverken. Våra utvalda teorier och tidigare forskning samt våra hypoteser 

kommer att presenteras i det här kapitlet. 

3.1 Övergripande modell 

Syftet med vår studie är att förklara vilka faktorer som påverkar valet av RR i onoterade 

aktiebolag. Modellen nedan (figur 3.1) illustrerar hur vår teoretiska referensram är uppbyggd. 

För att ge läsaren en inblick av de olika regelverk och normer som används i Sverige, har vi 

valt att börja vår teoretiska referensram med det avsnittet. Därefter kommer en kort 

presentation ges av de olika regelverken i avsnitt 3.3. Avsnittet avslutas med en tabell 

sammanfattning som ger en tydlig överblick över vilka regler företag ska följa. För att 

illustrera skillnaderna mellan regelverken kommer exempel ges i avsnittet 3.4.  

Det finns olika teorier som förklarar varför företag väljer att redovisa som de gör. De teorier 

som vi har valt är IT, agent teorin och PAT. IT presenteras i avsnitt 3.5, agentteorin i avsnitt 

3.6 och PAT i avsnitt 3.7. Utifrån de tre ovanstående teorierna har hypoteser utarbetats, de 

kommer att presenteras löpande i avsnitten 3.5, 3.6 och 3.7. Slutligen kommer de att 

sammanfattas i avsnitt 3.8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vad förklarar valet av att tillämpa redovisningsrådets rekommendationer i onoterade aktiebolag? 

                           Ansgariusson A., & Hilding M. 

___________________________________________________________________________ 

8 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             

 

 

 Figur 3. 1 Upplägg av teoretisk referensram 

3.2 Svenska regler och normer 

Redovisningsprocessen i ett företag innehåller valmöjligheter som innebär att bedömningar i 

årsredovisningen måste göras. Företagen måste redovisa enligt de två ramlagar som finns, det 

vill säga ÅRL och BFL. Tanken med ramlagarna är att de ska finns kvar under en längre tid, 

medan detaljer inom redovisning ges ut i rekommendationer som kan ändras i takt med den 

ekonomiska förändringen (Johansson et al., 2004). Detta innebär att lagstiftningen endast 

består av allmänna principer för rapportering och redovisning och behöver därför 

kompletteras med god redovisningssed (Collin et al., 2008). Grunden för god redovisningssed 

är att lagar, rekommendationer och praxis följs. De normgivande organ som hjälper till att 

upprätthålla god redovisningssed genom uttalanden och rekommendation är BFN och RR. En 

annan grundläggande princip är att företaget ska ge en rättvisande bild av företagets ställning 

och resultat (FAR, 2009). Det regelverk som företaget valt att tillämpa ska framgå i deras 

årsredovisning (FAR, 2008; Törning, 2002; Collin et al., 2008). 
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3.3 Regelverk 

3.3.1 Bokföringsnämnden 

Den 1 juli 1976 grundades den statliga myndigheten BFN (Gröjer, 1997). Traditionellt 

inriktar sig BFN främst mot medelstora och mindre företag (Nilsson, 2010) och deras uppgift 

är ”att främja utveckling av god redovisningssed i företagens bokföring och offentliga 

redovisning” (Gröjer, 1997, s. 139). BFN publicerar allmänna råd som går att läsa om i 

BFNAR (Nilsson, 2010) och de riktar sig mot alla bokföringsskyldiga (Törning, 2002). En 

annan uppgift BFN har är att publicera uttalanden, rekommendationer och vägledning 

(Nilsson, 2010). En av BFN:s viktigaste uppgift är att ge uttalande om vad som innefattar god 

redovisningssed till domstolar (www.bfn.se) men svarar också på frågor från enskilda företag, 

myndigheter och organisationer om redovisning (Nilsson, 2010).  

Det nuvarande regelsystemet som finns för onoterade företag anser BFN är för komplicerat 

och har därför sedan 2004 arbetat fram nya regler (Marton et al., 2008). De nya reglerna 

kommer att delas in i tre kategorier benämnda K1, K2 och K3. Denna klassificering görs för 

att förenkla för bolagen vid exempelvis värderingsfrågor av varulager och intäkter (FAR, 

2009). Dessutom kommer de börsnoterade företagen som idag tillämpar IFRS benämnas som 

K4 företag (www.bfn.se).   

3.3.2 Redovisningsrådet 

Stiftelsen som stod för utvecklandet av god redovisningssed bildade år 1989 RR. Stiftare var 

BFN, Sveriges Industriförbund, numera näringslivet och FAR (genom auktoriserade 

revisorer) (Artsberg, 2005). RR:s rekommendationer grundar sig på utgivna 

rekommendationer från IAS (Edenhammar, 2002). År 2005 hade RR gett ut 32 

rekommendationer (Nilsson, 2010) och de rekommendationerna riktar sig i första hand mot 

noterade företag (Artsberg, 2005; Törning, 2002).  

Onoterade företag som är av allmänt intresse, pågrund av sin storlek får inte lov att välja 

regelverk, utan tillämpar ÅRL i kombination med RR:s regelverk (FAR, 2009; Collin et al. 

2008). Exempel på företag som är av allmänt intresse är apoteket eller kommunala företag, då 

främst bostadsföretag och energiföretag (Törning, 2002).  

Pågrund av beslut från EU att införa IFRS för de noterade företagen har RR inte framarbetat 

några nya normer (Artsberg, 2005). Därav har en akutgrupp tillkommit som är till för att ge 

uttalanden och svara på eventuella frågor som rör redan utgivna rekommendationer (Nilsson, 

2010). Eftersom K- projektet inte är färdigt så tillämpas fortfarande RR (FAR, 2008).   

3.3.3 IFRS 

Enligt lag är företag som är noterade tvungna att tillämpa IFRS. Detta beslut togs av EU år 

2002 (Marton et al., 2008) och gäller för alla noterade företag från och med år 2005 (Artsberg, 

2005). EU tog detta beslut för att uppnå harmonisering inom redovisning, där IFRS är 

http://www.bfn.se/
http://www.bfn.se/
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obligatoriskt. Det är inte bara EU länder som använder sig av IFRS. I dagsläget använder sig 

ca 100 länder av IFRS och tillämpningen kan vara frivillig eller obligatorisk (Marton et al., 

2008). IFRS är inte tillåtet i USA men 2002 inledde International Accounting Standards 

Board (IASB) ett samarbete med amerikanska normsättaren Financial Accounting Standards 

Board (FASB), för att uppnå en samordning mellan de två regelverken. Målet är att i 

framtiden ha ett gemensamt regelverk (Marton et al., 2008).  

 

Svenska regler säger att företag som är noterade, ska i sin koncernredovisning tillämpa IFRS, 

medan det är frivilligt för de icke noterade koncernerna att tillämpa IFRS i sin 

koncernredovisning. De företag som antingen frivilligt eller enligt lag tillämpar IFRS ska 

även tillämpa RFR 1, det vill säga kompletterande redovisningsregler för koncerner. 

Moderbolag som ingår i en koncern ska följa RFR 2, redovisning för juridisk person. Det 

finns ett förbud mot den juridiska personen att tillämpa IFRS, anledningen till förbudet är 

skatterelaterat. De icke noterade företagen som väljer att inte tillämpa IFRS, ska i sin 

redovisning tillämpa BFN eller RR (Marton et al., 2008). 

 

En sammanfattning av vilket regelverk som företag ska tillämpa kommer att ges i tabell 3.1 i 

avsnittet 3.3.4.  
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3.3.4 Tabell sammanfattning av regelverk 

I nedanstående tabell (3.1) illustreras vilka regler företag ska följa. 

      

          

   NOTERADE FÖRETAG       ICKE-NOTERADE FÖRETAG  

          

     Följer frivilligt Följer ej  

     IFRS IFRS  

          

 Koncernredovisning IRFS, RFR 1 IFRS, RFR 1 ÅRL, BFNAR 2000:2  

       (dvs. BFN alt.  

       RR 1- 29)  

 Moderföretag ÅRL, RFR 2 ÅRL, RFR 2 ÅRL, BFNAR 2000:2  

       (dvs. BFN alt.   

       RR 1-29)  

 Dotterföretag ÅRL, RFR 2 alt. ÅRL, RFR 2 alt. ÅRL, BFNAR 2000:2  

   BFNAR 2000:2 BFNAR 2000:2 (dvs. BFN alt.  

       RR 1-29)  

 Fristående juridisk ÅRL, RFR 2 Kan ej välja ÅRL, BFNAR 2000:2  

 Person   att följa IFRS (dvs. BFN alt.   

       RR 1-29)  

      

 Tabell 3. 1 Tabell sammanfattning av regelverk (Marton et al., 2008 s. 17) 

 

3.4 Exempel på skillnader mellan regelverken 

För att illustrera skillnaderna mellan de olika regelverken kommer tre exempel ges på hur 

BFN respektive RR hanterar de olika posterna där onoterade företag har en valmöjlighet.   

3.4.1 Intäkter 

En intäkt är en ”ökning av det ekonomiska värdet under en redovisningsperiod till följd av 

inbetalningar eller ökning av tillgångarnas värde, eller minskning av skulders värde med en 

ökning av eget kapital som följd, förutom sådana ökningar av eget kapital som kommer av 

tillskott från ägarna” (Artsberg, 2005, s. 340).  

 

De icke noterade bolagen delas in i mindre (K2) eller i större (K3) bolag (FAR, 2008). Icke 

noterande företag kan antingen välja att redovisa sina intäkter enligt RR 11 eller BFNAR 

2003:3 (FAR, 2008).  

BFN har i sina allmänna råd tagit fram råd till företagen om hur de ska redovisa sina intäkter. 

De här råden är riktade till icke noterade näringsdrivande företag och koncerner. Företag och 
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koncerner kan välja att redovisa intäkter i löpande räkning eller till ett fast pris. Väljer de att 

redovisa till ett fast pris kan de välja att antingen tillämpa huvudregeln eller alternativregeln. 

För att få tillämpa successiv vinstavräkning måste företag enligt BFN använda sig av ett 

internt system som är effektivt vid budgetering och rapportering. BFN kräver inte att icke 

noterande näringsdrivande företag har ett sådant system och har därför tagit fram en 

alternativregel för de företagen. Med alternativregeln vinstavräknar företaget först när de 

slutfört uppdraget. Fördelen med successiv vinstavräkningen är att intäkterna fås tas upp 

löpande (Marton et al., 2008).  

3.4.2 Varulager 

Företag får välja mellan att redovisa enligt RR 2:02 eller BFNAR 2000:3 när det gäller 

värdering av varulager. Definitionen på varulager är; ”Varulager är materiella tillgångar, som 

är avsedda försäljning i den ordinarie verksamheten (färdiga varor), är under tillverkning för 

att bli färdiga varor (varor under tillverkning, halvfabrikat) eller ska användas i produktionen 

av färdiga varor eller tjänster (råvaror, insatsvaror, förbrukningsartiklar)”(FAR, 2008, s. 754). 

Enligt ÅRL ska varulagret ”tas upp till det lägsta av anskaffningsvärdet och 

nettoförsäljningsvärdet på balansdagen” (FAR, 2009, s. 409). Likartade tillgångar får enligt 

ÅRL beräknas efter först-in-först-ut-principen (FIFU) eller genom tillämpning av 

genomsnittsmetoden (Marton et al., 2008). Enligt svenska regler får inte svenska företag 

tillämpa sist-in-först-ut-principen (SIFU) (FAR, 2008). 

Skillnaden mellan RR 2:02 och BFNAR 2000:3 är små enligt Marton et al. (2008). Några av 

de viktigaste skillnaderna mellan RR 2:02 och BFNAR 2000:3 är beräkning av 

anskaffningsvärdet för inköpta eller egentillverkade varor samt nettoförsäljningsvärde (FAR, 

2008).  

3.4.3 Materiella anläggningstillgångar 

Företag kan välja att redovisa sina materiella anläggningstillgångar enligt BFNAR 2001:3 

eller enligt RR 12. De båda regelverken stämmer väl överrens i de grundläggande principerna 

(Marton et al., 2008). Definitionen på materiella anläggningstillgångar är; ”fysiska tillgångar 

som a) innehas för produktion eller distribution av varor eller tjänster, för uthyrning till andra, 

eller för administrativa ändamål, och b) förväntas användas under mer än en period” (Marton 

et al., 2008, s. 135). Materiella anläggningstillgångar anses vara fysiska tillgångar som är 

planerade att användas för stadigvarande bruk i verksamheten eller för uthyrning (FAR, 

2008). 

Det finns några grundläggande frågor att ta hänsyn till när företagen redovisar sina materiella 

anläggningstillgångar. Det första att tänka på är när utgifter som härleds till den materiella 

anläggningstillgången ska tas upp som en tillgång. Det andra är hur företaget beräknar 

anskaffningsvärdet på den materiella anläggningstillgången (FAR, 2008). 
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Vidare måste hänsyn tas till hur av/ned- och uppskrivningar beräknas och hur utrangeringar 

och avyttringar ska redovisas. Dessa och flera andra frågor behandlar nämndens allmänna råd 

för att få en enhetlig praxis (FAR, 2008). 

3.5 Institutionell teori 

Som nämnts ovan så finns det skillnader i val av regelverk. Varför företag väljer att redovisa 

på ett visst sätt kan förklaras av olika teorier. Collin et al. (2008) har i sin studie om 

redovisningsstandarder i kommunala bolag, bland annat använt sig av IT som en förklarande 

teori till val av regelverk.  

Enligt Eriksson-Zetterquist (2009) samt Carpenter och Feroz (2001) finns det två verk som är 

grunden för nyinstitutionell teori. Det ena verket är skrivet av John Meyers och Brian 

Rowans. Det andra verket skrevs av Paul J. DiMaggio och Walter W. Powells  

Nyinstitutionell teori använder sig av två väsentliga begrepp, dessa är form och fält. 

”Begreppet organisationsfält belyser det faktum att omgivningen, skapas av och skapar 

organisationer, och isomorfism (grekiskan: iso = lika, morph = form) ger förståelse av hur 

organisationer tenderar att bli allt mer lika varandra i formen.” (Eriksson-Zetterquist, 2009, s. 

72). I början av en organisations livscykel är form och synsätt väldigt olika hos 

organisationerna (DiMaggio & Powell, 1983). Genom organisationers existens på fältet blir 

de lika varandra i formen (Eriksson-Zetterquist, 2009). Att organisationer tendera att bli mer 

lika varandra, är resultatet av organisatoriska och byråkratiska förändringar (DiMaggio & 

Powell, 1983). Eriksson-Zetterquist (2009) menar att organisationer som är isomorfa kommer 

bli mer framgångsrika och ha större chans till överlevnad.  

Organisationsfält utgörs av organisationer inom samma bransch eller organisationer som på 

annat sätt hör ihop, exempelvis producent – leverantör (Eriksson-Zetterquist, 2009; Delbridge 

& Edwards, 2007; DiMaggio & Powell, 1983). Det är dessutom mer vanligt att organisationer 

inom samma fält integrerar med varandra (Delbridge & Edwards, 2007).  

Enligt Eriksson-Zetterquist (2009) samt DiMaggio och Powell (1983) finns det tre 

isomorfismer som påverkar och bidrar till institutionell teori. Dessa är tvingande, imiterande 

och normativa isomorfismer. Enligt Eriksson-Zetterquist (2009) går de tre isomorfismerna 

inte alltid att särskilja när man gör en empirisk studie.  

Den tvingande isomorfismen uppstår genom politiska påtryckningar (Eriksson-Zetterquist, 

2009; DiMaggio & Powell, 1983) men även genom statliga kontroller och reglerade 

översikter (Eriksson-Zetterquist, 2009; Kury, 2007). Staten är en stark organisation som 

påverkar både lagstiftning och tilldelning av resurser. Exempel på hur staten kan påverka är 

genom förändringar av budgetcykler eller hur skatteåret ska beräknas men även genom olika 

krav som ställs på finansiella rapporter och årsredovisningar (Eriksson-Zetterquist, 2009; 

DiMaggio & Powell, 1983). Ett annat tvingande sätt kan vara att staten ställer krav på att 
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organisationer ska tillämpa ny teknologi för att minska miljöutsläpp (Eriksson-Zetterquist, 

2009).  

De onoterade företagen som skulle antas vara påverkade av den tvingande isomorfismen är 

enligt oss onoterade företag som är av allmänt intresse och de ska enligt lag ska tillämpa RR. 

Denna isomorfism kommer därför inte vara relevant för vår studie. Därför har vi valt att 

exkludera den och endast fokusera oss på den imiterande och normativa isomorfismen. 

3.5.1 Imiterande isomorfism  

Den isoformism som har fått störst uppmärksamhet är den imiterande isomorfismen och 

anledningen till detta är enligt Eriksson- Zetterquist (2009) att normativ och tvingande 

isoformism underförstått innefattar den imiterande isomorfismen. En annan förklaring till 

varför den uppmärksammats mest är för att imiterande krafter varit enklare att studera genom 

kvantitativa metoder. Vidare menar Eriksson- Zetterquist (2009) att normativ isomorfism kan 

klassas som en variant av imitation och att inte tvång kan räknas som legitimt. Ett exempel på 

detta är ”att studera hur, och därmed påpeka att, organisationer inom ett fält tvingar varandra 

till olika sätt att agera” (Eriksson- Zetterquist, 2009, s. 85).  

Imiterande mekanismen beror ofta på att organisationer känner sig osäkra i sina egna 

situationer (Eriksson-Zetterquist, 2009; DiMaggio & Powell, 1983) och väljer därför att 

imitera andra organisationer som är mer framgångsrika (Eriksson-Zetterquist, 2009; Collin et 

al., 2008). IT utgår från att de metoder och strukturer som anses legitima av andra 

organisationer inom samma bransch, kommer vara de metoder och strukturer organisationen 

använder sig av även om de kanske inte är de bästa (Carpenter & Feroz, 2001). Legitimitet 

kan uppnås på olika sätt. Ett sätt att uppnå legitimitet är genom att agera överrensstämmande 

med vad andra organisationer förväntar sig (Collin et al., 2008). En annan orsak till imitation 

är företags strävan att uppnå liknande resultat, samtidigt som de spara både tid och pengar. På 

så vis slipper de göra om andras misstag och kan ta till sig praktiska lösningar utan att det 

kostar alltför mycket pengar. Det blir även lättare för organisationer att få kontrakt och medel 

från offentliga och privata finansiärer genom att anpassa sig och efterlikna andra 

organisationer (Eriksson-Zetterquist, 2009).  

 

Organisationer som uppfattas som framgångsrika och legitima blir ofta imiterade (Carpenter 

& Feroz, 2001; DiMaggio & Powell, 1983). Den organisation som blir imiterad vet oftast inte 

om att det och imitation kan ske både medvetet och omedvetet i sin strävan att bli 

framgångsrika (Eriksson-Zetterquist, 2009). Enligt DiMaggio och Powell (1983) tenderar 

organisationer att imitera andra organisationer inom samma bransch för att uppnå legitimitet. 

Collin et al. (2008) har i sin studie om kommunala bolag funnit en svag signifikans på att det 

finns ett samband mellan val av regelverk och bransch. Att signifikansen är svag förklarar de 

med att kommunala bolag har få konkurrenter. 
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Imitations isomorfismen förutsäger att företag inom samma bransch kommer att välja samma 

regelverk för att vara legala men också för att minska sina redovisningskostnader. Detta gör 

de genom att använda sig av samma lösningar som andra framgångsrika företag inom samma 

bransch gjort. Vi menar att företag som tillhör samma bransch kommer att efterlikna varandra 

vid val av regelverk. Detta leder oss till vår första hypotes.  

Hypotes 1: Det finns ett samband mellan bransch och val av RR. 

3.5.2 Normativ isomorfism 

Den normativa mekanismen fokuserar på sociala skyldigheter och normer (Kury, 2007). 

Normativ isomorfism kan exempelvis vara när nyckelpersoner på ett företag är utbildade vid 

samma universitet och därmed formats till att agera och lösa uppgifter på ett visst sätt 

(Eriksson-Zetterquist, 2009; DiMaggio & Powell, 1983). Att koncerner tenderar att likna 

varandra allt mer, förklarar Eriksson-Zetterquist (2009) med att de anlitar sig av samma 

välkända konsultfirmor.  

Vid redovisning skall besluten som fattas vara rationella, förutsatt att individen har kunskap 

inom redovisning. Genom att det finns ett kunskapskrav minimerar det insyn ifrån 

offentligheten och därmed kan professionens livslängd förlängas genom att de har utvecklat 

ett norm- och regelverk som offentligheten inte har insyn i (Falkman & Hedin, 2000). Enligt 

Collin et al. (2008) samt DiMaggio och Powell (1983) finns den normativa mekanismen 

främst bland professionella yrkesgrupper som tillsammans främjar sin kompetens. 

Yrkesgrupper blir också föremål för imiterande och tvingade mekanismer (Eriksson-

Zetterquist, 2009; DiMaggio & Powell, 1983). Revisorer kan utöva påtryckningar på företag 

genom att de kan kräva av sina kunder att de ska anpassa sig till revisorernas strukturer. Vill 

inte företag göra detta kan det resultera i en oren revisionsberättelse. På så vis kan revisorer 

utöva normativa påtryckningar i företagets val av regelverk (Collin et al., 2008). Tidigare 

forskning som gjorts på kommunala bolag av Collin et al. (2008) visar på att det finns ett 

samband mellan revisionsbyrå och regelverk.  

 

Normativa påtryckningar sker främst bland olika professionella grupper. Revisorer är klassade 

som en stark profession då de kan påverka kunderna i den riktning som de vill. Collin et al. 

(2008) menar att företag som granskas av någon av de stora revisionsbyråerna kommer att 

lämna ut mer information. Då det krävs högre kompetens och mer tilläggsupplysningar vid 

tillämpning av RR i sin redovisning anser vi att det kommer finnas ett samband mellan val av 

revisionsbyrå och regelverk. Detta leder oss till vår andra hypotes. 

Hypotes 2: Det finns ett samband mellan revisionsbyrå och val av RR. 

 3.6 Agentteori 

Agentteorin förklarar förhållandet mellan olika aktörer och deras preferenser/målfunktioner 

(Falkman & Hedlin, 2000). Fokus ligger på agenten och principalens relation (Deegan & 
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Unerman, 2006; Saam, 2007) exempelvis relationen mellan företagsledningen och 

aktieägarna. Det är även underförstått att det finns en obalans mellan agenten och principalen 

(Saam, 2007). Relationen mellan dem skapar osäkerhet som kan förklaras av att 

informationen mellan dem är asymmetrisk (Deegan & Unerman, 2006).  

 

Agentteorin visar hur en principal kan göra för att få agenten att agera som principalen vill. 

Ett sätt principalen kan kontrollera agenten på är genom redovisningsinformation (Falkman & 

Hedlin, 2000). Ett annat antagande som agentteorin gör är att individer är nyttomaximerande 

och rationella, vilket kan leda till konflikter mellan huvudmän och aktörer (Artsberg, 2005; 

Deegan & Unerman, 2006). Ett av de klassiska problemen som kan uppstå är när individens 

bästa inte överrensstämmer med vad som är bäst för verksamheten (Falkman & Hedlin, 2000). 

Principalen vill att avkastningen ska maximeras medan agenten vill maximera sin inkomst, 

detta är ett exempel på en målkonflikt som kan uppstå (Saam, 2007).  

 

Intressekonflikter kan uppstå pågrund av att det finns olika riskbenägenheter mellan principal 

och agent (Deegan & Unerman, 2006). För att minimera kostnader för eventuella konflikter 

kan avtalsenliga mekanismer slutas. Exempel på en avtalsmekanism är att teckna ett avtal 

med ett bonussystem som är kopplad till företagets vinst. Ett annat sätt att få agenter att agera 

i investerarnas intresse är att övervaka agenten (Deegan & Unerman, 2006). Övervakning 

medför också kostnader, dessa kostnader uppstår genom att information ska ges om prestation 

enligt avtal (Holthausen & Leftwich, 1983). Kostnader för konflikter som uppstår mellan 

agenten och principalen kan undvikas om organisationen fungerar väl (Deegan & Unerman, 

2006). Vidare menar Deegan och Unerman (2006) att kärnan inom agentteorin är incitaments 

problem, dessa problem är viktiga att undersöka och att finna en lösning på. Ett sätt att 

undvika incitaments problem är att anlita en oberoende revisor (Deegan & Unerman, 2006).  

 

Grundläggande redovisningsforskning inom agentteorin används främst för att få svar på hur 

redovisning, ersättningssystem och information påverkar incitaments problem. Men även hur 

existensen av dessa problem påverkar konstruktionen och utformningen av redovisning, 

ersättningssystem och information (Deegan & Unerman, 2006).  

Om antalet anställda ökar kommer det enligt agentteorin ge ett ökat avstånd mellan agent och 

principal, vi menar att ett regelverk som ger mer information kommer att efterfrågas. Detta 

leder oss till hypotes tre.  

 

Hypotes 3: Det finns ett samband mellan antalet anställda och val av RR.  

3.7 Positiv redovisningsteori 

PAT har utvecklats från agentteorin och inriktar sig på de relationer som finns mellan olika 

människor (Deegan & Unerman, 2006) och blev en väldigt populär teori efter Watts och 

Zimmerman publicerat sina artiklar kring redovisningsprofession 1978/1979 (Artsberg, 2005).  
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Enligt Simon och Costigan (1996) var Watts och Zimmerman de första till att utveckla en 

formell modell över de redovisningsmetods val som företag gör. 

PAT utgår från att individen har ett egenintresse i det hon gör och att det finns ett intresse av 

att öka sin egen välfärd (Deegan & Unerman, 2006; Collin et al., 2008; Milne, 2002). Enligt 

Watts och Zimmerman (1986) är individen medveten om att dess välfärd beror på företagets 

överlevnad, ändå kommer individen utföra handlingar som sker på företagets bekostnad.  

Ett sätt för principalen att begränsa agentens opportunistiska beteende är att ge agenten en 

lägre lön (Deegan & Unerman, 2006) och ingå avtal för att undgå överkonsumtion av 

förmåner (Watts & Zimmerman, 1986). Det är ett sätt för ägarna att kompenseras för de 

negativa handlingar som chefer kan tänkas göra. Om antagandet görs att chefer är delaktiga i 

boksluts förberedelserna kommer de försöka att överdriva den framtida vinst vilket i sin tur 

ger högre avkastning i form av bonus (Deegan & Unerman, 2006; Watts & Zimmerman, 

1978).  

PAT utgår från tre hypoteser som är bonus, politisk påverkan och skuldsättningsgrad (Deegan 

& Unerman, 2006; Watts & Zimmerman, 1986; Milne, 2002). Bonushypotesen grundas på att 

chefer med bonussystem tenderar att påverka redovisade intäkter positivt, då det genererar ett 

högre resultat (Deegan & Unerman, 2006; Watts & Zimmerman, 1986; Gaver et al., 1993; 

Milne, 2002) och om möjligt tidigarelägga vinster (Watts & Zimmerman, 1990; Milne, 2002). 

Det är de redovisade intäkterna som ligger till grund för bonus planer och utdelning till de 

anställda (Demski et al., 2002).  

De företag som vi studerar är onoterade och vi anser inte att bonussystem är något vanligt 

förekommande bland dessa företag, därför har vi valt att exkludera bonus hypotesen i vår 

studie.  

Hypotesen om politisk påverkan förutspår att stora företag kommer att använda sig av 

redovisnings val som genererar lägre vinster (Deegan & Unerman, 2006, Watts & 

Zimmerman, 1990; Milne, 2002). Detta gäller även de företag som är utsatta för politisk insyn 

(Holthausen & Leftwich, 1983). Fields et al. (2001) menar att företag väljer 

redovisningsmetoder som minskar resultatet och därmed skatten för att undvika politisk insyn. 

Watts och Zimmerman kom i sin studie från 1978 fram till att stora företag är mer utsatta för 

politisk påverkan och då främst företag som verkar inom gas- och olje- industrin. 

De svenska företag som vi anser skulle kunna vara utsatta för politisk påverkan är banker och 

andra företag som ofta cirkulerar i media, exempelvis företag som påverkar miljön i stor 

utsträckning. Dessa företag är ofta stora och börsnoterade och är därför inte relevanta för vår 

studie.  

Den sista hypotesen inom PAT är skuldsättningsgradshypotesen. Vi anser att den är relevant 

för vår studie då onoterade företag är mer beroende av kreditinstitut än noterade företag och 
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har därmed ett annat krav på att visa upp bra nyckeltal, därför har vi valt att inkludera den i 

vår studie.  

3.7.1 Skuldsättningsgrad 

Skuldsättningsgrad hypotesen säger att ju högre skuldsättningsgrad ett företag har, desto 

högre är sannolikheten för att redovisningsmetoder som ökar intäkterna kommer att väljas 

(Deegan & Unerman, 2006; Watts & Zimmerman, 1986; Watts & Zimmerman, 1990; Milne, 

2002). Om det finns ett avtal som berör redovisningsbaserad skuld mellan långivare och 

företag kommer chefer att använda sig av redovisningsmetoder där redovisade intäkter och 

tillgångar ökar. Skuldavtal ger ledningen incitament att påverka redovisningen. Vissa banker 

har i sitt utlåningskontrakt inte gått med på att tillgångar som kan omvärderas, får lov att ingå 

i de tillgångar som ligger till grund för beräkning av nyckeltal. Om ändringar varit tillåtna kan 

det komma att påverka inkomsterna positivt (Deegan & Unerman, 2006). Deegan och 

Unerman (2006) menar att det finns låntagare som kan tänka sig att betala högre kostnader till 

banken om de var tillåtna att använda sig av en mer flexibel redovisningsmetod. En risk 

långivaren tar är att låntagaren investerar i hög risk projekt. Ett högriskprojekt är en mer 

osäker placering men kan samtidigt ge högre avkastning än ett lågrisk projekt. Mer troligt är 

att ett riskfyllt projekt misslyckas än ett projekt med låg risk. Om investeringarna är 

klassificerade som låg risk kan kreditgivarna också ge bättre låneavtal (Deegan & Unerman, 

2006). Generellt menar Watts och Zimmerman (1990) att skuldsättningsgrads hypotesen 

stämmer.  

Både noterade och onoterade företag kan finansieras via aktieägare och/eller kreditinstitut. 

Onoterade bolag är i högre utsträckning beroende av kreditinstitut och måste därför visa upp 

tillfredställande nyckeltal. Genom att visa bra nyckeltal kan företagen också förhandla till sig 

bättre låneavtal av kreditgivare. Därför menar vi att företag med hög skuldsättningsgrad 

kommer att välja RR före BFN, då RR tillåter att vinster tidigareläggs och därmed kommer 

nyckeltalen bli bättre. Mot denna bakgrund formulerar vi vår sista hypotes. 

 

Hypotes 4: Det finns ett samband mellan skuldsättningsgrad och val av RR. 

3.8 Hypotes sammanfattning 

Hypoteserna har utarbetats ifrån de teorier som löpande har presenterats i kapitlet. De har 

sedan sammanfattats i den ordningen som de är presenterade. Vi har i nedanstående hypotes 

modell (figur 3.2) sammanfattat de faktorer som kan förklara företagens val av att tillämpa 

RR.  

Hypotes 1: Det finns ett samband mellan bransch och val av RR. 

Hypotes 2: Det finns ett samband mellan revisionsbyrå och val av RR. 

Hypotes 3: Det finns ett samband mellan antalet anställda och val av RR.  

Hypotes 4: Det finns ett samband mellan skuldsättningsgrad och val av RR. 
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3.8.1 Hypotes modell 

 

 

 

 

 

     

 

Figur 3. 2 Hypotes modell  

I ovanstående figur (3.2) finns våra variabler som kommer att testas mot val av regelverk. 

Enligt IT kommer företag som agerar inom samma bransch göra samma redovisningsval för 

att vara legala men även för att minska sina kostnader. Minskade kostnader får företaget 

genom att de själva ”slipper tänka”. Om ett framgångsrikt företag väljer att tillämpa RR vid 

exempelvis redovisning av intäkter så förutsäger IT att de andra företagen kommer följa efter 

och också välja RR vid redovisning av intäkter. Revisorer är en stark profession som enligt IT 

kan utöva normativ påtryckning. Detta kan de göra genom att hota med att ge en oren 

revisionsberättelse. Enligt agentteorin kommer avståndet mellan anställd och chef öka med 

antalet anställda, därför kommer ett regelverk som ger mer information efterfrågas. PAT 

förutsäger att företag med hög skuldsättningsgrad kommer att välja RR före BFN vid 

redovisning av intäkter, detta för att kunna visa upp bättre nyckeltal inför exempelvis 

kreditgivare.   
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4. Empirisk metod 

I det här kapitlet kommer vi presentera vår undersökningsmetod och hur insamlingen av 

datamaterial gått till. Vidare kommer vår population och vårt urval presenteras samt vilka som 

är våra oberoende variabler och vilken variabel som blir beroende variabel och hur vi valt att 

operationalisera dem. I kapitlet kommer också validitet och reliabilitet tas upp.  

4.1 Undersökningsmetod 

Syftet med vår studie är att förklara valet av att tillämpa RR i onoterade aktiebolag. För att 

kunna genomföra vår studie kommer vi att använda oss av sekundärdata, vilket innebär, till 

skillnad från primär data att informationen redan är insamlad (Jacobsen, 2002). Exempel på 

sekundär data kan vara uppgifter om företagets försäljning eller företagets räkenskaper. Vår 

sekundärdata består av årsredovisningar från 2008 och 2008/2009. Med redovisningar från 

2008/2009 menas de företag som bryter sitt räkenskapsår annat datum än den 31/12. Studien 

kommer att genomföras som en dokument- och tvärsnittsstudie. Med dokumentstudie menas 

att informationen redan är insamlad av någon annan. Innebörden av en tvärsnittsstudie är att 

verkligheten studeras vid en specifik tidpunkt (Jacobsen, 2002), vilket vi kommer att göra när 

vi studerar årsredovisningar från 2008. 

Genom att genomföra en kvantitativ studie har vi fördelen att kunna studera onoterade 

aktiebolags redovisningsval i större utsträckning och i större omfattning än om vi hade valt att 

göra en kvalitativ studie. Vid en kvantitativ studie går studien på bredden (extensiv) och blir 

därför mer generell än om vi gjort en kvalitativ studie som går på djupet (intensiv). Med 

generell menas att stickproven som studeras kan generaliseras till en större grupp. Breda 

undersökningar lämpar sig bäst när forskare vill se ett samband, få fram likheter eller 

skillnader mellan olika enheter (Jacobsen, 2002). 

4.2 Datainsamling 

Vår datainsamling har skett i form av nedladdningar av årsredovisningar från databasen 

Affärsdata under april månad 2010. För att företagen ska vara aktuella för vår studie, krävs 

det att de uppfyller kravet för att klassificeras som ett K3 företag, att det är ett aktiebolag och 

att det är aktivt. Vi har valt K3 företag för att de kan välja vilket regelverk de vill tillämpa. K1 

och K2 företag har också en valmöjlighet, men då de företagen är relativt små menar vi att 

variationen av regelverk kommer att vara begränsad.  

För att få fram de företag som är klassade som K3 har det krävts att vi gjort tre olika 

sökningar. Den första sökningen är gjord med kombinationen >50 anställda och >25 miljoner 

i tillgångar. Detta gav oss ett resultat på 4393 antal företag. Den andra kombinationen för att 

klassas som ett K3 företag är att företaget har > 50 anställda och > 50 miljoner i 

nettoomsättning. Kombination två gav oss ett resultat på 3546 antal företag. Den sista 

kombinationen som finns för att klassas som K3 företag är > 25 miljoner i tillgångar och > 50 

miljoner i nettoomsättning. Denna kombination gav ett resultat på 9532 antal företag.  
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Då det finns företag som uppfyller mer än en kombination, medför det att de företagen 

förekommer mer än en gång, därför har vi tagit bort alla dubbletter. Det vill säga företaget får 

endast finnas med i en kombination. 

Databasen Affärsdata tar inte hänsyn till om företaget är noterat eller ej och då vi studerar 

onoterade aktiebolag är det därför viktigt för vår studie att vi exkluderar de noterade 

företagen. Detta har vi gjort genom att ta ut listor på vilka de noterade företagen är. Listorna 

är nedladdade från Dagens Industri den 27 april, 2010. Valet av listor blev Large, Mid och 

Small- cap, Aktietorget, First North, NGM Equity, NGM Nordic MTF, beQuoted inoff. Dessa 

listor valde vi efter att ha samtalat med J. Hedström (personlig kommunikation, 27 april, 

2010) på statistiska centralbyrån och genom att studera listor som DI presenterar på sin 

hemsida. 

4.3 Population och urval 

Vi kommer att genomföra en extensiv undersökning, vilket innebär att sannolikheten för att få 

ett resultat som representerar hela populationen ökar. Populationer är ofta stora, varav det kan 

bli både svårt och dyrt att genomföra undersökningar på en hel population. Genom att göra ett 

urval av populationen, kommer det urvalet representera hela populationen (Jacobsen, 2002).  

Efter att vi har samkört våra listor till en lista, består vår population av 9050 aktiva onoterade 

aktiebolag som är klassificerade som K3 företag. I vår studie vill vi studera ca 250 företags 

årsredovisningar. Detta för att få ut ett representativt urval som går att generalisera till hela 

populationen. För att veta vilket avstånd vi ska ha mellan enheterna tog vi 9050/ 250= 36,2 

(Jacobsen, 2002). Detta medför att vi kommer plocka ut vart 36 företag i bokstavsordning från 

vår lista för granskning. Detta kallas för att göra ett systematiskt slumpurval, vilket medför att 

företag från hela populationen kommer att bli representerade (Jacobsen, 2002). Efter att vi 

plockat ut vart 36 bolag, fick vi ett urval på 251 företag, av dessa fick vi ett bortfall på 16 

stycken. Bortfallet berodde på att det inte gick att utläsa vilken revisionsbyrå företaget använt 

sig av eller vid vilka poster de använt sig av RR, samt om företaget har tillämpat IFRS i sin 

årsredovisning. Totalt har vi ett urval på 235 aktiebolag som vi kommer studera. 

4.4 Operationalisering 

För att kunna mäta olika begrepp måste de gå igenom en process som kallas för 

operationalisering, det vill säga ett begrepp måste göras mätbart. Olika begrepp kan vara olika 

abstrakta. Det är exempelvis inget problem att mäta ålder eller kön, däremot kan det vara 

svårare att mäta utbildning och livskvalitet. Abstrakta begrepp måste göras mätbara och det 

görs genom att ta fram konkreta indikationer i form av indirekta mätningar (Jacobsen, 2002). 

Vi har i föregående kapitel presenterat våra hypoteser och tagit fram våra oberoende variabler 

som i vårt fall är bransch, revisionsbyrå, anställda och skuldsättningsgrad. Det är de 

oberoende variablerna som är orsaker till att något händer. Beroende variabeln kallas för 

verkansvariabel och i vårt fall är det RR (Jacobsen, 2002). I vår frågeställning Vad förklarar 
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valet av att tillämpa RR:s rekommendationer i onoterade aktiebolag? Så är det vad förklarar 

valet som är den oberoende variabeln och redovisningsrådets rekommendationer som är den 

beroende variabeln. 

4.4.1 Beroende variabeln 

Beroende variabeln RR kommer att mätas med hjälp av en dummyvariabel. Har ett företag 

använt sig av RR i sin årsredovisning kommer siffran 1 tillämpas. För att företaget ska få en 

etta räcker det om delar av RR har använts. Om företaget däremot endast använt sig av BFN i 

sin årsredovisning kommer siffran 0 tillämpas.  

4.4.2 Oberoende variabler 

Bransch: Bransch har vi delat in i fyra olika klasser. Antingen är företaget aktivt inom 

tjänsteföretag, tillverkningsindustrin, detaljhandel eller annan verksamhet. Med annan 

verksamhet menas företag som vi inte vetat vilken kategori de egentligen tillhör. Här finns 

exempelvis företag vars verksamhet är att förvalta och äga immateriella rättigheter. Bransch 

kommer att transformeras till dummyvariabler. De företag som hamnar under annan 

verksamhet kommer vi att exkludera vid vår hypotesprövning, då de blir alldeles för få. Detta 

för att göra testet så trovärdigt som möjligt. Vår referensgrupp när vi testar våra hypoteser 

kommer att bli tillverkningsindustrin. 

Revisionsbyrå: Val av redovisningsbyrå är en annan variabel som vi kommer att testa. De 

som klassas som de främsta revisionsbyråer är KPMG, Ernst & Young, PWC och Deloitte 

(Collin et al., 2008) och det är dessa fyra som vi kommer att testa mot vår beroende variabel. 

De revisionsbyråer som inte tillhör någon av de fyra största kommer vi att benämna som 

övriga. Revisionsbyråer kommer att transformeras till dummyvariabler och övriga 

revisionsbyråer kommer att användas som referensgrupp vid vår hypotesprövning. 

Antal anställda: Vi kommer att testa om det finns ett positivt samband mellan antalet 

anställda och tillämpning av RR. Det vill säga om antalet anställda ökar kommer tillämpning 

av RR:s rekommendationer att öka. Den oberoende variabeln anställda kommer vi att 

logaritmera. Detta gör vi för att få mindre värden och därmed ge en mer rättvisande bild av 

medelvärde, median, standardavvikelse, minimum och maximum av antalet anställda. 

Skuldsättningsgrad: Beräknas genom att de räntebärande skulder divideras med det egna 

kapitalet (Edenhammar & Thorell, 2009). Skuldsättningsgraden visar hur mycket företaget 

per varje krona har lånat i eget kapital. Skuldsättningsgraden är ett omvänt soliditetsmått som 

visar att om företaget har en låg soliditet är skulsättningsgraden hög och tvärtom (Johansson 

et al., 2004, Fundahn & Holmgren, 1992). Vi har laddat ner företagens soliditetsmått från 

databasen Affärsdata. Genom att ta 100 % minus företagets soliditet får vi fram hur hög 

skuldsättningsgrad företaget har. Vi kommer att testa om det finns ett positivt samband mellan 

hög skuldsättningsgrad och val av RR.  
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Våra hypotesprövningar kommer att genomföras med hjälp av en logistisk regression som vi 

kommer att köra i programmet SPSS. 

4.5 Validitet och reliabilitet 

Oavsett hur insamling av empirin görs, bör den vara både valid och reliabel (Jacobsen, 2002). 

Empirin som vi samlar in i form av årsredovisningar måste vara valid, det vill säga att 

”empirin måste vara giltig och relevant” (Jacobsen, 2002, s. 21). Med det menas att 

informationen vi studerar måste vara aktuell och relevant för det vi vill undersöka.  

För att uppnå intern giltighet och relevans innebär det att vi mäter det vi vill mäta samtidigt 

som det uppfattas som relevant. För att uppnå extern giltighet och relevans, skall det som vi 

mäter i vårt urval gälla för alla andra inom samma område (Jacobsen, 2002).  

Vissa företag har publicerat sin årsredovisning för 2009 i databasen Affärsdata. För att vara 

konsekvent och för att kunna få jämförbarhet har vi valt att studera årsredovisningar från 2008 

då alla årsredovisningar från 2008 är publicerade, däremot kan de ha olika bryttider. 

Empirin måste vara reliabel, det vill säga att ”empirin måste vara tillförlitlig och trovärdig” 

(Jacobsen, 2002, s. 21). För att uppnå tillförlitlighet och trovärdighet måste vi visa att 

undersökningen går att lita på. Undersökningen måste väcka tillit och skall genomföras på ett 

tillförlitligt sätt (Jacobsen, 2002). Vår lista med företag är reliabel genom att vi har 

synkroniserat våra tre listor till en lista. Det vill säga att alla företag som klassas som ett aktivt 

K3 aktiebolag är inkluderade.  

För att säkerställa vår studies trovärdighet kommer vi att genomföra korrelationstestet och 

hypotesprövningen två gånger och jämföra så att resultatet blir detsamma, detta menar även 

Jacobsen (2002) är att föredra. 

Vid en kvantitativ studie är det viktigt att informationskällan är av hög kvalitet. Det är viktigt 

att inte bara lita på en källa, utan man bör ha minst två eller flera oberoende källor. Om de 

oberoende källorna beskriver de olika situationerna på samma sätt, kan vi med stor 

sannolikhet vara säkra på att det som beskrivs stämmer (Jacobsen, 2002).  

I vår studie har vi utgått från tidigare forskning och från befintliga teorier. Utifrån forskningen 

och teorierna har vi arbetat fram våra hypoteser. Vi har funnit väldigt få studier som studerat 

liknande problemformulering som vi har då de flesta studier är gjorda på noterade företag. Det 

kommer därför att bli svårt att jämföra våra slutsatser med tidigare studier. 
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5. Analys och resultat 

I början av vårt analyskapitel kommer vi att ge en beskrivande och förklarande analys av att 

tillämpa RR. I dessa kapitel visar vi fördelningen mellan RR och BFN, samt vilka poster som 

använts mest inom RR. Våra hypoteser kommer även att testas och slutsatser kommer att dras 

om de förkastas eller icke förkastas. 

5.1 Beskrivande analys om val av RR 

I detta avsnitt kommer en beskrivande analys ges om hur fördelningen mellan BFN och RR 

ser ut och hur valen inom RR är fördelade. 

5.1.1 Fördelning mellan val av RR eller BFN 

Av vårt totala urval på 235 aktiebolag var det 79 stycken (33,6 %) som tillämpar RR:s 

rekommendationer i sin årsredovisning. Dessa företag har valt att tillämpa en eller flera poster 

av RR:s rekommendationer. De resterande 156 stycken (66,4 %) valde att använda sig helt av 

BFN. I de fall som företagen har valt att redovisa enligt RR:s rekommendationer är det 54 

företag som har upprättat årsbokslut som en juridisk person och 25 företag som har upprättat 

årsbokslut som en koncern. Av de 25 koncernredovisningarna har nästan hälften av företagen 

(11 stycken) använt sig av RR 1:00 det vill säga koncernredovisning. Enligt ÅRL 7 kap§1 så 

ska koncerner om de inte är moderbolag som i sin tur är ett dotterbolag upprätta en 

koncernredovisning, så att RR 1:00 fick en hög användnings grad är inte speciellt 

anmärkningsvärt. Då RR 1:00 är reglerad för koncerner, kommer den inte tas med som en av 

de populäraste rekommendationerna som används av företagen. 

I nedanstående figur (5.1) illustrerar vi fördelningen mellan RR och BFN. 
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Figur 5. 1 Fördelning mellan RR och BFN 

5.1.2 Fördelning av val inom RR 

Av det totala antalet företag som valt att tillämpa RR i sin årsredovisning var det tre företag 

som stack ut ur mängden. Vi fann att ett företag valt att tillämpa RR:s rekommendationer fullt 
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ut, vilket inte är ett speciellt vanligt förekommande. Det andra företaget valde att tillämpa RR 

i alla poster utom redovisning av intäkter och skatt, där valde de BFN före RR. Det tredje 

företaget valde att tillämpa RR före BFN i allt utom vid sin redovisning av varulager, där de 

valde att tillämpa BFN:s allmänna råd.  

Vi har i vår teoretiska referensram under avsnittet 3.4 exempel på skillnader mellan 

regelverken tagit upp tre skillnader mellan att tillämpa BFN eller RR i årsredovisningen. De 

exempel som vi tog upp var; intäkter, varulager och materiella anläggningstillgångar. I vår 

studie visade det sig att två av dessa ovanstående poster är de som främst förekommer vid 

tillämpning av RR. Av de totalt 79 företagen som valt att redovisa enligt RR fann vi att de 

tillsammans gjort 114 stycken redovisningsval inom RR. Detta innebär att ett och samma 

företag kan ha gjort mer än ett redovisningsval av RR.  

Det absolut vanligaste att redovisa enligt RR var att redovisa enligt RR 8 redovisning av 

effekter av ändrade valutakurser. Här var det hela 40 stycken (35,1 %) som valde det. Det 

näst vanligaste förekommande var RR 2:02 varulager, det valde 23 företag (20,2 %) att göra. 

Den tredje posten som förekom mest var RR 11 intäkter, det valde 11 företag (9,6 %) att 

redovisa enligt RR. Av de 79 företag som valt RR, har de allra flesta företagen använt RR en 

eller två gånger. Men det finns företag som använt RR vid fler tillfällen. 

De posterna som inte tillhör de tre vanligaste återfinns i posten övriga. Tillsammans gjordes 

det 40 stycken (35,1 %) övriga val inom RR:s regelverk. Då har vi exkluderat de 11 som är 

gjorda enligt RR 1:00, då dessa inte är ett redovisningsval eftersom koncerner är tvungna att 

redovisa enligt ÅRL 7 kap§1.   

Exempel på övriga val inom RR är redovisning av leasing (RR 6:99). Denna post förekom 

hos 10 företag och är den post som är populärast bland de övriga. Övriga redovisningsval 

inom RR var exempelvis RR 12, RR 15, RR 16, RR 17 och RR 21.  
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I nedanstående figur (5.2) illustrera vi fördelningen mellan de rekommendationer som använts 

mest.  
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Figur 5.2 Fördelning av val inom RR 

5.1.3 Konsekvenser av att redovisa enligt RR 8 

Redovisning av utländsk valuta är den post som vi tidigare inte tagit upp i vår teoretiska 

referensram. Skillnaden mellan RR och BFN när det gäller redovisning av utländsk valuta är 

inte speciellt stor. Detta har att göra med att BFN R 7 värdering av fordringar och skulder i 

utländsk valuta till stor del har upphävts och hänvisar till RR 8. Företag som en gång har valt 

att tillämpa RR 8 får inte lov att gå tillbaks till BFN R 7. Trots de små skillnaderna mellan 

regelverken så finns det skillnader. Den största skillnaden är att RR 8 kräver både mer 

upplysningar och preciserande uppgifter än BFN R 7 (FAR, 2008).  

Konsekvenserna att redovisa enligt RR 8 kommer att resultera i en större arbetsinsats vid 

upprättande av årsredovisning, vilket rimligtvis leder till högre kostnad för företaget. 

5.1.4 Konsekvenser av att redovisa enligt RR 2:02  

Tidigare i vår teoretiska referensram har vi förklarat att onoterade företag kan värdera sitt 

varulager enligt RR 2:02 eller BFNAR 2000:3. Skillnaderna mellan dessa regelverk är enligt 

Marton et al. (2008) små men viktiga då de skiljer sig åt i beräkning av anskaffningsvärde för 

inköpta eller egentillverkade varor samt nettoförsäljningsvärde (FAR, 2008). Om ett företag 

redovisar sitt varulager enligt RR 2:02 medför det att räntekostnader i vissa fall får inräknas 

som en del av anskaffningsvärdet för varulaget, vilket det inte får om företaget tillämpar BFN 

(FAR, 2008).  
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Konsekvenserna för företaget om räntekostnader inkluderas, är att värdet på varulaget 

kommer att öka (FAR, 2008). Ett ökat värde på varulager kommer att leda till ett högre 

resultat vilket i sin tur medför att mer skatt kommer att betalas in till staten. Ett ökat resultat 

kommer gynna det egna fria kapitalet. Ökar det egna fria kapitalet kan en högre utdelning till 

aktieägarna göras. 

5.1.5 Konsekvenserna av att redovisa enligt RR 11 

Vi har tidigare i vår teoretiska referensram visat att onoterade företag kan välja att redovisa 

sina intäkter enligt RR 11 eller BFNAR 2003:3. Effekterna av att redovisa intäkterna enligt 

RR 11 istället för BFNAR 2003:3 är att RR11 kräver tilläggsupplysningar där det framgår om 

företagen redovisar sina uppdrag till fast pris eller löpande räkning. Vid tjänsteuppdrag som ej 

är färdigställt på balansdagen ska en periodisering (successiv vinstavräkning) göras enligt RR 

11 och den färdighetsgrad som finns på balansdagen ska tas upp i resultaträkningen som en 

inkomst (FAR, 2008). Fördelen med successiv vinsträkning är att intäkterna får tas upp 

löpande (Marton et al., 2008).  

Konsekvenserna av detta blir att vinster tidigareläggs, vilket kommer att leda till ett högre 

resultat. Ett högre resultat medför att mer skatt kommer att betalas in till staten. Aktieägarna 

får genom ett högre resultat också möjlighet till högre utdelning av det fria egna kapitalet.  

5.2 Förklarande analys om valet av RR 

I detta avsnitt kommer våra oberoende variabler förklaras. Vi kommer även att visa 

fördelningen av de olika oberoende variablerna. 

5.2.1 Förklaring till val av RR från bransch och revisionsbyrå 

I vår teoretiska referensram har vi valt att använda oss av tre teorier som kan förklara 

företagens val av RR. Vi har utifrån teorierna utformat våra hypoteser som vi sedan har 

sammanfatta i en hypotesmodell (figur 3.2). 

I vår studie har vi ett urval på 235 företag. Dessa företag har vi kategoriserat till tillverkning, 

tjänsteföretag, detaljhandel och annan verksamhet. Revisionsbyrå har även delats upp i 

KPMG, PWC, Ernst & Young, Deloitte och övriga revisionsbyråer.  
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I nedanstående tabell (5.1) har vi sammanfattat fördelningen mellan de olika branscherna och 

revisionsbyråer, samt hur många av dem som har tillämpat RR. 

 

Bransch Antal Procent Val av RR Procent 

Tillverkning  52 22,1 20 25,3 

Tjänsteföretag 121 51,5 34 43 

Detaljhandel  57 24,3 22 27,9 

Annan verksamhet 5 2,1 3 3,8 

Revisionsbyråer Antal Procent Val av RR Procent 

KPMG 50 21,3 22 27,8 

PWC 55 23,4 11 13,9 

Ernst & Young 58 24,7 6  7,6 

Deloitte 16  6,8 12 15,2 

Övriga revisionsbyråer 56 23,8 28 35,5 

Tabell 5. 1 Förklaring till val av RR från bransch och revisionsbyrå  

52 företag (22,1 %) från vårt totala urval bedrev sin verksamhet inom tillverkningsbranschen. 

Exempel på företag inom denna bransch är företag som tillverkar dagstidningar, stängsel, 

badrumsinredning, biltillbehör eller kemiska och tekniska produkter. 20 företag (25,3 %) av 

totala 52 företag inom tillverkningsindustrin, har valt att tillämpa RR före BFN vid 

upprättande av årsredovisning.  

121 företag (51,5 %) ur vårt totala urval bedrev verksamhet inom tjänstebranschen. Exempel 

på företag inom denna bransch är restauranger, catering, fastighetsförmedling, byggföretag 

eller bilspedition. 34 företag (43 %) av totala 121 företag inom tjänstebranschen, har valt att 

tillämpa RR före BFN vid upprättande av årsredovisning. 

57 företag (24,3 %) av vårt totala urval bedrev verksamhet inom detaljhandel. Exempel på 

företag inom detaljhandeln är partihandel inom livsmedelsbranschen, försäljning av skor och 

lädervaror, export och import av trävaror eller försäljning av konfektion. 22 företag (27,9 %) 

av dessa har valt att tillämpa RR före BFN vid upprättande av årsredovisning.  

5 företag (2,1 %) i vårt urval bedriver annan verksamhet. Exempel på dessa är företag som 

förvaltar och äger immateriella rättigheter. Av dessa 5 företag har 3 företag (3,8 %) inom 
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annan verksamhet valt att tillämpa RR före BFN vid upprättande av årsredovisning. Då dessa 

är för få kommer de att exkluderas i vår hypotesprövning. 

Vårt totala urval på 235 företag och deras val av revisionsbyrå är indelade enligt följande; 

KPMG, PWC, Ernst & Young och Deloitte. Vi har dessutom en post med övriga 

revisionsbyråer, här hamnar de företag som inte har använt sig av någon av de ovanstående. 

Det visade sig i vår studie att 50 företag (21,3 %) av vårt totala urval har anlitat KPMG som 

revisionsbyrå. 22 av dessa (27,8%) har använt sig av RR före BFN vid upprättande av 

årsredovisning. 55 företag (23,4 %) har anlitat PWC som revisionsbyrå och av dessa var det 

11 stycken (13,9 %) som har valt att tillämpa RR före BFN. 58 företag (24,7 %) har anlitat 

Ernst & Young som revisionsbyrå och endast 6 av dessa företag (7,6 %) har använt RR före 

BFN. Under posten övriga revisionsbyråer finns exempelvis Grant Thornton, BDO eller små 

lokala revisionsbyråer som förekommit vid enstaka fall. Att inte Grant Thornton eller BDO är 

med bland ovanstående stora revisionsbyråer, trots att de är välkända, beror på att inte så 

många företag i vårt urval hade använts sig av dem. 

5.2.2 Förklaring till val av RR från anställda och skuldsättningsgrad 

I nedanstående tabell (5.2) har vi sammanfattat företagens anställda och skuldsättningsgrad. 

Tabellen visar medelvärde, median, standardavvikelse, minimum och maximum.  

 Medelvärde Median Std.avvikelse Minimum Maximum 

Anställda  3,57 3,61 1,161 0 8 

Skuldsättningsgrad 

(%) 

65,569 69,54 24,777 1,30 99,9 

 Tabell 5. 2 Förklaring till val av RR från anställda och skuldsättningsgrad 

I vårt urval av 235 företag låg medelvärdet av antalet anställda på 3,57. Maxantalet anställda 

var 8 och minimum var 0. Variabeln anställda hade en standardavvikelse på 1,161 och en 

median på 3,61.   

De 235 företag som är med i vår studie visar att medelvärdet på skuldsättningsgraden är 

65,569 %. Det lägsta måttet på skuldsättningsgraden är 1,3 % och högsta 99,9 %. 

Standardavvikelsen är 24,777 % och medianen 69,54 %.  

5.3 Korrelationsanalys 

För att testa hur våra variabler förhåller sig till varandra har vi genomfört ett Pearson 

korrelations test som visar det linjära sambandet mellan variablerna. Det linjära sambandet är 

ett mått på styrka som variablerna kan anta. Värdet en variabel antar ligger i intervallet -1 och 

+1 (Wahlgren, 2005). Ju närmre 1 (antingen -1 eller +1) variablerna är desto mer samvarierar 

de (Jacobsen, 2002). 



Vad förklarar valet av att tillämpa redovisningsrådets rekommendationer i onoterade aktiebolag? 

                           Ansgariusson A., & Hilding M. 

___________________________________________________________________________ 

30 

 

 

 RR Sk.grad Tjänst Detalj KPMG PWC E&Y Deloitte Anställda 

RR 1,00 -, 078 -, 120 ,060 ,114 -, 266** -, 178** ,237** ,014 

Sk.grad  1,00 ,059 ,017 -, 012 -, 033 ,040 -, 036 -, 054 

Tjänst   1,00 -, 583** -, 015 -, 047 ,003 ,060 -, 047 

Detalj    1,00 -, 027 ,015 ,021 ,044 -, 039 

KPMG     1,00 -, 287** -, 298** -, 141 ,017 

PWC      1,00 -, 316** -, 149* -, 001 

E & Y       1,00 -, 155* ,080 

Deloitte        1,00 -, 026 

Anställda         1,00 

  Tabell 5. 3 Korrelationsanalys 

(*)= signifikant till 0,05 (P< 0,05)  

(**)= signifikant till 0,01 (P<0,01)    

I tabellen (5.3) ovan visade det sig att de två oberoende variablerna PWC (-.266**) och 

Deloitte (0,237**) korrelerade mest med beroende variabeln RR. Dessa två återföljs av 

ytterligare en oberoende variabel, Ernst & Young (-.178**) som också visar en korrelation 

mot beroende variabeln RR. Bland revisionsbyråerna är det kategorin övriga som är vår 

referensgrupp och inom branscherna är det tillverkningsindustrin som är referensgrupp. 

Övriga korrelationer ligger under 0,320; förutom en som ligger på -.583. Då denna ändå ligger 

på en nivå där den är acceptabel, har vi valt att behålla den.  

5.4 Regressionsanalys 

I våra hypotesprövningar har vi valt en signifikansnivå på 10 %, vilket innebär att det finns en 

risk på 10 % att en sann nollhypotes förkastas (Körner & Wahlgren, 2006). Detta betyder att 

de variabler som har en signifikansnivå som överstiger 0,10 förkastas och vise versa. 

När stickprovet är större än 30 så finns det ett minskat behov av att testa om residualerna är 

normalfördelade, de antas vara det när stickprovet överstiger 30 observationer (Körner & 

Wahlgren, 2006). I vårt fall har vi 230 observationer och därmed antas våra residualer vara 

normalfördelade.  

I nedanstående tabell har vi sammanfattat hypoteserna, för att ge en överskådlig bild av 

resultaten från regressionsanalysen. Här har vi testat de oberoende variablerna bransch, 

revisionsbyrå, anställda och skuldsättningsgrad mot beroende variabeln RR. I tabellen har vi 
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exkluderat de fem som tillhörde övriga branscher och använt tillverkningsindustrin och övriga 

revisionsbyrå som referensgrupp.  

 

Bransch Beta Signifikans 

Tjänsteföretag –, 797 0,036 

Detaljhandel –, 120 0,780 

Revisionsbyrå Beta Signifikans 

KPMG –, 308 0,442 

PWC – 2,253 0,000 

Ernst & Young – 1,540 0,000 

Deloitte 1,193 0,067 

Anställda 0,058 0,540 

Skuldsättningsgrad – 0,006 0,294 

Tabell 5.4 Regressionsanalys 

 

5.4.1 Bransch 

Vår första hypotes utgick ifrån om branschtillhörighet kunde förklara företags val av RR.  

Regressionsanalysen visade att detaljhandeln har ett betavärde på -, 120 medan 

tjänsteföretagen har ett betavärde på -, 797. Detta innebär att det är mer troligt att 

detaljhandeln använder sig av RR i större utsträckning än tjänsteföretagen. Vidare visade 

regressionsanalysen att detaljhandeln har en signifikansnivå på 0,780. Då det överstiger vår 

toleransnivå är den ej signifikant och måste därmed förkastas. Däremot visade det sig i testet 

att tjänsteföretag har en signifikansnivå på 0,036. Detta värde är inom vår toleransnivå och 

kan således inte förkastas. Vårt resultat stödjer sig i tidigare forskning som har gjorts av 

Collin et al. (2008) där de endast fann ett svagt stöd för att företag inom samma bransch väljer 

liknade redovisningsstandarder. 

5.4.2 Revisionsbyrå 

Vår andra hypotes utgick ifrån att olika revisionsbyråer kunde förklara företagens val av RR.  

Regressionsanalysen visade att KPMG och PWC fick ett betavärde på -0,308 respektive -

2,253, medan Ernst & Young och Deloitte fick ett betavärde på -1,540 respektive 1,193. Detta 

innebär att Deloitte använder sig av RR:s regelverk i större utsträckning än vad de använder 
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sig av BFN. Ernst & Young använder RR mindre än BFN, dock tillämpar de RR mer frekvent 

än vad både KPMG och PWC gör. KPMG har en signifikansnivå på 0,442, vilket överstiger 

vår toleransnivå och måste därmed förkastas. Däremot har PWC en signifikansnivå på 0,000; 

Ernst & Young har 0,000 och Deloitte har 0,067. Dessa är inom vår toleransnivå och kan 

således inte förkastas. Vårt resultat stödjer sig i tidigare forskning som är gjord av Collin et al. 

(2008) som visar på ett samband mellan val av revisionsbyrå och regelverk. 

5.4.3 Anställda 

Vår tredje hypotes utgick ifrån att antalet anställda kunde förklara valet av RR.  

Denna hypotes måste förkastas då den visar ett betavärde på 0,058 och en signifikansnivå på 

0,540. Någon tidigare forskning som testat sambandet mellan antalet anställda och val av 

regelverk har vi inte funnit och vi kan därför inte jämföra vårt resultat med någon tidigare 

forskning. 

5.4.4 Skuldsättningsgrad 

Vår fjärde och sista hypotes utgick ifrån att företagets skuldsättningsgrad kunde förklara valet 

av att tillämpa RR. 

Regressionsanalysen visar ett beta värde på -0,006 och en signifikansnivå på 0,294. Detta 

värde är över vår toleransnivå och således måste hypotesen förkastas. Detta resultat skiljer sig 

från tidigare forskning gjord av Watts & Zimmerman (1990) och Milne (2002). 

5.4.5 Förklaringsgrad 

Enligt måttet Cox & Snell R Square har vi fått en förklaringsgrad på 18,9 %. Med det menas 

att våra oberoende variabler kan förklara den beroende variabeln till 18,9 %.  
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6. Slutsatser och diskussion 

I vår problemformulering ställde vi frågan Vad förklarar valet av att tillämpa 

redovisningsrådets rekommendationer i onoterade aktiebolag? Syftet med vår studie var att 

förklara vilka faktorer som påverkar onoterade aktiebolags val av regelverk, i vårt fall när de 

valt RR före BFN. I detta kapitel kommer vi presentera de slutsatser vi kommit fram till och 

en diskussion kommer att föras kring dem. Avslutningsvis kommer förslag till fortsatt 

forskning inom området ges.  

6.1 Slutsatser för våra förklarande variabler 

Undersökningen visade att en tredjedel (33,6 %) av vårt urval tillämpade RR i någon form. 

Av dessa var 54 företag juridiska personer och 25 företag var koncerner. Det vanligaste var att 

aktiebolagen valde att tillämpa RR:s rekommendationer vid redovisning av valutakurser, 

varulager och intäkter. Det vanligaste för koncernerna att använda sig av RR:s 

rekommendation vid upprättande av koncernredovisning. Användningen av RR:s regelverk 

leder till att företag får möjlighet till att tidigare lägga vinster, vilket leder till ett högre resultat 

för företaget.  

Den första hypotes formulerade vi utifrån IT, där en av mekanismerna är den imiterande 

isomorfismen som menar att företag inom samma bransch kommer att välja samma regelverk 

i ett försök till att få minskade kostnader men också för att vara legala. Det visade sig att 79 

företag av vårt totala på 235 företag valde att tillämpa delar av RR. Av dessa 79 företagen 

fanns 20 företag i tillverkningsindustrin, 34 i tjänsteföretag, och 22 i detaljhandel. Vår 

hypotesprövning visade att detaljhandeln inte är signifikant, däremot visade sig tjänsteföretag 

vara signifikant, det vill säga att det finns ett samband, dock är det negativt då betavärdet var -

0,797. 

Detta var tvärt emot vad vi förutspått, då exempelvis byggbranschen går under kategorin 

tjänsteföretag. Dessa typer av företag som lägger ut arbete på entreprenad borde nämligen 

vilja vinstavräkna vilket det ges möjlighet till om redovisning sker enligt RR. Vårt resultat om 

att det finns ett samband men med negativt betavärde stödjer tidigare forskning som gjorts av 

Collin et al. (2008). Där de i sin studie fann ett svagt stöd för att företag inom samma bransch 

väljer liknande redovisningsstandarder.   

Vår andra hypotes är utarbetad från den normativa mekanismen inom IT. Den normativa 

mekanismen menar att revisorer är en stark professionell grupp som genom påtryckning kan 

påverka företagens val av regelverk.  

Av vårt totala urval var det 79 företag som valt att använda sig av RR. Fördelningen mellan 

revisionsbyråerna var följande; 22 företag anlitade KPMG, 11 företag har valt PWC, endast 6 

företag har valt Ernst & Young, 12 företag har valt Deloitte och 28 företag valde övriga 

revisionsbyråer. Den här hypotesen fick vi starkt stöd för i vår hypotesprövning. Här var det 

endast KPMG som avvek med en för hög signifikansnivå. De andra revisionsbyråerna visade 

signifikansnivåer som låg inom vår toleransgräns och kan således inte förkastas. Det som var 
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anmärkningsvärt var att endast Deloitte hade ett positivt betavärde. Av 16 årsredovisningar 

hade Deloitte valt att tillämpa RR:s regelverk före BFN:s i 12 stycken. Dessutom var alla 12 

årsredovisningar upprättade som juridiska personer. De andra revisionsbyråerna hade inte valt 

att tillämpa RR lika frekvent som Deloitte gjort. Deloitte är således den enda revisionsbyrån 

som kan förklara valet av att tillämpa RR. Vårt resultat stödjer tidigare forskning som är gjord 

av Collin et al. (2008) som visar att det finns ett samband mellan val av regelverk och 

revisionsbyrå. 

Vår tredje hypotes är utformad från agentteorin. Agentteorin förutsäger att om det finns ett 

ökat avstånd mellan agent och principal kommer ett regelverk som ger mer information att 

efterfrågas. Information kommer att efterfrågas pågrund av att det finns ett asymmetriskt 

informations förhållande som skapar osäkerhet mellan principalen och agenten. Enligt 

agentteorin kommer företag med ett högt antal anställda vilja använda sig av ett regelverk 

som ger mer information. I vårt fall skulle det betyda att företag med många anställda 

kommer att tillämpa RR före BFN. Vår hypotes om att det finns ett samband mellan antalet 

anställda och val av regelverk förkastades då något samband inte kunde påvisas. Agentteorin 

kunde således inte förklara valet av att tillämpa RR i onoterade företag. Eventuellt kan vårt 

resultat förklaras med att information har blivit mer tillgänglig med hjälp av internet och 

media, därav behöver inte företag använda sig av regelverk som ger ut mer information. 

Någon tidigare forskning som testat sambandet mellan antalet anställda och val av regelverk 

har vi inte stött på och kan därför inte jämföra vårt resultat med någon tidigare forskning.  

Vår sista hypotes är utarbetat från PAT och den testade vi för att se om det fanns ett samband 

mellan skuldsättningsgrad och tillämpning av RR. PAT menar att om skuldsättningsgraden är 

hög kommer ett redovisningsval göras som tidigarelägger vinster och därmed blir nyckeltal 

bättre. I vårt fall skulle det vara att företag med hög skuldsättningsgrad skulle föredra att 

tillämpa RR före BFN. Vi fann i vår hypotesprövning inget stöd för denna hypotes då vi var 

tvungna att förkasta den.  

Att skuldsättningsgrads hypotesen förkastades blev vi förvånade över då regressionsanalysen 

visar ett medelvärde på skuldsättningsgraden i vårt urval som är 65,6 %, medianvärdet 69,5 % 

och en standardavvikelse på 24,8 %. Detta medföra att det finns företag som har en 

skuldsättningsgrad över 90 %, därför menar vi att vi borde fått ett positivt samband om vi 

skulle tro på vad teorierna säger. Innan vi genomförde vår hypotesprövning var vi relativt 

säkra på efter att läst tidigare forskning att vi inte skulle förkasta denna hypotes. Vårt resultat 

skiljer sig således från tidigare forskning som är gjord av Watts och Zimmerman (1990) och 

Milne (2002), då de i sina studier kommer fram till att företag med hög skuldsättningsgrad 

tenderar att välja redovisningsmetoder som ökar intäkterna, vilket är tillåtet i RR genom att 

företagen har möjlighet att vinstavräkna. En intressant upptäckt är att Watts och Zimmermans 

teori kring skuldsättningsgradshypotesen inte stämmer på de onoterade aktiebolag som vi 

studerat. Kanske är det så att de har generaliserat sin hypotes kring att det finns ett samband 

mellan hög skuldsättningsgrad och tidigarelägga vinster för mycket, då vi i vår studie inte kan 
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visa på att det finns ett samband mellan hög skuldsättningsgrad och att tidigarelägga vinster. 

Möjligtvis så stämmer endast skuldsättningsgrads hypotesen på noterade företag och ej på 

onoterade. Skuldsättningsgrads hypotesen kanske istället skulle lyda; noterade företag med 

hög skuldsättningsgrad väljer att tidigarelägga vinster. Därmed poängterar hypotesen att den 

gäller för noterade företag och inte för onoterade. Detta för att vår forskning på onoterade 

aktiebolag inte visade ett samband mellan hög skuldsättningsgrad och tidigare lägga vinster.  

Trots att några av våra oberoende variabler i hypotestestet visade på en positiv signifikansnivå 

hade vi hoppats på en högre förklaringsgrad. Detta för att vi i vår studie använt oss av mer än 

en teori och därmed hade vi förväntningar på en hög förklaringsgrad och finna fler samband 

än de vi fann. Nu fick vi endast en förklaringsgrad på 18,9 % som innebär att våra oberoende 

variabler endast kan förklara valet av att tillämpa RR till 18,9 %. Det som förvånade oss mest 

var hypotesen om skuldsättningsgrad. Där var vi övertygade om att vi skulle finna ett starkt 

samband och att vi inte skulle behöva förkasta den hypotesen som nu är fallet.   

Vi hoppas och tror att vi har tillfört forskningen något nytt och att det kommer att göras fler 

studier på onoterade företag.  

6.2 Förslag till fortsatt forskning 

I vår uppsats har vi analyserat hur de oberoende variablerna kan förklara företagens val av att 

tillämpa RR. Då två av tre teorier fick sina hypoteser förkastade anser vi att det hade varit 

intressant att testa om någon annan teori än IT kunde förklara valet av att tillämpa RR. Det 

skulle även vara intressant att bryta ner branschtillhörigheten till fler branscher och se om det 

finns någon särskild bransch som kan förklara de övriga val som företagen använt sig av när 

de har redovisat enligt RR. Dessutom hade det varit intressant att testa fler oberoende 

variabler än de som vi har testat för att se om det finns andra faktorer som kan förklara 

företagens val av att tillämpa RR.  
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