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Sammanfattning 
 
Titel: Redovisning av FoU-utgifter – val av regelverk för mindre onoterade aktiebolag 
Nivå: Kandidatuppsats i företagsekonomi 
Författare: Adam Bergman och Alexandra Hellström 
Handledare: Arne Fagerström 
Bitr. Handledare: Annika Lake 
Datum: 2014-05-26 
 
Bakgrund: Under 2000-talet har svensk redovisning genomgått en stor förändring, och 
Bokföringsnämnden (BFN) har varit ett drivande organ i denna fråga. BFN beslutade 
2004 att inleda ett projekt för att ändra inriktning på sitt normgivningsarbete, och 
projektet har de valt att kalla för kategoriseringsprojektet (eller förkortat, K-projektet). 
Mindre onoterade aktiebolag blir rekommenderade K2-regelverket, dock får inte utgifter 
för immateriella tillgångar aktiveras som en tillgång i balansräkningen inom detta 
regelverk. De företag som tidigare har aktiverat FoU-utgifter blir därför, vid tillämpning 
av K2-regelverket, tvungna att återföra dessa mot det egna kapitalet. Alternativet är att 
tillämpa det mer avancerade regelverket K3. 
 
Syfte: Huvudsyftet med denna studie är att ta reda på om mindre onoterade aktiebolag 
som arbetar med FoU väljer att tillämpa K2- eller K3-regelverket. Delsyftet är att 
undersöka skillnader i val av regelverk utifrån faktorer som kan ha inverkan på valet i 
mindre onoterade aktiebolag som arbetar med FoU. Fortsättningsvis är en förhoppning 
med studien att i framtiden vara till hjälp för FoU-företag som står inför valet mellan K2 
och K3. 
 
Metod: I denna studie har en kvantitativ metod tillämpats. Data har dels samlats in 
genom en enkätundersökning som har skickats ut till hela populationen, och dels via 
databasen Retriever. Insamlad data har sedan analyserats med hjälp av univariata, 
bivariata och multivariata analyser. Variabler som kan tänkas påverka valet har tagits 
fram utifrån tidigare forskning och presenterats i en a priori-modell, och efter 
analyserna har en förfinad a priori-modell utformats. 
 
Analys och slutdiskussion: Resultatet i denna studie visar på att övervägande del av de 
företag som valt vilket regelverk de ska tillämpa kommer att välja K3-regelverket. 
Analysen visar dock endast på svaga samband mellan a priori-modellens variabler och 
valet av regelverk och förklaringsgraden uppgick endast till 9 %. Dock kan vissa 
variabler, såsom Lönsamhet och FoU-intensitet stärkas av tidigare forskning. Studiens 
enkätundersökning visar på att lite mer än hälften av företagen tror, generellt sett, att 
Skatteeffekter har inverkan på valet vilket även kan styrkas utifrån tidigare forskning. 
Vid en analys av variablernas påverkan på de företag som i dagsläget tillämpar 
aktiveringsmodellen och där regelverkens hantering av FoU-utgifter haft inverkan på 
valet erhölls en förklaringsgrad på 43 %. De variablerna som här fick starkast stöd var 
Lönsamhet, FoU-intensitet och Storlek på stad. 
 
Nyckelord: redovisning, FoU, K-regelverken, kostnadsföringsmodellen, aktiverings-
modellen  



 

 

Innehållsförteckning 

1. Inledning ................................................................................................................................... 1 
1.1  Bakgrund ............................................................................................................................. 1 
1.2 Problematisering .................................................................................................................. 2 
1.3 Syfte ...................................................................................................................................... 3 
1.4 Forskningsfrågor ................................................................................................................. 3 
1.5 Avgränsningar ...................................................................................................................... 3 

2. Metod ......................................................................................................................................... 5 
2.1 Kvantitativ metod ................................................................................................................. 5 
2.2 Enkätundersökning .............................................................................................................. 5 
2.3 Analysmodell ........................................................................................................................ 6 
2.4 Studiens variabler ................................................................................................................ 9 
2.5 Population ............................................................................................................................ 9 
2.6 Kvalitetskrav ...................................................................................................................... 10 

2.6.1 Validitet ...................................................................................................................... 10 
2.6.2 Reliabilitet .................................................................................................................. 10 
2.6.3 Generaliserbarhet ........................................................................................................ 10 

3. Referensram ............................................................................................................................ 12 
3.1 Praktisk referensram .......................................................................................................... 12 

3.1.1 Bokföringsnämnden (BFN) ........................................................................................ 12 
3.1.2 Skattelagstiftningen .................................................................................................... 14 
3.1.3 Aktiebolagslagen (ABL) ............................................................................................. 14 

3.2 Teoretisk referensram ........................................................................................................ 14 
3.2.1 Agency Theory (AT) .................................................................................................. 14 
3.2.2 Stewardship Theory (ST) ............................................................................................ 15 
3.2.3 Positive Accounting Theory (PAT) ............................................................................ 16 
3.2.4 Institutional Theory (IT) ............................................................................................. 18 

3.3 Tidigare forskning .............................................................................................................. 20 
3.3.1 Nyttan av FoU ............................................................................................................ 20 
3.3.2 Val av redovisningsmetod .......................................................................................... 21 

3.4 A priori-modell ................................................................................................................... 24 
4. Empiri ...................................................................................................................................... 28 

4.1 Val av regelverk ................................................................................................................. 28 
4.2 Studiens variabler .............................................................................................................. 32 

4.2.1 Insamlad data .............................................................................................................. 32 
5. Analys ...................................................................................................................................... 40 

5.1 Analys av studiens variabler .............................................................................................. 40 
5.1.1 Korrelationsanalys ...................................................................................................... 40 
5.1.2 Regressionsanalys ....................................................................................................... 41 

5.2 Analys tidigare forskning ................................................................................................... 43 
5.3 Förfinad a priori-modell .................................................................................................... 47 
5.4 Bortfallsanalys ................................................................................................................... 49 
5.5 Metodanalys och kvalitetsutvärdering ............................................................................... 50 

6. Slutdiskussion ......................................................................................................................... 51 
6.1 Väljer mindre onoterade FoU-företag att tillämpa K2- eller K3-regelverket? ................. 51 
6.2 Vilka faktorer kan påverka valet av regelverk? ................................................................. 51 
6.3 Bidrag ................................................................................................................................ 52 
6.4 Förslag på fortsatt forskning ............................................................................................. 52 

Källförteckning ........................................................................................................................... 54 
Bilaga 1 ........................................................................................................................................ 57 
Bilaga 2 ........................................................................................................................................ 58 



 

 

Bilaga 3 ........................................................................................................................................ 59 
 

Figurförteckning 
Figur 3.1 A priori-modell. .............................................................................................. 25	  
Figur 4.1 Fördelning av svar på fråga 1. ......................................................................... 28	  
Figur 4.2 Fördelning av svar på fråga 2. ......................................................................... 29	  
Figur 4.3 Fördelning av svar på fråga 2. ......................................................................... 29	  
Figur 4.4 Val av regelverk utifrån variabeln Storlek på företag. ................................... 34	  
Figur 4.5 Val av regelverk utifrån variabeln Lönsamhet. ............................................... 35	  
Figur 4.6 Val av regelverk utifrån variabeln FoU-intensitet. ......................................... 35	  
Figur 4.7 Val av regelverk utifrån variabeln Bransch. ................................................... 36	  
Figur 4.8 Val av regelverk utifrån variabeln Storlek på stad. ........................................ 37	  
Figur 4.9 Val av regelverk utifrån variabeln Revisionsbyrå. .......................................... 38	  
Figur 5.1 Förfinad a priori-modell. ................................................................................. 48	  
 

Tabellförteckning 
Tabell 2.1 Tolkning av korrelationskoefficienter. ............................................................ 7 
Tabell 3.1 Val av redovisningsmetod enligt IT och PAT. .............................................. 18	  
Tabell 4.1 Fördelning av svar på fråga 3 och 4. ............................................................. 30	  
Tabell 4.2 Företag som tillämpar aktiveringsmodellen som också har svarat att 

regelverkens hantering av FoU-utgifter har haft inverkan på valet. ....................... 31	  
Tabell 4.3 Skatteeffekters inverkan på valet av regelverk. ............................................. 31	  
Tabell 4.4 Deskriptiv statistik. Hela populationen ......................................................... 32	  
Tabell 4.5 Deskriptiv statistik. Svarande företag ........................................................... 33	  
Tabell 4.6 Deskriptiv statistik. Företag som tillämpar aktiveringsmodellen och där 

regelverkens hantering av FoU-utgifter har haft inverkan på valet. ....................... 39	  
Tabell 5.1 Korrelationsmatris... ...................................................................................... 40	  
Tabell 5.2 Korrelationsmatris... ...................................................................................... 41	  
Tabell 5.3 Regressionsanalys. Beroende variabel: Regelverk (K3). .............................. 42	  
  



 

 

Förkortningar 
ABL – Aktiebolagslagen 
AT – Agency Theory 
BFL - Bokföringslagen 
BFN - Bokföringsnämnden 
FASB - Financial Accounting Standard Board 
FoU - Forskning och Utveckling 
IT - Institutional Theory  
PAT - Positive Accounting Theory 
ST - Stewardship Theory  
ÅRL - Årsredovisningslagen 
 



 

1 
 

1. Inledning 
I detta kapitel kommer först en genomgång av bakgrunden till problemområdet följt av 
en problematisering där tidigare forskning nämns för att hitta forskningsfronten. 
Därefter kommer en utformning av studiens syfte samt forskningsfrågor följt av studiens 
avgränsning. 

1.1  Bakgrund 
Under 2000-talet har svensk redovisning genomgått en stor förändring, och 
Bokföringsnämnden (BFN) har varit ett drivande organ i denna fråga. BFN beslutade 
2004 att inleda ett projekt för att ändra inriktning på sitt normgivningsarbete, och 
projektet har de valt att kalla för kategoriseringsprojektet (eller förkortat, K-projektet). 
Tanken från BFN:s sida har varit att det ska finnas fyra olika regelverk, anpassade för 
olika kategorier av företag. Företag ska sedan välja regelverk utifrån företagsform och 
storlek. BFN har utgått från reglerna i Bokföringslagen (SFS 1999:1078) vid beslut av 
vilka regelverk som är tänkta att tillämpas av respektive företag, och de fyra 
kategorierna har skapats enligt följande: 
 
År 2008 kom regelverket som är till för företag som är skyldiga att upprätta årsbokslut, 
det så kallade K2-regelverket. Sedan dess har det varit frivilligt för dessa företag att 
tillämpa regelverket, eller att använda BFN:s allmänna råd som tidigare (FAR Akademi, 
2012). Företag som är skyldiga att upprätta årsbokslut är mindre aktiebolag som är 
onoterade. Med mindre aktiebolag anses enligt Årsredovisningslagen 1:3§ (SFS 
1995:1554) bolag som vart och ett av de två senaste åren uppfyller maximalt ett av 
följande kriterier: 
 

• Medelantalet anställda överstiger 50 stycken 
• Balansomslutningen överstiger 40 miljoner kronor 
• Nettoomsättningen överstiger 80 miljoner kronor 

 
De företag som uppfyller fler än ett av dessa kriterier räknas som större företag, och för 
dessa finns det från och med år 2012 ett regelverk som kallas K3-regelverket. För 
räkenskapsår som påbörjas efter 2013-12-31 är det tvingande att välja ett av K-
regelverken. För större företag är det obligatoriskt att använda sig av K3-regelverket, 
medan mindre aktiebolag får välja om de ska tillämpa K3-regelverket eller K2-
regelverket som är mer förenklat och anpassat för de mindre företagen. Detta är aktuellt 
för de flesta onoterade aktiebolagen i Sverige, då cirka 97 procent av alla 300 000 
onoterade aktiebolag klassas som mindre företag enligt ÅRL:s regler (FAR Akademi, 
2013). 
 
En stor skillnad mellan dessa två regelverk är hur egenupparbetade immateriella 
anläggningstillgångar redovisas. Ett exempel på vad som behandlas som en 
egenupparbetad immateriell tillgång är utgifter i samband med forskning och utveckling 
(FoU). I K3-regelverket (BFNAR 2012:1) är det möjligt att välja att tillämpa antingen 
den så kallade aktiveringsmodellen eller kostnadsföringsmodellen. Aktiveringsmodellen 
innebär att företagen får balansera utgifter för FoU som tillgång i balansräkningen och 
kostnadsföringsmodellen att utgifterna bokförs som kostnad i resultaträkningen när de 
uppkommer. De företag som väljer att tillämpa K2-regelverket (BFNAR 2008:1) har 
däremot inga valmöjligheter, då de inte får använda aktiveringsmodellen och således 
måste hålla sig till att kostnadsföra utgifterna. 
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1.2 Problematisering 
I en artikel skriven av Bertil Oppenheimer (2013), uppmärksammas de allvarliga 
effekterna av det nya K2-regelverket för företag som arbetar med FoU. Mindre 
aktiebolag som har tillgångar i form av FoU-kostnader får som sagt inte längre 
balansera dessa kostnader utan måste kostnadsföra dem. De ställs då inför valet att gå 
upp till K3-regelverket där den så kallade aktiveringsmodellen (där kostnader 
balanseras) är tillåten, eller att använda sig av K2-regelverket och drabbas av ovan 
nämnda konsekvenser. Detta är ett intressant fenomen att undersöka vidare; vilket utav 
regelverken väljer företagen att tillämpa och finns det vissa för- och nackdelar med de 
olika sätten att redovisa FoU-kostnader?  
 
Ett stort problem för de som väljer att tillämpa regelverket för K2 är att alla balanserade 
utgifter från tidigare år måste kostnadsföras från och med 2014, eftersom 
aktiveringsmodellen inte är tillåten. Dessa ökade kostnader kommer leda till ett 
försämrat resultat, och enligt BFNAR 2012:4 blir det aktuellt att korrigera det 
försämrade resultatet mot eget kapital. Konsekvensen av detta är att eget kapital kan 
minska drastiskt, vilket i sin tur kan leda till personligt betalningsansvar för 
företagsledningen enligt 25 kap. ABL (SFS 2005:551). Å andra sidan ställs det enligt 
Oppenheimer (2013) större krav i K3-regelverket i form av ett mer avancerat regelverk 
som kräver egna bedömningar. Kan detta medföra kostnader för företagen i form av 
högre krav på kompetens av den som utför arbetet? Företagen står inför ett mycket stort 
och viktigt beslut och det gäller att de vet hur de olika valen kan komma att påverka just 
deras situation.  
 
Det finns en hel del tidigare forskning som behandlar redovisning av FoU. Till att börja 
med har många studier visat på att arbete med FoU-utgifter har positiv effekt på 
framtida vinster, exempelvis skriver Chan, Faff, Gharghori och Ho (2007) att det är en 
investering som ger en signifikant fördel för framtiden. Stämmer denna studie blir det 
alltmer givet att FoU-utgifter ska ses som en immateriell tillgång i balansräkningen då 
den kommer ge framtida avkastning och bör skrivas av under denna period för ett mer 
rättvisande resultat. Det som kan bli ett problem är till vilket värde den immateriella 
tillgången ska bokföras då osäkerheten kring framtida avkastning är hög. Exempelvis 
menar Deng och Lev (2006) att även fast det har påvisats att arbete med FoU har 
positiva effekter i allmänhet, finns det en stor osäkerhet i varje enskilt fall och att det 
därför kan vara mer rättvisande att kostnadsföra FoU-utgifter när de uppstår. Den stora 
osäkerheten beror enligt Narayanan, Pinches, Kelm och Lander (2000) till stor del på 
den ibland långa tidsperioden mellan påbörjande och signifikanta resultat. Å andra sidan 
har både Oswald och Zarowin (2007) samt Abrahams och Sidhu (1998) kommit fram 
till att aktiveringsmodellen leder till högre framtida vinster. En ytterligare fördel med 
aktiveringsmodellen är enligt Chambers, Jennings och Thompson (2002) att det bidrar 
till större säkerhet i prissättning än kostnadsföringsmodellen.  
 
När det gäller valet av vilken modell som ska tillämpas kommer Lev (2003) fram till att 
lönsamma företag i större utsträckning använder kostnadsföringsmodellen i 
redovisningen medan mindre lönsamma företag oftare väljer aktiveringsmodellen. Detta 
är på grund av att FoU-utgifter inte garanterar framtida intäkter och att lönsamma 
företag har lättare att hantera kostnadsförda utgifter. Mindre lönsamma företag har å 
andra sidan ett större behov av ett förbättrat resultat vilket innebär att de vill aktivera 
utgifterna. Det bör dock uppmärksammas att aktiveringsmodellen också ger upphov till 
kostnader, i form av avskrivningar, men att dessa sprids ut över en längre tidsperiod.  
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Vidare kommer Cazavan-Jeny och JeanJean (2006) inte bara fram till att 
aktiveringsmodellen används av mindre lönsamma företag, utan de menar även att den 
tillämpas av företag som är mindre till storleken. Oswald och Zarowin (2007) utvecklar 
dessa tankar och menar att aktiveringsmodellen är mer frekvent använt av företag som 
är yngre, mindre, mer riskfyllda och mindre lönsamma än företag som tillämpar 
kostnadsföringsmodellen. Dessa egenskaper är typiska för företag i en tidig livscykel. 
En förklaring till varför företag i en tidig livscykel väljer att aktivera är att det påverkar 
lönsamheten positivt. Detta leder in till ett stort dilemma, då många mindre företag som 
skulle vilja tillämpa aktiveringsmodellen till följd av låg lönsamhet inte längre kan göra 
det om de inte väljer att gå upp till K3-regelverket. Vi vill därför undersöka detta 
dilemma närmare genom att titta på hur företagen i praktiken väljer att tillämpa 
regelverken. 
 
En annan aspekt som kan påverka valet är enligt Jenkins och Upton (2001) 
skattemässiga skäl, och att företag därför väljer att använda kostnadsföringsmodellen 
för att få en förmånligare skattesituation. Dessa företag får det dock svårare vid 
finansiering eftersom det i balansräkningen inte ser ut att vara ett lika välmående företag 
som ett företag som använder sig av aktiveringsmodellen. Detta till följd av att 
aktiveringsmodellen ökar balansomslutningen. Kreditinstitut kommer därför relativt sett 
vara mindre villiga att låna ut pengar till kostnadsförare än aktiverare.  
 
Oswald och Zarowin (2007) menar att det kan vara lämpligt att titta på de branscher 
som är mest FoU-intensiva vid undersökningar inom området. Därför kommer denna 
studie begränsas till de två mest FoU-intensiva branscherna i Sverige (institutioner 
borträknade). Dessa är enligt Statistiska centralbyrån, SCB (2013), läkemedels-
branschen samt dator-, elektronik- och optik-tillverkningsbranschen. FoU-intensiteten 
definieras av SCB som totala FoU-utgifter i relation till nettoomsättning och 
branscherna uppnådde 13,6 % respektive 11,6 %. 
 
En fundering är hur FoU-intensiteten påverkar valet av regelverk. Cazavan-Jeny och 
Jeanjean (2006) menar att intensiteten kan vara en bidragande faktor till vilken modell 
som föredras. Det kan även vara intressant att se hur FoU-intensiteten påverkar valet 
mellan K2 och K3. 

1.3 Syfte 
Utifrån denna bakgrund är huvudsyftet med denna studie att ta reda på om mindre 
onoterade aktiebolag som arbetar med FoU väljer att tillämpa K2- eller K3-regelverket. 
Delsyftet är att undersöka skillnader i val av regelverk utifrån faktorer som kan ha 
inverkan på valet i mindre onoterade aktiebolag som arbetar med FoU. Fortsättningsvis 
är en förhoppning med studien att i framtiden vara till hjälp för FoU-företag som står 
inför valet mellan K2 och K3. 

1.4 Forskningsfrågor 
Väljer mindre onoterade FoU-företag att tillämpa K2- eller K3-regelverket? 
Vilka faktorer kan påverka valet av regelverk? 

1.5 Avgränsningar 
Den här studien har avgränsats till svenska mindre onoterade aktiebolag, som har 
möjlighet att välja mellan att tillämpa K2- eller K3-regelverket. Det har endast gjorts 
undersökningar på företag som arbetar med forskning och utveckling inom 
läkemedelsbranschen och dator-, elektronik- och optiktillverkningsbranschen. Studien 
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är också avgränsad till att endast undersöka hur företagen ställer sig inför valet av 
regelverk vid bokslutet för år 2014. 
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2. Metod 
I detta kapitel kommer det att redogöras för valda metoder för informationsinsamling 
samt för analyser och varför just dessa metoder har valts. Studiens population kommer 
därefter att presenteras samt hur den tas fram. Till sist kommer det även tas upp olika 
kvalitetskrav inom vetenskapligt skrivande och hur dessa är relevanta i denna studie. 

2.1 Kvantitativ metod 
I denna studie kommer det tillämpas en kvantitativ metod. En kvantitativ metod kan 
enligt Bryman och Bell (2005) kort beskrivas som ett tillvägagångssätt där numerisk 
data samlas in och att det är en deduktiv relation mellan teori och forskning. De skriver 
vidare att det inom kvantitativ metod är stort fokus på mätning vilket är en av 
anledningarna till att kvantitativ metod blir lämplig för denna studie då det ska mätas 
vilket av regelverken som företagen väljer. Mätningar ger även grunden för olika 
skattningar av relationer mellan begrepp, vilket kan ske genom exempelvis 
sambandsanalys (Bryman och Bell, 2005). Då en av studiens forskningsfrågor är att se 
vilka faktorer som kan komma att påverka valet av regelverk är även detta aktuellt. I 
denna studie används olika variabler för att få svar på forskningsfrågorna och inom den 
kvantitativa metoden tillämpas ofta ”beroende” och ”oberoende” variabler som ska 
försöka skapa ett ”orsak- och verkansamband” (Bryman och Bell, 2005).  

2.2 Enkätundersökning 
Insamling av data kommer dels ske via en enkätundersökning, men även via inhämtning 
av tillgänglig information från databasen Retriever (2014). Enligt Bryman och Bell 
(2005) kan enkätundersökning i många fall likställas med strukturerade intervjuer, dock 
finns ingen intervjuare på plats under en enkätundersökning och frågorna i enkäten bör 
därför utformas på så vis att de är lätta att förstå och svara på. En fördel med 
enkätundersökning är att det inte är lika kostsamt som intervjuer, allra helst om urvalet 
är utspritt geografiskt vilket fallet är i denna studie. Det blir även lättare att administrera 
då ett stort antal enkäter kan skickas ut till urvalet vid ett och samma tillfälle (Bryman 
och Bell, 2005). Vid en enkätundersökning undviks även den så kallade 
intervjuareffekten som innebär att intervjuaren kan påverka respondentens svar. 
Generaliserbarheten för studien kommer höjas om fler företag svarar på enkäten och 
enligt Bryman och Bell är enkätundersökningar till fördel eftersom de passar 
respondentens behov bättre då de kan svara på enkäten när de har tid. Anledningen till 
att viss information kommer samlas in från Retriever (2014) istället för i enkät-
undersökningen är för att längden på enkäten ska hållas nere. Detta för att undvika det 
som Bryman och Bell kallar för ”enkättrötthet” som kan leda till att bortfallet ökar på 
grund av att respondenten tröttnar och inte fyller i hela enkäten.  
 
I enkäten ställs en fråga angående hur företagen beräknade jämförelsetal för år 2013. 
Detta på grund av att vissa företag eventuellt inte har gjort det slutliga valet ännu då det 
inte är förrän när bokslutet för 2014 upprättas som det valda regelverket måste 
tillämpas. Denna fråga kan då öka korrektheten i undersökningen då många kanske 
väljer att svara att de inte har valt regelverk än eftersom de inte börjat tillämpa det när 
studien utförs. Många utav företagen kan dock ha tagit hänsyn till de nya regelverkens 
effekter vid beräkning av jämförelsetal eftersom det egna kapitalet vid utgången av år 
2013 kan se mycket bra ut, men en återföring av aktiverade utgifter för FoU kan komma 
att minska detta. För att kunna ta beslut om utdelning till aktieägare måste företaget 
alltså först ta hänsyn till om det egna kapitalet klarar av både en utdelning och en 
återföring av aktiverade FoU-utgifter. Detta är något som kan hjälpa till att skapa en 
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ögonblicksbild över hur företagen förmodligen kommer att välja regelverk inför 
bokslutet år 2014.  
 
En annan av frågorna i enkätundersökningen är om företaget i dagsläget tillämpar 
aktiveringsmodellen och de möjliga svarsalternativen är ”ja”, ”nej” och ”till viss del”. 
Vid sammanställningen av enkäten kommer svaret ”till viss del” i några fall slås ihop 
med svaret ”ja” då denna studie vill veta om företaget tillämpar aktivering av FoU-
utgifter. Företag kan, som tidigare nämnts, inom det gamla regelverket samt inom det 
nya K3-regelverket välja om de vill aktivera eller kostnadsföra sitt projekt och driver de 
flera olika projekt kan de välja att kostnadsföra det ena och aktivera det andra, därav 
svarsalternativet ”till viss del”. 
 
Fortsättningsvis ställs det en fråga huruvida företagen tror att skatteeffekter kan påverka 
valet av regelverk och hur FoU-utgifter redovisas. Denna fråga kommer att ställas 
generellt, hur respondenten tror att det kan påverka inom branschen då det kan vara en 
känslig fråga att svara på för många företag. Genom att ställa frågan generellt riktat kan 
ett mer riktigt och rättvisande svar erhållas. 
 
Enkätundersökningen kommer göras som ett webbformulär med hjälp av Google Forms 
(2011). Bryman och Bell (2005) menar att en fördel med webbformulär jämfört med 
epostformulär är att det går att utforma formuläret på ett mycket bättre och mer 
professionellt sätt. En annan fördel som Bryman och Bell tar upp, och som är ännu 
viktigare för undersökningen i denna studie, är att det går att ha så kallade filterfrågor 
(till exempel ”om ja, gå till fråga 14”) i webbformulär. Efter att respondenterna har 
svarat på en inledande fråga, om de har bestämt vilket av regelverken de kommer 
tillämpa, skickas de vidare till andra frågor utifrån vad de svarade på första frågan. 
Detta för att kunna ställa så korrekta frågor som möjligt. Väljer företaget svaret ”Ja” ser 
enkäten ut som i bilaga 1, väljs svarsalternativet ”Nej” ser enkäten ut som i bilaga 2. 
Väljer respondenten däremot alternativet ”kommer inte kunna tillämpa K2” avslutas 
enkäten redan där då dessa företag inte är intressanta för denna studie. I och med det 
minskar risken att företag som inte hör till studiens population svarar på enkäten vilket 
skulle kunna ge missvisande resultat. En länk till enkäten skickas ut via mail till alla 
företag tillsammans med en text där det förklaras vad som ska undersökas samt att deras 
svar skyddas av sekretess, detta i hopp om att öka svarsfrekvensen. Mailadresser till alla 
företag har hämtats från företagens hemsidor och i de fall där det endast funnits en info-
mail har det skickats ut ett mail där det efterfrågas mailadress till en person som kan 
svara på enkäten. Om ingen mail finns kontaktas företaget via telefon för att på så vis få 
fram en mailadress att skicka enkäten till. Påminnelse kommer att skickas ut via mail till 
de företag som inte har svarat på enkäten, och om svarsfrekvensen fortfarande är låg 
kommer sedan de icke-svarande företagen att kontaktas via telefon där de ombeds att 
svara på enkäten. Utifrån Google Forms (2011) tas det fram en sammanställning och 
statistik över hur alla respondenter har svarat, men det går även att se svaren för varje 
enskilt företag. Denna funktion är ytterligare en fördel med webbformulär jämfört med 
epostformulär. 

2.3 Analysmodell 
Data som samlas in från enkätundersökningen samt från årsredovisningar som finns 
tillgängliga på Retriever (2014) kommer, som tidigare nämnt, att analyseras kvantitativt. 
Det kommer göras univariat, bivariat samt multivariat analys för att kunna svara på 
studiens forskningsfrågor. En univariat analys är enligt Bryman och Bell (2005) att 
variabler analyseras en i taget medan bivariat analys innebär att två variabler analyseras 
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för att se hur de är relaterade till varandra och för att försöka skapa en bild av relationen 
mellan dessa. En multivariat analys innebär en analys av tre eller fler variabler på 
samma gång för att bland annat se om det bivariata sambandet är sant eller falskt. 
Univariata, bivariata och multivariata analyser kommer mestadels göras i programmet 
Minitab men i viss mån kommer även SPSS att användas till bivariata analyser. 
 
I den univariata analysen kommer resultat dels presenteras i diagram, som enligt 
Bryman och Bell (2005) är en av de vanligaste metoderna för att beskriva kvantitativ 
data, och dels i tabeller. De menar vidare att cirkeldiagram och stapeldiagram är lätta 
sätt att förklara information med och de kommer därför användas till den univariata 
analysen i denna studie. I ett cirkeldiagram visas varje kategoris procentuella storlek i 
förhållande till hela populationen genom att en cirkel delas in i tårtbitar och i ett 
stapeldiagram visar varje stapel antalet personer som hör till respektive kategori 
(Bryman och Bell, 2005).  
 
Den bivariata analysen kommer bestå av korrelationsanalyser då Silverman (2003) 
menar att korrelationsanalyser används för att tolka styrkan i sambandet mellan två 
variabler. Då en av studiens forskningsfrågor är att undersöka samband mellan olika 
faktorer är det lämpligt att undersöka i vilken grad faktorerna korrelerar med varandra. 
Korrelationsanalyserna kommer genomföras med hjälp av måtten pearsons r, spearmans 
rho och phi, då det enligt Bryman och Bell (2005) samt Silverman (2003) är vanliga 
mått för att mäta korrelationer. Pearsons r är enligt Bryman och Bell (2005) en metod 
som används vid analys mellan intervall- och kvotvariabler, som är variabler där 
avståndet mellan kategorierna överallt är lika stort. Koefficienten som uppnås i analysen 
kan enligt Silverman (2003) vara positiv eller negativ och anta ett värde mellan 0 och 1, 
och en förklaring till vad korrelationskoefficientens värden säger visas i figur 2.1 nedan. 
 
Tabell 2.1 Tolkning av korrelationskoefficienter. (Källa: Silverman, 2003, s 618). 

 
 
Ur figuren går det att utläsa att ju närmare värdet 1 koefficienten ligger, desto starkare 
är sambandet. På samma sätt innebär en koefficient på 0 att det inte föreligger något 
samband alls.  
 
Den andra metoden, spearmans rho, är enligt Bryman och Bell (2005) lämplig att 
använda vid behandling av ordinalvariabler. Spearmans rho kan också användas när det 
finns en dikotom variabel och en intervall- eller kvotvariabel vilket kommer vara fallet i 
denna studies analys. Dikotoma variabler är en variabel som endast rymmer data med 
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två kategorier, till exempel man/kvinna. Resultatet antar samma skala som i pearsons r, 
ett värde mellan 0 och 1 erhålls och ju närmare 1 koefficienten ligger desto starkare är 
sambandet.  
 
Den sista metoden, Phi, är en metod som enligt Bryman och Bell är lämplig när två 
dikotoma variabler ska analyseras. Phi-koefficienten analyserar sambandet mellan de 
två dikotoma variablerna och även denna metod ger, precis som de två tidigare nämnda, 
ett värde mellan 0 och 1 där det är starkare samband ju närmare värdet 1 koefficienten 
ligger. Silverman (2003) menar dock att det trots en hög korrelationskoefficient inte är 
säkert att det föreligger ett kausalt samband, alltså att den ena variabeln påverkar den 
andra.  
 
Den multivariata analysen kommer genomföras för att se om de eventuella samband 
som visar sig i den bivariata analysen är äkta eller inte. Bryman och Bell (2005) skriver 
att ett falskt samband är när det verkar finnas ett samband mellan två variabler men att 
det sambandet inte är sant utan att det skapas på grund av att variablerna är relaterade 
till en tredje variabel. De skriver vidare om hur det via en multivariat analys går att få 
fram om det finns en mellanliggande variabel som kan förklara varför det finns ett 
samband och det gör det möjligt att svara på frågor kring sambandet som fås fram via 
bivariat analys. Till sist nämner Bryman och Bell att det via en multivariat analys går att 
undersöka om det finns en tredje variabel som påverkar sambandet, till exempel om ett 
samband mellan två variabler gäller för män men inte för kvinnor. 
 
Den multivariata analysen kommer göras i form av regressionsanalyser, som enligt 
Silverman (2003) görs för att undersöka vilken effekt olika faktorer har på ett specifikt 
utfall. Silverman menar att ett viktigt mått som mäts med hjälp av regressionsanalyser 
är förklaringsgraden. Förklaringsgraden visar hur stor del av en förändring i den 
beroende variabeln som beror på förändringar i de oberoende variablerna. 
Förklaringsgraden brukar betecknas R2 och antar ett värde mellan 0 och 100 %. Ett 
annat viktigt mått är p-värdet, som visar den statistiska signifikansen. Enligt Bryman 
och Bell (2005) innebär statistisk signifikans hur pass stor risk det är att en slutsats om 
samband dras trots att det egentligen inte existerar något samband. Det visar alltså hur 
tillförlitliga resultaten är. Vid en signifikansnivå på 5 % (p<0,05, där p står för 
sannolikhet) dras en felaktig slutsats om att ett samband föreligger i fem fall av hundra. 
Lägre p-värde innebär alltså mer trovärdigt resultat. 
 
Den univariata, bivariata och multivariata analysen kommer först att göras på alla 
företag som har svarat K2 eller K3, det vill säga att de som inte bestämt sig och inte vet 
vilket det lutar åt inte kommer undersökas vidare i analyserna (med visst undantag för 
den univariata analysen). Detta är på grund av att det inte går att analysera några 
samband mellan de oberoende variablerna och den beroende variabeln Val av regelverk 
för de företag som inte vet vilket regelverk de kommer tillämpa. Sedan kommer 
samtliga analyser utföras endast på de företag som har svarat att de i dagsläget tillämpar 
aktiveringsmodellen och att regelverkens hantering av FoU-utgifter har haft inverkan på 
valet. Den sistnämna analysen görs på grund av att dessa företag är av intresse eftersom 
de verkligen påverkas av valet, då K2-regelverket innebär en återföring av aktiverade 
utgifter. Dock kommer huvudfokus i analyserna vara alla de svarande företagen. 
 
Resultaten från dessa analyser kommer sedan ställas mot tidigare forskning för att på 
bästa sätt försöka reda ut vilka variabler som kan förklara valet av regelverk. På grund 
av denna studies tidsbegränsning kommer det i analysen mot tidigare forskning göras ett 
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antagande att företag som väljer att tillämpa K3 i första hand gör det för att kunna 
tillämpa aktiveringsmodellen, trots att kostnadsföringsmodellen också är tillåten i K3. 
På samma sätt antas att de som väljer att tillämpa K2 använder sig av 
kostnadsföringsmodellen. Dessa antaganden gäller endast vid analysen av val av 
regelverk, inte vid analysen av påverkande faktorer. Anledningen till att dessa 
antaganden görs är att det tidigare endast forskats kring valet av aktiveringsmodellen 
eller kostnadsföringsmodellen, inte valet mellan K2 och K3. Detta är alltså nödvändigt 
för att kunna ställa studiens resultat kring val av regelverk mot tidigare forskning. 

2.4 Studiens variabler 
I studien kommer olika variabler att tas fram utifrån vad tidigare forskning säger kan 
påverka redovisningsval i allmänhet, och val av redovisningsmetod för FoU-utgifter i 
synnerhet. Detta kommer sedan presenteras med hjälp av en a priori-modell, som 
förklaras närmare i kapitel 3.4. Variablerna kommer därefter testas mot denna studies 
resultat för att se om a priori-modellen lyckas förklara valet av regelverk eller om 
resultatet tyder på att det finns andra variabler som kan förklara valet bättre. För att 
detta ska vara möjligt kommer även en variabel som namnges Övrigt tas med för att ge 
utrymme för andra orsaker än de som tidigare forskning säger. 

2.5 Population 
För att få fram populationen har sökningar gjorts i databasen Retriever (2014) efter 
onoterade aktiebolag med SNI-kod 21 eller 26. SNI-koder är till för att hänföra företag 
till en eller flera verksamhetsgrenar där kod 21 representerar läkemedelsbranschen och 
kod 26 dator-, elektronik- och optiktillverkningsbranschen. Företagen har sedan 
sorterats ut om de, för var och ett av de senaste två åren (2011 och 2012), inte uppfyller 
två av kraven för vilka som ska räknas som K3-företag enligt BFL (SFS 1999:1078). De 
företag som inte har lämnat in årsredovisning för år 2012 har sorterats bort då ett 
antagande har gjorts att dessa inte längre är verksamma samt att dessa inte blir 
intressanta för studien då det inte finns några siffror för det året att inhämta till 
analysen. Detta har resulterat i en population på 166 företag som uppfyller följande 
förutsättningar: 

• verksamma inom läkemedelsbranschen eller dator, elektronik och optik-
tillverkningsbranschen 

• har FoU-kostnader och/eller balanserade FoU-utgifter 
• har möjlighet att tillämpa K2-regelverket  

 
Då studiens population är begränsad till 166 företag kommer en helpopulations-
undersökning genomföras, det vill säga att inget urval kommer att tas fram och att 
enkäten kommer skickas ut till samtliga företag. Krejcie och Morgan (1970) menar att 
det i en population på 170 företag åtminstone bör tas fram ett urval på 118 företag. Att 
det är relativt liten skillnad i arbetsbörda på att skicka ut enkäter till 118 företag istället 
för 166, samtidigt som generaliserbarheten kan tänkas minska, är anledningen till att det 
i denna studie tillämpas en helpopulationsundersökning.  
 
De företag som svarar att de inte kan välja K2 kommer tas bort från populationen då 
dessa företag förmodligen genomgått förändringar det senaste året vilket gör att de inte 
längre uppfyller alla förutsättningar för den valda populationen och därmed inte är 
intressant för studien. I sökandet efter kontaktuppgifter till företagen har det även visat 
sig att vissa inte går att få tag på då hemsida, kontaktuppgifter och liknande saknas, 
även dessa företag kommer att tas bort då det görs ett antagande att dessa inte längre är 
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verksamma. Att dessa företag tas bort kan styrkas av det Bryman och Bell (2005) 
skriver, att vid beräkning av svarsprocenten ska företag som inte går att få tag på samt 
som inte passar i urvalet, räknas bort från det totala urvalet, som i denna studies fall är 
hela populationen. Detta resulterar i att populationen, efter att enkätundersökningen 
genomförts, uppgår till 130 företag.  

2.6 Kvalitetskrav 
I detta avsnitt kommer det redogöras för de olika kvalitetskraven som enligt Bryman 
och Bell (2005) är viktiga vid kvantitativa studier samt hur dessa kan komma att 
påverka denna studie. De olika kvalitetskraven är Validitet, Reliabilitet och 
Generaliserbarhet. 

2.6.1 Validitet 
Validitet är enligt Bryman och Bell (2005) ett av de viktigaste forskningskriterierna och 
innebär hur väl det begrepp som ska mätas verkligen blir mätt. I denna studie är den 
interna validiteten intressant då den ofta, enligt Bryman och Bell har med kausalitet att 
göra. Om ett kausalt samband föreligger, att x påverkar y, hur är vi då säkra på att just x 
påverkade y och att det inte fanns en annan faktor med i bilden? För att stärka 
validiteten i denna studie ställs det i enkäten en fråga om valet av regelverk beror på att 
redovisningen av FoU-utgifter skiljer sig åt mellan regelverken. Valet kan tänkas bero 
på en annan faktor som skiljer de olika regelverken åt och det är därför en viktig fråga 
att ha med i enkäten. Svarar företagen att skillnaden på hur FoU-utgifter behandlas är 
anledningen till valet av regelverk blir det kausala sambandet mer trovärdigt och den 
interna validiteten ökar. Validiteten kommer även att stärkas genom regressionsanalyser 
där det undersöks om samband är äkta, det vill säga om just x påverkar y eller om det 
finns mellanliggande faktorer. Regressionsanalys är en multivariat analys och i avsnittet 
om analysmodeller finns en utförligare beskrivning på multivariat analys och varför den 
tillämpas i denna studie. 

2.6.2 Reliabilitet  
Bryman och Bell (2005) skriver om reliabilitet och att själva grunden i detta 
kvalitetskrav är huruvida mätningarna är pålitliga och följdriktiga. De menar att det 
finns olika betydelser av ordet och väljer att ta upp tre av dessa; stabilitet, intern 
reliabilitet och interbedömarreliabilitet. Stabilitet handlar om hur stabilt måttet är över 
tid, dvs. att om studiens undersökning genomförs två gånger efter varandra så ska 
resultaten inte skilja sig åt allt för mycket. Intern reliabilitet innebär hur en respondents 
poäng på en indikator är relaterad till dennes poäng på de andra indikatorerna. När det 
istället rör sig om subjektiva bedömningar är det interbedömarreliabilitet som är i fokus. 
Detta kan till exempel vara när svar från öppna frågor ska kategoriseras och det är flera 
observatörer inblandade, risken är här att tolkningarna skiljer sig åt. I denna studies 
enkätundersökning tillämpas flervalsalternativ på frågorna och interbedömar-
reliabiliteten får därför inte ett stort fokus, inte heller intern reliabilitet kommer 
diskuteras. Dock kommer stabilitet finnas med i en diskussion rörande studiens kvalitet 
i bortfallsanalysen. 

2.6.3 Generaliserbarhet 
Inom kvantitativ forskning är det ofta fokus på i vilken utsträckning resultatet kommer 
att kunna generaliseras till andra grupper (Bryman och Bell, 2005). Bryman och Bell 
menar att resultatet kan generaliseras till undersökningens population, men inte utanför 
dess gränser. I denna studie kommer generaliserbarheten, som tidigare nämnts, att öka 
då hela populationen kommer att få enkäten. Det som dock kan bli intressant att 
diskutera är huruvida resultatet kommer kunna överföras till mindre onoterade 
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aktiebolag som arbetar med FoU i andra branscher då denna studie är avgränsad till 
endast två branscher. En av de valda variablerna är just bransch, vilket kommer tas upp i 
kap 3.4, och om den inte visar sig ha någon påverkan på valet av regelverk ökar 
möjligheten för generalisering. Hur många som väljer att svara på enkätundersökningen 
kommer också påverka generaliserbarheten och det kommer, precis som tidigare 
nämnda kvalitetskrav, att diskuteras i bortfallsanalysen. En åtgärd som har gjorts för att 
på förhand öka generaliserbarheten är att ett introduktionsbrev till enkätundersökningen 
har utformats. Introduktionsbrevet har bland annat gett en förklaring till syftet med 
undersökningen, varför den är viktig samt hur respondenterna har valts ut. Att ett 
introduktionsbrev är något som kan minska bortfallet vid enkäter är något som även 
Bryman och Bell håller med om. Andra åtgärder som Bryman och Bell menar kan 
minska bortfallet, och därigenom öka generaliserbarheten, är att skicka påminnelser och 
att hålla nere enkätens längd. Dessa åtgärder har också genomförts i undersökningen i 
denna studie. 
 
I analysen av insamlad data och av de valda variablerna kommer det tas hänsyn till 
statistisk signifikans för att se hur pass generaliserbart resultatet kan anses vara. Bryman 
och Bell skriver att statistisk signifikans är ett sätt att se hur resultatet från ett stickprov 
kan generaliseras till studiens population.  
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3. Referensram 
I detta kapitel kommer praktisk och teoretisk referensram samt tidigare forskning 
behandlas. Den praktiska referensramen beskriver lagregleringar, allmänna råd och 
rekommendationer som är av intresse för mindre onoterade aktiebolag som har FoU-
utgifter. Den teoretiska referensramen behandlar teorier som kan förklara 
redovisningsval hos företag och under avsnittet tidigare forskning görs en genomgång 
av vad forskare tidigare har kommit fram till när det gäller redovisning av FoU-
utgifter.  

3.1 Praktisk referensram 
Detta avsnitt inleds med en genomgång av Bokföringsnämndens kategoriseringsprojekt, 
även kallat K-projektet, som rymmer de fyra olika K-regelverken. Detta är av vikt för 
denna studie då dessa regelverk bland annat reglerar hur företag får redovisa utgifter för 
FoU. Genomgången begränsas till K2- och K3-regelverket då det endast är dessa 
regelverk som företagen i studien kommer kunna tillämpa. Vidare beskrivs 
Skattelagstiftningens utformning för att kunna göra en jämförelse med 
redovisningsreglering, vilket behövs för att avgöra om det är möjligt att använda 
kostnadsföringsmodellen för att uppnå skattelättnader. Som tidigare nämnt kan 
skattemässiga skäl enligt Jenkins och Upton (2001) vara en bakomliggande orsak till 
detta val. Vidare tas Aktiebolagslagen upp, då det tidigare har förts en diskussion om att 
de nya K-regelverken kan leda till att företagsledningen blir betalningsskyldig vilket 
regleras i denna lag. 

3.1.1 Bokföringsnämnden (BFN) 
Sedan 2004 har Bokföringsnämnden arbetat med att ta fram fyra olika K-regelverk som 
enligt dem själva är en grundläggande förenkling av tidigare regelverk (Fars 
samlingsvolym. 2013). De företag som ska upprätta årsredovisning eller årsbokslut 
kommer nu att välja ett heltäckande paket av redovisningsregler. De företag som enligt 
rekommendationerna ska tillämpa K2-regelverket kan alltid välja att gå upp till K3. Vill 
företaget däremot gå ner från K3-regelverket och istället tillämpa K2 kan det enligt 
BFNAR 2012:4 göras en gång utan särskilda skäl. Har ett företag tidigare tillämpat K2-
regelverket, får byte tillbaka från K3 till K2 endast ske om särskilda skäl finns. Vad 
särskilda skäl innebär definieras inte i rekommendationen, utan är något som upparbetas 
via praxis. Det framgår även i detta allmänna råd att byte av K-regelverk innebär byte 
av redovisningsprincip och upplysning om byte från K3 till K2 skall därför lämnas i not.  
 
I inledningen till BFNAR 2008:1, det så kallade K2-regelverket, framgår det att 
reglerna präglas av förenklingar som exempelvis innebär möjlighet att använda 
schablonlösningar. En annan viktig utgångspunkt är försiktighetsprincipen (Fars 
samlingsvolym, 2013), som enligt RedR1 p.2.3.3 innebär att endast konstaterade intäkter 
under räkenskapsåret ska tas med men att förutspådda förluster och förpliktelser som 
avser räkenskapsåret ska tas med även om dessa inte är kända på balansdagen. Det står 
även i inledningen till BFNAR 2008:1, att det inte är tillåtet att aktivera utgifter för 
egenupparbetade immateriella tillgångar, vilket FoU-utgifter är ett exempel på. 
 
Det andra aktuella regelverket, BFNAR 2012:1 (även kallat K3), är ett principbaserat 
regelverk som tillämpas i sin helhet (Fars samlingsvolym, 2013). Detta regelverk är 
huvudregelverket för de som ska upprätta årsredovisning och koncernredovisning där 
värderingsreglerna är densamma för alla som tillämpar K3. Dock behöver inte mindre 
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aktiebolag som väljer att tillämpa K3, lämna de upplysningar som stora aktiebolag 
enligt ÅRL (SFS 1995:1554) måste lämna.  
 
Hur utgifter för forskning och utveckling ska redovisas behandlas i BFNAR 2012:1, 
kapitel 18 – Immateriella tillgångar utom goodwill, som tillämpas på identifierbara 
immateriella tillgångar. I de allmänna råden framgår det att FoU-utgifter som har ett 
väsentligt värde för verksamheten tas upp som en immateriell anläggningstillgång. De 
företag som tillämpar K3-regelverket får välja mellan att kostnadsföra eller aktivera sina 
utgifter för FoU. Enligt allmänna rådet BFNAR 2012:1, p18.8 innebär kostnadsförings-
modellen att alla utgifter som avser framtagande av en internt upparbetad immateriell 
anläggningstillgång ska redovisas som kostnader när de uppkommer (Fars 
samlingsvolym. 2013). Väljer företaget däremot att tillämpa aktiveringsmodellen ska 
samtliga utgifter som uppstår under forskningsfasen kostnadsföras medan de utgifter 
som uppkommer under utvecklingsfasen aktiveras, vilket framgår av BFNAR 2012:1, 
p18.9: 
 

”Ett företag som tillämpar aktiveringsmodellen ska dela upp arbetet med att ta fram en 
internt upparbetad immateriell anläggningstillgång i 

a) en forskningsfas, och 
b) en utvecklingsfas. 

Kan inte forskningsfasen urskiljas från utvecklingsfasen, ska arbetet anses tillhöra enbart 
forskningsfasen” (Fars samlingsvolym, 2013).  

 
Forskningsfasen förklaras enligt regelverket som ett planerat och systematiskt sökande 
där syftet är att skapa ny vetenskaplig eller teknisk kunskap och insikt. Utvecklings-
fasen, å andra sidan, är då forskningsresultaten tillämpas för att till exempel 
åstadkomma nya eller väsentligt förbättrade material, processer eller produkter (BFNAR 
2012:1, p18.10).  
 
Utgifter som uppkommer under utvecklingsfasen får dock endast aktiveras om de 
uppfyller samtliga förutsättningar enligt följande (BFNAR 2012:1, p18.12): 

a) det är för företaget tekniskt möjligt att färdigställa den immateriella 
anläggningstillgången så att den kan användas eller säljas 

b) avsikten är att färdigställa den immateriella anläggningstillgången och att 
använda eller sälja den 

c) företaget har förutsättningar att använda eller sälja den immateriella 
anläggningstillgången 

d) det är sannolikt att den immateriella anläggningstillgången kommer att generera 
ekonomiska fördelar i framtiden 

e) det finns erforderliga och adekvata tekniska, ekonomiska och andra resurser för 
att fullfölja utvecklingen och för att använda eller sälja den immateriella 
anläggningstillgången 

f) företaget ska på ett tillförlitligt sätt kunna beräkna de utgifter som är hänförliga 
till utvecklingen av den immateriella anläggningstillgången 

I BFN:s kommentarer till den ovanstående rekommendationen förklaras vad som menas 
med att den immateriella anläggningstillgången sannolikt kommer att generera framtida 
ekonomisk nytta. Förutsättningarna är att företaget bland annat ska kunna påvisa att det 
finns en marknad för det som produceras med tillgången eller för tillgången som sådan. 
Är tillgången avsedd att användas internt, ska dess användbarhet påvisas (Fars 
samlingsvolym. 2013). 
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3.1.2 Skattelagstiftningen 
Utifrån skattelagstiftningen, 16:4§ IL (Rabe, 2012), framgår det att utgifter för FoU ska 
dras av om de har eller antas få betydelse för den huvudsakliga verksamheten eller 
verksamheten i övrigt. Även utgifter för att få information om sådan FoU får dras av. I 
andra stycket framgår det att bestämmelserna om årliga värdeminskningsavdrag som 
tillämpas på utgifter för anskaffning av vissa tillgångar även ska tillämpas på FoU-
utgifter. 
 
En viktig aspekt som bör beaktas gällande skatteperspektivet är att det i Sverige finns en 
koppling mellan redovisningen och beskattning. Detta framgår i IL 14:2 (Rabe, 2012) 
där det står att resultatet beräknas enligt bokföringsmässiga grunder och att det ska ske 
enligt god redovisningssed. Denna koppling finns dock inte i alla länder och tidigare 
forskning som diskuterar skatteskäl kan därför bli svår att direkt applicera på denna 
studies resultat eftersom skatterna eventuellt behandlas olika. 

3.1.3 Aktiebolagslagen (ABL) 
Enligt 25:13§ ABL (SFS 2005:551) ska styrelsen upprätta en kontrollbalansräkning och 
låta bolagets revisor granska den om det finns skäl att anta att det egna kapitalet 
understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet. Om det vid första kontrollstämman 
visar sig att det egna kapitalet understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet ska 
en kallelse om bolagsstämma utfärdas och beslut om likvidation prövas vilket framgår i 
25:15§ ABL (SFS 2005:551). Om det vid den första kontrollstämman inte visar att det 
egna kapitalet understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet och om det inte togs 
ett beslut om likvidation så ska det inom 8 månader hållas en till kontrollstämma där 
beslut om likvidation prövas igen enligt 25:16§ ABL (SFS 2005:551). De som 
företräder bolaget har ett personligt betalningsansvar och svarar solidariskt för detta om 
styrelsen har underlåtit att uppfylla den förstnämnda paragrafen om att upprätta en 
kontrollbalansräkning och låta företagets revisor granska denna, om de inte kallar till en 
första kontrollstämma eller om de inte i enlighet med regelverket ansökt om likvidation 
hos tingsrätten. 

3.2 Teoretisk referensram 
I detta avsnitt kommer en genomgång av teorier som kan förklara redovisningsval hos 
mindre FoU-företag göras. Fokus kommer att ligga på att göra en jämförelse mellan 
Positive Accounting Theory (PAT) och Institutional Theory (IT), då Collin, Tagesson, 
Andersson, Cato och Hansson (2009) menar att det är de två huvudsakliga teorierna 
som kan förklara och förutsäga redovisningsval. Andra relevanta teorier kommer också 
tas upp, såsom Agency Theory (AT), som Sharma (2013) hävdar är en lämplig teori att 
använda sig av när det gäller att förklara val av redovisningsmetod, och Stewardship 
Theory (ST). 

3.2.1 Agency Theory (AT) 
AT anses vara utvecklat av Jensen och Meckling (1976), och de förklarar genom teorin 
ett förhållande mellan två parter där den ena parten ses som principal och den andra som 
agent. De menar att det kan liknas vid ett kontrakt, där agentens uppgift är att fatta 
beslut i frågor som principalen har tilldelat denne. Jensen och Meckling menar 
fortsättningsvis att det kan uppstå ett problem vid förhållanden som dessa, vilket beror 
på att båda parterna vill maximera sin egen nytta. AT är enligt författarna baserat på ett 
antagande att de nyttomaximerande individerna är själviska och att självintresset är 
individernas motivation. Det finns då anledning att misstänka att agenten inte alltid 
agerar utefter principalens bästa. Ett exempel på ett förhållande som kan ses som ett 
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kontrakt mellan principal och agent är förhållandet mellan aktieägare och 
företagsledning.  Så länge principalen och agenten har samma intressen är det inget 
problem, men när åsikterna skiljs åt mellan parterna kommer agenten att agera utifrån 
den egna nyttomaximeringen. Det uppstår då, enligt Jensen och Meckling, 
agentkostnader när principalen måste försöka kontrollera agenten genom att införa 
kontrollsystem för att på så sätt begränsa egna nyttoförluster. 
 
Eisenhardt (1989) lyfter fram två sorters problem som kan uppstå i samband med 
agentförhållanden. Det första är då principalens och agentens åsikter skiljer sig åt när 
det gäller målsättningar och önskemål samtidigt som principalen har svårigheter att 
kontrollera vad agenten verkligen gör. Det andra problemet uppstår då principalen och 
agenten har olika syn på risk, vilket kan leda till att principalen och agenten vill vidta 
skilda åtgärder. 
 
Jensen (1986) menar att ett konkret problem som kan förklaras med hjälp av AT är då 
företagsledningen egentligen vill begränsa utdelningen till aktieägarna för att istället 
förbättra företagets tillväxt. Enligt AT vill, som tidigare nämnt, båda parterna maximera 
sin egen nytta, och ledningens nytta maximeras via denna handling då det enligt 
Murphy (1985) förekommer en positiv relation mellan företagsledningens ersättning 
och företagets tillväxt. Företagsledningens uppgift är då att övertyga aktieägarna om 
den begränsade utdelningen, då aktieägarnas nytta maximeras vid högre utdelningar. 
Enligt DeAngelo, De Angelo och Skinner (1994) är ett möjligt tillvägagångssätt för 
ledningen att göra detta via val av redovisningsmetod, och att motivera lägre utdelning 
genom att rapportera ett lägre resultat. 
 
Jensen och Meckling (1994) har senare kommit att kritisera synen på individer som 
rationella nyttomaximerare med självintresse och menar att individer istället är fyndiga 
och utvärderande. De förklarar att individer svarar kreativt på möjligheter som 
omgivningen ger dem och bryr sig om mer än bara pengar, nämligen respekt, heder, 
makt, kärlek och välfärd hos andra. Det har även utvecklats en teori som motsätter sig 
AT:s syn på individen, Stewardship Theory, som presenteras härnäst. 

3.2.2 Stewardship Theory (ST) 
Davis, Schoorman och Donaldson (1997) menar att ST härstammar från områdena 
psykologi och sociologi, och fokuserar på situationer där ledningen är stewards som 
motiveras av att agera utifrån principalens intressen snarare än att maximera sin egen 
nytta som AT antar. I ST är synen på individer, enligt Davis et al., att de är trovärdiga, 
sympatiska, samarbetsvilliga och ser till organisationens bästa istället för självintresse. 
Detta innebär att en steward kommer lägga större vikt vid principalens önskemål än de 
egna i situationer där en steward och en principal har olika intressen. Stewarden uppnår 
högst nytta genom att bidra till företagets helhet och ser på företagets framgång som ens 
eget ansvar. Stewards kommer enligt Davis et al. att försöka uppnå företagets uppsatta 
mål (exempelvis försäljningstillväxt eller lönsamhet), och det är ett beteende som 
kommer gynna externa ägare genom positiva effekter på utdelningar och aktiekurser. ST 
antar enligt Davis et al. ett starkt förhållande mellan företagets framgång och 
principalens tillfredsställelse. En steward skyddar aktieägarnas kapital genom att bidra 
till företagets framgång, och därigenom maximerar stewarden även sin egen nytta. 
 
Det ovanstående kan ses som en komplettering till agentteorin, och även fast en steward 
ger en större fördel för principalen är det enligt Davis et al. (1997) inte alltid som det 
föreligger ett sådant förhållande. Författarna förklarar att det är principalens riskvilja 
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som avgör om det är en situation med stewardshipförhållande eller agentförhållande. 
Ägare som är obenägna att ta risker kommer i större utsträckning uppfatta ledningen 
som individer som har självintresse, och vidtar därför åtgärder rörande agent-
förhållanden. 

3.2.3 Positive Accounting Theory (PAT) 
I inledningen av kapitlet nämndes att huvudfokus ligger på jämförelsen mellan Positive 
Accounting Theory och Institutional Theory. Denna jämförelse inleds med en 
genomgång av den förstnämnda teorin, PAT. Enligt Jensen (1983) var redovisningsteori 
fram till mitten av 70-talet i första hand av normativ art, och fokuserade därför på 
föreskrifter och regleringar och dess påverkan på redovisningen. Jensen förklarar dock 
att forskning i ett positivistiskt perspektiv kan vara att föredra, för att få in kunskap om 
hur världen fungerar i praktiken. Fields, Lys och Vincent (2001) menar att Watts och 
Zimmermans (1978, 1979) forskning ledde till en attitydförändring hos andra forskare 
som började anamma ett positivt synsätt med empiriska undersökningar. Watts och 
Zimmerman (1978, 1979, 1990) ses nämligen som utvecklarna av PAT, en teori som 
bland annat försöker förklara och förutse företags redovisningsval genom just empiriska 
undersökningar, vilket innebär observeringar av verkliga fenomen i redovisningsyrket. 
 
Watts och Zimmerman (1978) har gjort en sådan empirisk studie i vilken PAT 
tillämpas, där de har tagit fram faktorer som enligt tidigare forskning ska påverkas av 
förändringar i redovisningsstandarder. Dessa faktorer är: skatter, regelverk, ledningens 
ersättningsavtal, bokföringskostnader och politiska kostnader. Enligt antaganden utifrån 
tidigare forskning menar Watts och Zimmerman att dessa faktorer ska bidra till att 
ledningen i större företag i större utsträckning kommer att vilja välja redovisnings-
standarder som medför lägre resultat. Detta är med hänsyn taget till skatter, regelverk 
och politiska kostnader. Å andra sidan kommer ledningen i mindre företag (och därmed 
med lägre politiska kostnader) hellre välja redovisningsmetoder som medför ett högre 
resultat, givet att incitamentet gällande ersättning är högre än skattekonsekvenserna. 
Watts och Zimmermans empiriska undersökning har säkerställt att dessa antaganden 
stämmer, att storleken på företagen är den mest avgörande egenskapen när det kommer 
till inställning till förändring av redovisningsstandarder. 
 
Watts och Zimmerman (1978, 1979, 1990) har med hjälp av PAT bland annat fört över 
problemet med förhållandet mellan principaler och agenter till redovisningsområdet, 
och förklarar att valet av redovisningsmetod kan påverkas av förhållandet mellan 
parterna. De menar att ledningens ersättningsavtal ofta innehåller bonusar utifrån siffror 
från redovisningen vilket kan ha den effekten att det görs redovisningsval som ska 
gynna ledningens nyttomaximering. 
                   
Collin et al. (2009) menar, som tidigare nämnt, att vetenskapslitteraturen huvudsakligen 
innehåller två teorier som förklarar redovisningsval, PAT och IT. I detta avsnitt görs en 
genomgång av PAT, och författarnas syn på IT behandlas i kommande avsnitt. 
Författarna skriver att PAT är en teori som härleder förutsägelser om redovisningsval 
utifrån vilka effekter valet har på viktiga intressenter. De menar därför att PAT är en 
lämplig teori att använda sig av för att förklara redovisningsval i företag med 
agentproblem. De menar att det i dessa företag kan skapas intressekonflikter som ligger 
till grund för redovisningsval. Vidare menar Collin et al. att PAT antar att redovisningen 
är en del av ett kontrakt mellan principalen och agenten, och att valet av 
redovisningsmetod är tilldelat agenten. Teorin har genom empiriska undersökningar 
framförallt hittat stöd för att agentens ersättningsavtal har påverkan på valet av 
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redovisningsmetod, men även att ett visst stöd finns för att politiska påtryckningar har 
påverkan och svagt stöd för att överenskommelser mellan principalen och agenten har 
påverkan på valet. 
 
Collin et al. (2009) har gjort en undersökning på kommunala bolag i Sverige, och 
studerar deras val av redovisningsmetod utifrån de huvudsakliga teorierna för att 
förklara redovisningsval, PAT och IT. Valet av redovisningsmetod står mellan antingen 
ett mindre detaljerat regelverk eller ett mer omfattande sådant. De har undersökt ett 
antal faktorers påverkan på redovisningsvalet utifrån båda teorierna, och har kommit 
fram till fem förutsägelser om redovisningsval enligt respektive teori. Förutsägelserna 
utifrån PAT redogörs i kommande stycken. 
 
Först och främst förutspår Collin et al. (2009) att den generella tendensen är att företag 
väljer redovisningsstandarder som är mindre detaljerade än metoder som är mer 
omfattande. Detta förklaras genom att både ägarrepresentanter och företagsledning vill 
välja det mindre detaljerade redovisningsregelverket då de bland annat tenderar att vara 
mindre kostsamma att följa. 
 
Collin et al. (2009) förutspår vidare att företag i samma bransch i hög utsträckning 
väljer samma redovisningsmetod, baserat på att företag då inte behöver spendera 
resurser på att förklara avvikande redovisningsval och även att marknader annars kan 
tolka avvikande val som en negativ signal. 
 
Den tredje förutsägelsen som Collin et al. (2009) gör handlar om storlek på företag, där 
de menar att ju större ett företag är desto större är viljan att välja det mindre omfattande 
redovisningsregelverket. Incitamenten för de större företagen att välja så är för att 
undkomma politiska kostnader. Det bör dock påpekas att det mindre omfattande 
regelverket inte ger någon möjlighet att aktivera utgifter, vilket är en viktig faktor för 
denna studie som är inriktad på FoU-företag. Enligt annan tidigare forskning (Ballester, 
Garcia-Ayuso, och Livnat, 2003; Cazavan-Jeny och Jeanjean, 2006; Lev, 2003) 
tillämpar FoU-företag aktivering av FoU-utgifter i större utsträckning ju mindre 
företaget är. 
 
Nästa förutsägelse innebär att kommunala företag som ägs av en enskild kommun med 
större sannolikhet kommer välja den mindre omfattande redovisningsmetoden än 
företag som ägs av flera kommuner. Denna studie går inte in djupare på den 
förutsägelsen då den är så pass nischad på kommunalägda företag, men den sista 
förutsägelsen inom PAT är att företag i de tre största städerna (Stockholm, Göteborg 
och Malmö) i större grad tillämpar det mer omfattande regelverket än företag i övriga 
landet. Collin et al. (2009) menar att detta beror på att större kommuner består av större 
och mer mångfaldiga organisationer med fler anställda, vilket ökar behovet av 
avancerade redovisningssystem. Resultatet från undersökningen sammanfattas i tabell 
3.1 nedan. 
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Tabell 3.1 Val av redovisningsmetod enligt IT och PAT. SASB = det mindre omfattande regelverket, SFASC = 
det mer omfattande regelverket. (Källa: Collin et al. 2009, s 163). 

 
Enligt resultatet i tabellen ovan går det generellt sett att säga att företagen i 
undersökningen väljer det mindre avancerade redovisningsregelverket. Det finns dock 
endast svagt stöd för att företag som är verksamma i samma bransch väljer samma 
redovisningsmetod, vilket enligt Collin et al. (2009) kan bero på att det kan finnas få 
konkurrenter hos kommunalägda företag vilket innebär att de är verksamma på en 
mindre aktiv marknad. Ett val av avvikande redovisningsmetod behöver därför inte ge 
en negativ signal, då marknaden är mindre betydande. PAT kunde däremot inte alls 
förklara valet av redovisningsmetod utifrån författarnas definition av storleken på 
företag, vilket har att göra med att de menade att storleken hade betydelse genom 
politiska kostnaders påverkan på valet. De menar dock att de politiska kostnaderna kan 
ha satts i fel kontext, och att generaliserbarheten därför minskade. Collin et al. fick trots 
allt indirekt med storleken på företagen via förutsägelsen att storleken på kommunen 
har inverkan på valet. De fann stöd för att kommunens storlek spelar roll, vilket bevisar 
större organisationers behov av avancerad redovisningsinformation. 

3.2.4 Institutional Theory (IT) 
Collin et al. (2009) menar att IT förklarar redovisningsval genom organisationer som 
sätts under påtryckningar från institutioner. Enligt Sellers, Fogarty och Parker (2012) 
bygger teorin på idén om att enheter inte agerar oberoende av andra, utan är 
sammankopplade med andra liknande organisationer i vad som kan kallas 
organisatoriska fält. I den utsträckning dessa organisatoriska fält begränsar företagens 
agerande och skapar beteendemönster betonar IT vikten av legitimitet. Författarna 
förklarar att organisationer i jakten på legitimitet måste skapa rutiner för deras agerande 
så att deras kritiska anhängare fortsätter att förse organisationen med förtroende och 
tillåtelse att driva sin rörelse. 
 
Zucker (1987) menar att det finns två olika sorters institutioner som sätter 
organisationer under påtryckningar. Om organisationers beteende skapas inifrån egna 
organisationen eller imiteras av liknande organisationer, går det att säga att det är 
organisationer som är institutionen. Det kan även vara organisationens omgivande miljö 
som är institutionen. Organisationens beteende påverkas då av den utomstående miljöns 
utformning, som exempelvis kan bestå av regelverk och andra sorters påtryckningar från 
statliga myndigheter. 
 
DiMaggio och Powell (1983) är några av pionjärerna inom IT, vilket de blev då de 
försökte hitta svar på organisationers uppseendeväckande homogenitet. I initiala 
stadium av livscykeln går det att se stor variation inom organisatoriska fält, men då 
fälten etableras tenderar de att bli mer homogena. De menar att organisatoriska fält 
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måste upptäckas genom empiriska undersökningar, och att det består av vissa kriterier. 
Det måste exempelvis finnas en ökad interaktion mellan organisationer samt en 
gemensam förståelse från representanter från olika parter att de är involverade i ett 
gemensamt fält. Så fort organisationer i samma typ av verksamhet struktureras in i ett 
gemensamt fält kommer påtryckningar leda till att de blir mer lika varandra. Detta kan 
drivas av konkurrens, statliga myndigheter eller yrkena i sig. Fortsättningsvis menar 
DiMaggio och Powell att konceptet som bäst förklarar homogenitetsprocessen är 
isomorfism, som Hawley (1968) beskriver som en process som driver en enhet i en 
population att likna andra enheter som står inför samma externa omständigheter. 
DiMaggio och Powell (1983) tar upp tre mekanismer som institutionell isomorfism kan 
ta form igenom. Dessa mekanismer är: koercitiv, mimetisk och normativ isomorfism. 
 
För att återgå till undersökningen gjord av Collin et al. (2009) menar de att de nämnda 
mekanismerna är viktiga att ha kunskap om för att helt kunna förstå hur beslutsfattare 
påverkas av institutioner. Koercitiv isomorfism handlar enligt författarna om 
resursberoende, att organisationer kan sätta press på företag att bete sig på ett visst sätt 
och att ha en viss struktur. Företaget kommer annars inte att kunna skaffa de resurser de 
behöver eller drabbas av sanktioner.  Mimetisk isomorfism innebär att organisationer 
som står inför osäkerhet tenderar att härma de framgångsrika organisationerna inom 
samma organisatoriska fält. Enligt författarna utförs den normativa isomorfismen 
framförallt av yrkesgrupper som promotar sin egen kompetens i samhället, men kan 
även innefatta alla normativa påtryckningar på individer. Utifrån de tre typerna av 
isomorfism och företags jakt på legitimitet har Collin et al. gjort förutsägelser om de 
kommunala företagens redovisningsval som kan förklaras av IT. Överraskande nog är 
många av förutsägelserna enligt IT samma förutsägelser som enligt PAT. Detta beror 
enligt författarna på att PAT och IT till stor del använder kompletterande argument, 
även om det också finns argument som är raka motsatserna. 
 
Den första förutsägelsen är, precis som inom PAT, att företag kommer att välja att 
använda det mindre detaljerade regelverket, vilket är en följd av företagens strävan efter 
legitimitet samt koercitiv och mimetisk isomorfism. Historiskt sett har det mindre 
detaljerade regelverket varit mer frekvent använt, och har därför blivit den 
institutionaliserade redovisningsmetoden.  
 
Collin et al. (2009) beskriver vidare att framförallt den mimetiska isomorfismen bör 
innebära att företag i samma bransch väljer samma regelverk då lyckosamma företag 
tenderar att bli efterhärmade, men även att normativa och koercitiva isomorfismen kan 
ha inverkan. Den normativa till följd av yrkesgruppens utformning av normer utifrån 
dess tolkning av bra redovisningsval och den koercitiva genom speciell lagstiftning 
inom en bransch. Förutsägelse nummer två lyder alltså att företag inom samma bransch 
väljer samma regelverk. 
 
Tredje förutsägelsen är, till skillnad från de två första, en motsatt förutsägelse än vad 
Collin et al. (2009) kom fram till enligt PAT. Den innebär att sannolikheten att ett 
företag istället väljer att redovisa enligt det mer avancerade regelverket ökar med 
storleken på företaget. Detta har att göra med normativa påtryckningar, då det mer 
avancerade regelverket är framtaget för att följas av noterade företag och andra företag 
som är av intresse för allmänheten. De onoterade företagen är ofta av intresse på 
storleksmässiga grunder, och eftersom dessa företag förväntas följa det mer avancerade 
regelverket vore det att bryta mot normen att inte göra så. Att bryta normer leder i sin 
tur till att företag framstår som illegitima som har till följd att de får det svårare att 
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skaffa resurser. Koercitiv isomorfism, påtryckningar till följd av resursberoende, är 
alltså också en av anledningarna till valet. Det finns emellertid en mimetisk faktor som 
skulle kunna minska storlekens betydelse, och det är att små företag i jakten på 
legitimitet tenderar att härma större företag som har stort inflytande. Författarna menar 
dock att de normativa och koercitiva krafterna är större. 
 
Samma förutsägelse om valet av redovisningsmetod av företag från de tre största 
städerna i Sverige (Stockholm, Göteborg och Malmö) kan göras inom IT som gjordes 
tidigare inom PAT. Förutsägelsen innebär att företag från de större städerna i större 
utsträckning väljer att tillämpa det mer avancerade regelverket. Enligt Collin et al. 
(2009) kan det via IT förklaras genom de koercitiva påtryckningarna från ägarna, som är 
kommunerna, och de normativa påtryckningarna från yrkesgruppen. Den sista 
förutsägelsen är kopplad till normativ isomorfism, och innebär att valet av 
redovisningsmetod kommer påverkas av vilken revisionsfirma företagen har. Det beror 
på att revisionsfirmor tenderar att skapa rutiner som påverkar revisorer i deras arbete. 
Författarna förutspår därför att vissa revisionsfirmor, som är mer bekanta med 
kommunalägda företag, kommer uppmuntra företag att välja det mindre detaljerade 
regelverket. Å andra sidan kommer revisionsfirmor som är mer bekanta med 
börsnoterade företag uppmuntra företag att välja det mer avancerade regelverket. 
 
Resultatet av förutsägelserna visas i tabell 3.1 i föregående avsnitt. Det som kan 
utvinnas ur resultaten är att IT ser ut att ha varit något lyckosammare i att förklara 
företagens redovisningsval än PAT, då IT har fem förutsägelser som har fått stöd medan 
PAT endast har tre. De förutsägelserna som har fått starkast stöd inom IT är att företag 
generellt sett väljer att tillämpa det mindre avancerade regelverket och att 
revisionsfirman har påverkan på valet. Stöd finns även för att storleken på företaget och 
storleken på staden som företaget är beläget i spelar roll. Att företag i samma bransch 
skulle välja samma redovisningsmetod får dock bara svagt stöd. 
 
Utifrån resultaten rekommenderar Collin et al. (2009) att en eklektisk syn på förklaring 
av redovisningsval bör antas. Författarna menar att eklektiska teorier är analytiska 
redskap som använder olika teorier för att finna de faktorer som kan skapa 
tillfredsställande förklaringar. Enligt författarna kan IT komplettera PAT på två sätt, 
dels genom att addera normativa påtryckningar genom institutioner och dels genom den 
mimetiska mekanismen. På samma gång kan PAT hjälpa till att komplettera IT med två 
faktorer, individers möjlighet att göra rationella val samt kostnader för social 
innovation, som är PAT:s sätt att ta institutioners tröghet i beaktande. Författarna 
föreslår därför en mix av de olika teorierna. 

3.3 Tidigare forskning 
Här kommer tidigare forskning angående nyttan av FoU att tas upp då det är av intresse 
att se vad den säger om synsättet på hur FoU-utgifter bör behandlas. Därefter kommer 
en genomgång av tidigare forskning och vad den säger om val av redovisningsmetod, 
med aktiverings- och kostnadsföringsmodellen i fokus. 

3.3.1 Nyttan av FoU 
Ett företag investerar i immateriella tillgångar för att stärka konkurrensläget. Detta 
genom att skapa, förbättra eller upprätthålla hållbara fördelar som på längre sikt leder 
till lönsamhet. Utgifter för FoU associeras med framtida lönsamhet och bör därför ses 
som en tillgång enligt Ballester et al. (2003). Lev och Sougiannis (1996) resultat visade 
att sambandet mellan FoU-utgifter och framtida resultat kan anses vara statistiskt 
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tillförlitligt. Vidare menar Ballester et al. (2003) också att skillnader i värderingen vid 
aktivering av FoU-utgifter beror på lönsamheten i företagen, FoU intensitet samt 
branschkoncentrationen. Ballester et al. kommer fram till att mindre företag som 
befinner sig tidigt i livscykeln är mer villiga att bygga immateriella tillgångar i form av 
FoU än större och mer mogna företag. 
 
Willmott, Puxty, Robson, Cooper och Lowe (1992) har forskat om redovisnings-
regleringen och med speciell vikt på reglering av redovisning av FoU i fyra olika 
länder: Storbritannien, Sverige, Tyskland och USA. De skriver att FoU-utgifter i 1980-
talets Storbritannien var direkt förknippade med ekonomisk tillväxt, ledningens 
besluttagande, att stimulera det uppskattade behovet och med ett långsiktigt synsätt. De 
menar även att potentiella skattelättnader kan vara bakgrunden till påtryckningar som 
uppstår vid behandling av FoU-utgifter. 
 
Mansfield (1969) har gjort en undersökning på stora bolag i kemikalie- och 
oljebranschen. Han kom i sin undersökning fram till att de flesta FoU-projekt inom 
dessa branscher förväntas vara lönsamma om de är tekniskt framgångsrika och att den 
förväntade avkastningen är cirka 30 %. Studien visade att projekten förväntas påverka 
resultatet inom fem år eller mindre. De större företagen i urvalet lade en större del FoU-
utgifter på mer grundläggande, långsiktiga projekt med högre risk till skillnad från de 
mindre företagen i urvalet. 

3.3.2 Val av redovisningsmetod 
Guthrie (1998) beskriver redovisningen som en slags kommunikation som både 
återspeglar verkligheten och en konstruerad verklighet. Han menar att redovisare kan 
välja vad som ska redovisas samt när och hur det ska ske. I en studie utförd av Fields et 
al. (2001) definieras begreppet redovisningsval för att de sedan ska kunna analysera 
redovisning. De väljer en bred definition som är att redovisningsvals primära syfte är att 
påverka utgången av redovisningssystemet på ett visst sätt, inte bara i de finansiella 
rapporter som offentliggörs i enlighet med god redovisningssed utan även i 
skattedeklarationer och registeransökningar. De nämner tre olika motiv eller mål med 
redovisningsval och dessa är: avtal, prissättning av tillgångar samt påverkan på externa 
parter. Utifrån deras studier i tidigare forskning får de även fram att minimering av 
skatter ofta påverkar redovisningsvalen. 
 
Willmott et al. (1992) menar att redovisning av FoU i finansiella rapporter är en 
omtvistad aspekt och främst tvistas det om utgifterna ska redovisas som en tillgång i 
balansräkningen eller kostnadsföras när de uppstår. Ballester et al. (2003) har egentligen 
inte som syfte att undersöka om FoU-utgifter ska kostnadsföras eller balanseras men 
deras resultat tyder på att investerare i USA återför tidigare kostnadsförda FoU-utgifter 
och istället väljer att se dessa som en tillgång. Det som Willmott et al. (1992) anser kan 
bli ett problem är att skilja på vad som är forskning och vad som är utveckling samt att 
det är svårt att fastställa värde och löptid. De skriver vidare att redovisningen regleras 
av allmänna begrepp, även kallade principer, och principerna som de nämner är 
konservatism/försiktighet och matchning. Enligt försiktighetsprincipen bör FoU-utgifter 
kostnadsföras eftersom det är en stor osäkerhet kring framtida fördelar medan 
matchningsprincipen säger motsatsen, att FoU-utgifter ska balanseras och skrivas av 
mot intäkter de kommer att generera i framtiden. Willmott et al. menar att när det gäller 
redovisning av utgifter för FoU så råder det en ständig konflikt mellan dessa principer. 
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Guthrie (1998) nämner i sin forskning kontant och periodiserad redovisning som är två 
olika redovisningsmetoder. Kontant redovisning innebär att händelser redovisas när 
kontanter utbyts medan periodiserad redovisning innebär att intäkter och kostnader 
redovisas då de erhålls eller uppstår. Inom periodiserad redovisning tillämpas 
avskrivning över tid på tillgången och det uppstår då en matchning av intäkter och 
kostnader. Hemlin (2005) skriver att matchningsprincipen kan härledas från just 
periodiserad redovisning. Ett problem med matchning kan enligt Kam (1990) dock vara 
att det blir svårt att identifiera hur stor del av tillgången som använts under perioden och 
även värdet på den förbrukade delen av tillgången. Väljer företag att tillämpa kontant 
redovisning uppstår däremot en ”mismatch” då utgifter för FoU redovisas mot löpande 
intäkter, vilket är ett fenomen som enligt Hemlin (2005) kan hänföras till 
försiktighetsprincipen. Hemlin menar även att det finns en princip om fortlevnad som 
innebär att redovisare ska anta att företaget ska bedriva sin verksamhet på obestämd tid 
om inte något tyder på motsatsen. 
 
Hemlin (2005) skriver att det teoretiskt finns fem olika sätt att redovisa utgifter för FoU 
på. Dessa sätt är: 
 

1. Att kostnadsföra alla FoU-utgifter den perioden de uppstår. Metoden har sitt 
ursprung i försiktighetsprincipen och är Financial Accounting Standards Boards 
(FASB) principiella hållning. 

 
2. Att balansera alla FoU-utgifter den period de uppstår. Denna metod har sitt 

ursprung i matchningsprincipen och det är här viktigt att kriterierna för en 
tillgång uppfylls för att metoden ska kunna tillämpas. 

 
3. Att kostnadsföra utgifter för forskning men balansera utgifter för utveckling. 

Detta gör man för att osäkerheten kring forskning anses större än osäkerheten 
kring utveckling och man tillämpar delvis försiktighetsprincipen. IASB ser 
denna metod som en principiell hållning. 

 
4. Att balansera utgifter för forskning men kostnadsföra utgifter för utveckling. 

Som tidigare nämnt anses risken kring forskning större och denna metod är inte 
relevant mer än teoretiskt sätt. 

 
5. Så länge det framgår vilken metod man valt och hur den valda metoden påverkar 

balans- och resultaträkningen framgår tydligt spelar det ingen större roll vilken 
metod som väljs. 

 
Lev (2003) skriver om FASB som har ett undantag vilket gör det tillåtet att aktivera 
kostnader för programutveckling. Dock är det inte alla företag som följer det, 
framgångsrika företag väljer att kostnadsföra utgifterna för utveckling när de uppstår 
istället för att tillämpa aktiveringsmodellen. Mindre lönsamma företag tenderar däremot 
att aktivera en stor del av kostnaderna, vilket även är något som Oswald och Zarowin 
(2007) kommer fram till. Lev (2003) menar att problemet med detta är att om man har 
en speciell redovisningsregel som endast följs av vissa företag blir det väldigt svårt för 
utomstående att förlita sig på de finansiella rapporterna. 
 
Cazavan-Jeny och Jeanjean (2006) testade värderelevansen av FoU-rapportering i 197st 
franska företag. Forskarna valde just Frankrike för att båda modellerna, 
kostnadsförings- och aktiveringsmodellen, är tillåtna där. Den franska officiella 
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redovisningsplanen säger att i vissa fall kan utgifter för forskning och utveckling 
aktiveras om de berörda projekten är tydligt identifierbara, deras respektive kostnader 
kan mätas separat och att varje projekt har en seriös chans att nå teknisk framgång och 
kommersiell lönsamhet (Cazavan-Jeny, Jeanjean, och Joos, 2011). Studiens resultat 
tyder på, till skillnad från den tidigare litteraturen de undersökt, att aktiverade FoU-
utgifter associeras negativt med aktiekursen och avkastning vilket innebär att 
investerare får en negativ reaktion till aktivering av utgifter för FoU. Studien visar även 
att de som framgångsrikt aktiverar FoU-utgifter är mindre till storlek, mindre 
lönsamma, högt belånade företag som har mindre tillväxtmöjligheter. Några som också 
föredrar att aktivera FoU-utgifter är de minst FoU-intensiva företagen. Cazavan-Jeny 
och Jeanjean (2006) skriver också att kostnadsföringsmodellen är perfekt objektiv och 
kontrollerbar medan aktiveringsmodellen kan användas för att förmedla information 
men att den metoden dock inte är lika tillförlitlig. 
 
I studien utförd av Cazavan-Jeny et al. (2011), som även den utfördes i Frankrike, 
granskades 228 olika företag mellan året 1992-2001 och som hade tillgänglig 
information om redovisningsval gällande kostnadsföring eller aktivering. Forskarna 
menar att den centrala frågan gällande redovisning av FoU-utgifter är huruvida 
ledningen ska ha möjlighet att välja mellan kostnadsförings- och aktiveringsmodellen 
och denna fråga är även i fokus i deras studie. De skriver att de personer som kritiserar 
aktivering av FoU-utgifter menar att det endast är ett sätt för ledningen att manipulera 
resultatet genom att påskynda eller fördröja avskrivningen av projektet om 
sannolikheten för framgång är låg. Nixon (1997) tar även han upp flera argument som 
kritiserar aktivering och dessa är: att det kräver subjektiva bedömningar, ökar 
manipulering av rapporterade siffror och att det är oförenligt med kortare 
produktlivscykler och den ökade frekvensen av oregelbundenhet.  
 
Cazavan-Jeny et al. (2011) kommer fram till att de företag som väljer att aktivera FoU-
utgifter är företag som spenderar mindre på FoU, har mer instabila projekt och är 
mindre företag med högre belåning än de som väljer att direkt kostnadsföra FoU-
utgifter. Forskarna ser även tendenser till att aktiverare väljer att aktivera för att undvika 
en förlustrapport eller ett minskat resultat samt att de oftast genomför en aktivering av 
FoU-utgifter när de möter eller ska besegra motgångar. Resultatet är i enlighet med 
påståendet att ledningens incitament att aktivera utgifter är för att uppnå sina mål i 
finansiella rapporter. Studien visar i allmänhet att aktivering av utgifter för FoU 
förknippas med en negativ eller neutral påverkan på framtida resultat, dock visar 
resultatet att ungefär hälften av de studerade företagen väljer att helt eller delvis aktivera 
sina utgifter för FoU. För de företag som väljer att både kostnadsföra och aktivera FoU-
utgifter visar det sig att den kostnadsförda delen har ett starkare negativt samband med 
framtida resultat och författarna menar att det därför är aktiverarnas storlek på 
kostnadsförd del som är den viktiga informationen vid en titt på framtida lönsamhet och 
alltså inte information om hur stor del som är aktiverad. Vidare menar forskarna att 
valet av redovisningsmetod är ett viktigt val då det påverkar de finansiella rapporterna. 
Valet av metod kommer att återspeglas i balansräkningen, resultaträkningen, 
kassaflödesanalyser och i nyckeltal i flera år, inte bara det året som valet görs, och det 
kan därför lätt användas för att jämna ut eller manipulera olika poster i rapporterna. 
Slutligen menar Cazavan-Jeny et al. (2011) att valet att kostnadsföra eller aktivera kan 
komma att påverka företagets riskprofil på så vis att aktiverare visar ett högre värde på 
tillgångar och eget kapital än vad kostnadsförare gör. 
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I Australien genomförde Chan et al. (2007) en studie av de FoU-aktiva företagen och 
dess efterföljande avkastning. Studien genomfördes i Australien eftersom det, precis 
som i Frankrike, är tillåtet med både kostnadsförings- och aktiveringsmodellen. 
Resultatet visar att FoU-intensiva företag presterar bättre oavsett vilken av metoderna 
de väljer att tillämpa. Forskarna ser även vissa tendenser till att företag som väljer 
kostnadsföringsmodellen överträffar de som väljer aktiveringsmodellen efter att de 
kontrollerat FoU-intensiteten. 
 
Hemlin (2005) skriver om en studie som utfördes i början av 1970-talet. I denna 
undersökning studerades 245 större forskningsföretag och deras redovisning av FoU-
utgifter. Resultatet visade att kostnadsföring av utgifterna den period som de uppstår var 
den dominerande metoden. Å andra sidan ansåg cirka 50 % att aktivering av FoU-
utgifter kan vara att föredra i ett etablerat företag som utvecklar en ny produktavdelning 
och cirka 67 % ansåg att det även i vissa fall kan vara att föredra för nystartade företag. 
Slutsatsen från forskningen var att aktivering av FoU-utgifter, det vill säga 
matchningsprincipen, var den som ansågs mest korrekt. 
 
Även Nixon (1997) har forskat inom detta område och hans studie visade att 81 % av de 
svarande företagen (106 st) i Storbritannien valde att kostnadsföra sina FoU-utgifter. Av 
de svarande företagen var 15 företag inom tillverkningsindustrin och där var det endast 
53 % som valde att direkt kostnadsföra FoU-utgifter och 40 % som aktiverade selektivt. 
Orsaken till detta tros vara att osäkerheten kring framtida lönsamhet inte är lika stor 
inom tillverkningsindustrin. 
 
Hemlin (2005) skriver om Leftwichs studie från 1997 där han skrev om hur det är 
tillåtet att redovisa FoU i olika länder. Enligt Leftwich använder sig USA, Tyskland och 
Mexiko utav kostnadsföringsmodellen medan Argentina, Korea, Norge och 
Nederländerna aktiverar FoU-utgifter som anläggningstillgångar. Metoden där 
forskning och utveckling hanteras olika, det vill säga när forskning kostnadsförs och 
utveckling aktiveras förekommer i länder som till exempel Storbritannien, Kanada, 
Sverige och Danmark. 

3.4 A priori-modell 
Utifrån den teoretiska referensramen samt tidigare forskning tas det i detta avsnitt fram 
faktorer som kan antas påverka valet av regelverk för företagen i populationen. 
Faktorerna visas i figur 3.1 nedan. 
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Figur 3.1 A priori-modell. 

Faktorerna i modellen utgör variablerna i denna studie, och ska analyseras i samband 
med valet av regelverk hos företagen i populationen. Hur variablerna förväntas påverka 
valet av regelverk samt hur variablerna mäts förklaras nedan. 
  
Storlek på företag: 
Företagets storlek är enligt Watts och Zimmerman (1978) den mest avgörande 
egenskapen när det kommer till val av regelverk. De förklarar via PAT att ledningen i 
större företag i större utsträckning kommer välja redovisningsmetoder som medför lägre 
resultat, vilket aktiveringsmodellen är ett exempel på. Collin et al. (2009) menar att IT 
kan ge en förklaring till varför större företag är mer benägna att tillämpa mer 
avancerade regelverk än mindre företag, vilket är en följd av normativ och koercitiv 
isomorfism. Utifrån både PAT och IT tyder det alltså på att det i denna studie kommer 
föreligga ett positivt samband mellan storleken på företagen och att välja K3-
regelverket.  
 
Utifrån tidigare forskning (Cazavan-Jeny och Jeanjean, 2006; Cazavan-Jeny et al., 
2011) framkommer det dock att företag som väljer att aktivera utgifter för FoU är 
mindre än de som kostnadsför, vilket för denna studie skulle innebära att mindre företag 
vill tillämpa K3-regelverket för att ha möjlighet att kunna använda aktiveringsmodellen. 
 
Enligt Ahmed och Nicholls (1994) finns det teoretiskt sett inget rätt sätt att välja en viss 
variabel framför en annan när det gäller storlek på företag. Palmer (2008) använder sig 
av totala tillgångar för att mäta företags storlek, vilket även kommer att tillämpas i 
denna studie.  
 
Lönsamhet: 
Utifrån tidigare forskning visar det sig att mindre lönsamma företag i större utsträckning 
tillämpar aktiveringsmodellen (Lev, 2003; Cazavan-Jeny och Jeanjean, 2006; Oswald 
och Zarowin, 2007). För denna studie innebär det att mindre lönsamma företag borde 
vara mer benägna att tillämpa K3-regelverket.  
 

K2/
K3? 

Storlek på 
företag 

Lönsamhet 

FoU-intensitet 

Bransch Storlek på stad 

Revisionsbyrå 

Skatteeffekter 

Övrigt 



 

26 
 

Palmer (2008) använder två olika mått för att definiera lönsamhet, avkastning på eget 
kapital och avkastning på totala tillgångar. I denna studie kommer avkastning på eget 
kapital användas.  
 
FoU-intensitet: 
Gällande hur FoU-intensiteten påverkar valet av redovisningsmetod menar både 
Cazavan-Jeny och Jeanjean (2006) samt Cazavan-Jeny et al. (2011) att mindre FoU-
intensiva företag i större utsträckning tillämpar aktiveringsmodellen, vilket överfört till 
denna studie innebär att mer FoU-intensiva företag borde välja att tillämpa K3-
regelverket (där aktiveringsmodellen är tillåten). 
 
För att mäta FoU-intensiteten finns det också olika tillvägagångssätt. SCB (2013) 
använder FoU-utgifter i förhållande till nettoomsättning medan Oswald och Zarowin 
(2007) tittar på förhållandet mellan FoU-utgifter och totala tillgångar. I den här studien 
kommer det sistnämnda, FoU-utgifter/totala tillgångar, användas då det annars kan ge 
utstickare eftersom många företag knappt har någon omsättning. 
 
Bransch: 
Collin et al. (2009) menar att det utifrån både PAT och IT går att förklara val av 
regelverk genom att företag i samma bransch väljer samma regelverk. Med detta i 
åtanke bör därför valet av regelverk i denna studie skilja sig åt mellan de valda 
branscherna. 
 
För att kvantifiera variabeln bransch menar Palmer (2008) att det går att använda sig av 
dummyvariabler. I denna studie betecknas läkemedelsbranschen med siffran 1, och 
dator-, elektronik- och optiktillverkningsbranschen med 0.  
 
Storlek på stad: 
Collin et al. (2009) kommer fram till att företag som är belägna i större städer i större 
utsträckning väljer det mer avancerade regelverket, som i denna studie är K3-
regelverket. Resultatet är detsamma utifrån både PAT och IT. De delar i sin studie in 
företagen i två grupper: de som är belägna i Stockholm, Göteborg och Malmö samt de 
som inte är belägna i någon av dessa städer. Variabeln Storlek på stad kommer, precis 
som i studien av Collin et al. göras till en dummyvariabel där företaget tilldelas siffran 1 
om det kommer från någon av de tre största städerna i Sverige (Stockholm, Göteborg 
och Malmö) och siffran 0 om det inte gör det.  
 
Revisionsbyrå: 
Variabeln revisionsbyrå är något som även Collin et al. (2009) använde sig utav. Deras 
resultat visar att företag som har samma revisionsbyrå väljer samma regelverk, vilket 
utifrån IT kan förklaras genom normativ isomorfism. På samma sätt som med 
variablerna Storlek på stad och Bransch tillämpas i denna studie dummyvariabel på 
variabeln Revisionsbyrå. Om företaget har en revisionsbyrå som ingår i Big4 (PwC, EY, 
KPMG och Deloitte) har det tilldelats siffran 1, annars siffran 0. 
 
Skatteeffekter: 
Flertalet tidigare forskare, till exempel Jenkins och Upton (2011) och Fields et al. 
(2001), nämner att en bakomliggande orsak till redovisningsval kan vara skatteeffekter. 
I denna studie är inte skatteeffekter en variabel som kommer testas med hjälp av bivariat 
och multivariat analys. Det är på grund av att frågan i enkäten inte är ställd utifrån hur 
företaget agerar utan istället utifrån hur respondenten tror att företag i branschen 
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generellt sett ställer sig till skatteeffekters påverkan på val av regelverk och 
redovisningsmetod. 
 
Övrigt: 
För att ge utrymme för andra eventuella faktorer som påverkar valet av regelverk 
tillämpas även en variabel som namnges Övrigt.  
 
Regelverk: 
Först och främst visar studierna gjorda av Hemlin (2005) och Nixon (1997) att en 
övervägande del av företagen tillämpar kostnadsföringsmodellen. Stämmer detta bör det 
även vara en övervägande del av företagen i denna studie som kommer tillämpa K2-
regelverket. Fortsättningsvis menar Collin et al. (2009) att det utifrån både PAT och IT 
är fastställt att företag väljer det mindre avancerade regelverket. Däremot menar 
Cazavan-Jeny et al. (2011) att en stor del av de studerade företagen tillämpar 
aktiveringsmodellen, vilket tyder på att de företagen kommer tillämpa K3-regelverket. 
 
Valet av regelverk (K2/K3? i a priori-modellen) är studiens beroende variabel. Även på 
denna variabel kommer det tillämpas dummyvariabel där K2-regelverket får siffran 0, 
och K3 siffran 1. 
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4. Empiri 
I detta avsnitt kommer insamlad data från enkätundersökningen och från 
årsredovisningar presenteras samt att de olika variablernas eventuella påverkan på 
valet kommer att undersökas.  

4.1 Val av regelverk 
Utifrån enkätundersökningen har det inledningsvis visat sig att några företag inte 
kommer kunna tillämpa K2-regelverket (se figur 4.1), vilket visar på en brist i 
framtagandet av populationen. Detta är med stor sannolikhet en följd av att 2012 års 
bokslut i många fall är det senaste bokslutet som är offentliggjort, och att det därefter 
kan ha skett förändringar i företagen som gör att de inte längre klassas som mindre 
onoterade aktiebolag. Det kan exempelvis vara en ökning av antal anställda, 
balansomslutning och/eller nettoomsättning, eller börsnotering.  
 

 
Figur 4.1 Fördelning av svar på fråga 1. 

Figur 4.1 visar att 81 % av företagen kommer ha möjligheten att tillämpa K2-
regelverket och av dessa företag är det 58 % som har bestämt vilket av regelverken de 
kommer tillämpa. Totalt sett är det 13 företag som ännu inte har valt regelverk, och det 
är endast ett av dessa som har tagit hänsyn till de nya regelverkens effekter vid 
beräkning av jämförelsesiffror (se fråga 5 i enkätundersökningen). Hade det varit större 
andel av dessa som hade tagit hänsyn till effekterna vid beräkning av jämförelsesiffror 
hade indikationen på vilket regelverk det lutar åt varit starkare (för en utförligare 
förklaring, se kapitel 2.2). Vidare presenteras vilket av regelverken företagen i 
undersökningen väljer, se figur 4.2. 
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Figur 4.2 Fördelning av svar på fråga 2. 

Figur 4.2 är en sammanställning över hur samtliga som har möjligheten att tillämpa K2 
ställer sig inför valet av regelverk, både de företag som har gjort det slutliga valet redan 
och de som inte har gjort det. En majoritet av företagen ser ut att komma att tillämpa 
K3-regelverket (där aktiveringsmodellen är tillåten), och borträknat de företag som ännu 
inte vet vilket regelverk de kommer tillämpa är det 71 % som förmodligen kommer 
tillämpa K3, jämfört med de 29 % som förmodligen kommer tillämpa K2. Nedan följer 
en presentation av hur de företagen som har bestämt sig för vilket av regelverken som 
kommer tillämpas ställer sig inför valet. 
 

 
Figur 4.3 Fördelning av svar på fråga 2. 

Figur 4.3 visar att 72 % av företagen som har bestämt sig för vilket av regelverken som 
kommer tillämpas har valt K3-regelverket vilket är i linje med siffrorna som 
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presenterades i figur 4.2. Det behövs därför ingen figur för att visa att det också för de 
företag som inte har valt regelverk ännu, är runt 70 % som lutar åt K3-regelverket 
(borträknat de som inte heller vet vilket det lutar åt).  
 
I enkätundersökningen ställdes det dels en fråga om företaget i dagsläget tillämpar 
aktiveringsmodellen för FoU-utgifter (fråga 3) och dels en fråga om regelverkens 
hantering av FoU-utgifter har haft inverkan på valet av regelverk (fråga 4). Tabell 4.1 
nedan visar fördelningen av svaren både i sin helhet och uppdelat utifrån vilket av 
regelverken företagen kommer tillämpa. 
 
Tabell 4.1 Fördelning av svar på fråga 3 och 4. 

Regelverk Tillämpar 
aktiveringsmodellen 

Regelverkens hantering av FoU-utgifter 
har haft inverkan på valet av regelverk 

K3 76 % (13 av 17) 65 % (11 av 17) 
K2 57 % (4 av 7) 43 % (3 av 7) 
Vet ej 57 % (4 av 7) 57 % (4 av 7) 
Totalt 68 % (21 av 31) 58 % (18 av 31) 
 
Av tabellen framgår det att det totalt sett är lite mer än två tredjedelar av samtliga 
företag som i dagsläget tillämpar aktiveringsmodellen (inräknat de som inte vet vilket 
regelverk det lutar åt). Något som är intressant, men inte helt överraskande, är att det är 
en större andel av företagen som lutar åt att tillämpa K3 som i dagsläget tillämpar 
aktiveringsmodellen. Det kan förklaras av att företag som tillämpar aktiveringsmodellen 
har större incitament att tillämpa ett regelverk som tillåter fortsatt aktivering av FoU-
utgifter. Det är dock ändå en övervägande del av företagen som har svarat att de 
förmodligen kommer tillämpa K2 som också tillämpar aktiveringsmodellen. Vid 
bokslut för år 2014 kommer dessa företag tvingas att återföra alla aktiverade utgifter 
mot det egna kapitalet. Detta kan, som tidigare nämnts, få konsekvenser för företagen 
om de inte har tillräckligt med kapital för att täcka upp för de aktiverade utgifterna som 
måste återföras. 
 
Vidare går det att utläsa att regelverkens hantering av FoU-utgifter totalt sett har haft 
inverkan på valet för 58 % av företagen. Det går även att se att regelverkens hantering 
av FoU-utgifter har haft större påverkan på företagen som kommer tillämpa K3 än på 
dem som kommer tillämpa K2. Det är fortsättningsvis intressant att se hur många av 
företagen som tillämpar aktiveringsmodellen som också har svarat att regelverkens 
hantering av FoU-utgifter har haft inverkan på valet. Dessa siffror framgår av tabell 4.2. 
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Tabell 4.2 Företag som tillämpar aktiveringsmodellen som också har svarat att regelverkens hantering av 
FoU-utgifter har haft inverkan på valet. 

Regelverk Tillämpar aktiveringsmodellen  Andel av de som tillämpar 
aktiveringsmodellen som har 
svarat att regelverkens hantering 
av FoU-utgifter haft inverkan på 
valet av regelverk 

K3 76 % (13 av 17) 77 % (10 av 13) 
K2 57 % (4 av 7) 50 % (2 av 4) 
Vet ej 57 % (4 av 7) 75 % (3 av 4) 
Totalt 68 % (21 av 31) 71 % (15 av 21) 
 
Totalt sett är det 71 % av företagen som i dagsläget tillämpar aktiveringsmodellen som 
också har svarat att regelverkens hantering av FoU-utgifter har haft (eller kommer ha) 
inverkan på valet av regelverk. Dessa siffror förstärker ytterligare hur viktig 
regelverkens hantering av FoU-utgifter är för dessa företag, valet av regelverk beror till 
stor del på hur FoU-utgifter behandlas i de olika regelverken. Det framgår även av 
denna tabell att det är en större andel av företagen som kommer tillämpa K3 som har 
svarat att regelverkens hantering av FoU-utgifter har inverkan på valet. 
 
I enkätundersökningen ställdes också en fråga om respondenten tror att skatteeffekter 
har inverkan på valet mellan K2 och K3 för företag i branschen. Frågan ställdes då 
kostnadsföringsmodellen, som tidigare nämnts, kan användas för att få ett lägre resultat 
och därigenom en mer förmånlig skattesituation. Resultatet av svaren presenteras i 
tabell 4.3. 
 
Tabell 4.3 Skatteeffekters inverkan på valet av regelverk. 

Tillämpar aktiveringsmodellen Andel respondenter som tror att skatteeffekter har inverkan 
på valet  

Ja 46 % (6 st.) 
Till viss del 88 % (7 st.) 
Nej 50 % (5 st.) 
Totalt 58 % (18 st.) 
 
Tabell 4.3 visar att det är en övervägande del av respondenterna som har svarat att de 
tror att skatteeffekter har påverkan på valet av regelverk. Hos företagen som i dagsläget 
tillämpar aktiveringsmodellen fullt ut är det dock mindre än hälften av respondenterna 
som tror att det har påverkan. Det som är mest utmärkande i tabellen är ändå att 
respondenterna från 88 % av de företag som till viss del tillämpar aktiveringsmodellen 
tror att valet kan påverkas av skatteeffekter. En anledning till varför en viss del 
kostnadsförs direkt, och en del aktiveras, skulle möjligtvis kunna bero på att företagen 
vill minska resultatet och därmed minska skattekostnaden. 
 
Slutligen var det ett av de företag som förmodligen kommer att tillämpa K3-regelverket 
som hade som tillägg (i fältet för övriga kommentarer i enkäten, se fråga 7) att en av de 
faktorer som påverkar valet är att de planerar att växa när produkten är färdig. Detta är 
en mycket intressant kommentar då det skulle kunna vara en bidragande faktor hos fler 
företag. Det är dock inget som kan säkerställas i denna studie. 
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4.2 Studiens variabler 
I kapitel 3.4 finns en genomgång av studiens valda variabler och hur dessa ska tas fram. 
I detta avsnitt presenteras deskriptiv statistik på de olika variablerna. Vidare ska det 
redogöras vilken påverkan de oberoende variablerna har på den beroende variabeln 
Regelverk (se figur 3.1). Samtliga siffror som behövs för att beräkna de olika oberoende 
variablerna har hämtats från databasen Retriever (2014). I avsnitt 2.3 finns en 
genomgång av analysmodeller som används till olika slags variabler, där dikotoma 
variabler samt intervall- och kvotvariabler nämns. I denna studie är Bransch, Regelverk, 
Storlek på stad och Revisionsbyrå dikotoma variabler medan Storlek, Lönsamhet och 
FoU-intensitet är intervall- och kvot-variabler. 

4.2.1 Insamlad data 
I tabellerna nedan presenteras deskriptiv statistik för de olika variablerna utifrån både 
hela populationen och de svarande företagen. Variablerna delas upp i intervall- och 
kvotvariabler samt dikotoma variabler för att kunna presenteras på ett bättre sätt. 
 
Tabell 4.4 Deskriptiv statistik. Hela populationen, N=130 

Intervall- och kvotvariabler 

Variabel Medelvärde Minimum Median Maximum 

Storlek på företag 15 282 tkr 126 tkr 7 368 tkr 252 055 tkr 

Lönsamhet -29 % -4 525 % -11 % 6 122 % 

FoU-intensitet 28 % 0 % 21 % 95 % 

Dikotoma variabler 

Variabel Antal företag 

Bransch     

   Läkemedel (1) 9 (7 %)    

   Elektroniktillverkning (0) 121 (93 %)   

Storlek på stad    

   Stor stad (1) 23 (18 %)   

   Liten stad (0) 107 (82 %)   

Revisionsbyrå    

   Big 4 (1) 57 (44 %)   

   Övriga (0) 73 (56 %)   

 
I tabellen ovan visas deskriptiv statistik för hela populationen. Detta är av intresse för 
att se om det på något sätt skiljer sig från de svarande företagens värden. Utifrån 
tabellen framgår att av hela populationen ingår 7 % i läkemedelsbranschen och 93 % i 
dator-, elektronik- och optiktillverkningsbranschen (i tabellen kallad Elektronik-
tillverkning). Vidare framgår det att FoU-intensiteten i hela populationen har ett 
medelvärde på 28 % och att medelvärdet på företagens storlek, mätt i totala tillgångar, 
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är 15 282 tkr. Medelvärdet på företagens storlek skiljer sig dock en del från medianen 
som ligger på 7 368 tkr, ett värde som alltså är mindre än hälften så stort som 
medelvärdet. Lönsamhetens medelvärde i hela populationen antar ett negativt värde på -
29 % och skiljer sig också en del från medianen som är -11 %. I tabellen nedan 
presenteras deskriptiv statistik för de företag som har svarat på enkäten. 
 
Tabell 4.5 Deskriptiv statistik. Svarande företag, N=31 

Intervall- och kvotvariabler 

Variabel Medelvärde Minimum Median Maximum 

Storlek på företag 15 316 tkr 361 tkr 11 976 tkr 48 481 tkr 

Lönsamhet -32 % -1 765 % -2 % 1 243 % 

FoU-intensitet 27 % 0 % 17 % 95 % 

Dikotoma variabler 

Variabel Antal företag 

Bransch     

   Läkemedel (1) 2 (6 %)    

   Elektroniktillverkning (0) 29 (94 %)   

Storlek på stad    

   Stor stad (1) 5 (16 %)   

   Liten stad (0) 26 (84 %)   

Revisionsbyrå    

   Big4 (1) 15 (48 %)   

   Övriga (0) 16 (52 %)   

 
I tabellen ovan visas först företagets storlek, som alltså mäts i totala tillgångar. 
Medelvärdet för de svarande företagens storlek är 15 316 tkr, vilket inte skiljer sig 
nämnvärt från populationens medelvärde. Spridningen mellan företagens storlek är dock 
relativt stor då det största värdet är 48 481 tkr och det minsta 361 tkr. Hur storleken på 
företagen påverkar valet av regelverk framgår av nedanstående diagram. 
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Figur 4.4 Val av regelverk utifrån variabeln Storlek på företag. 

Av diagrammet går det inte att utläsa några större skillnader mellan medelvärdena för 
företagens storlek utifrån de båda regelverken. Medianen är dock högre för företagen 
som har valt K3-regelverket vilket tyder på att det kan finnas ett svagt samband mellan 
företags storlek och K3. Mer sofistikerade sambandsanalyser presenteras dock i kapitel 
5, för att på ett säkrare sätt kunna avgöra om och hur samband föreligger. 
 
Variabeln Lönsamhet mäts i form av avkastning på eget kapital och medelvärdet för de 
svarande företagen har beräknats, och visar -32 %. Något som bör beaktas i tabell 4.5 är 
att ett företag har värdet -1765 % på avkastning på eget kapital vilket ger ett något 
missvisande medelvärde då det egentligen endast är ytterligare 9 företag som har ett 
negativt lönsamhetsmått och då inom intervallet -13 % till -138 %. Detta minimum på -
1765 % kan förklara varför medelvärdet för lönsamhet antar ett negativt värde. 
Diagrammet nedan visar hur valet av regelverk påverkas av företagens lönsamhet 
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Figur 4.5 Val av regelverk utifrån variabeln Lönsamhet. 

Stapeldiagrammet visar medelvärdet och medianen för lönsamheten hos företagen som 
kommer tillämpa K2- respektive K3-regelverket. De företag som kommer tillämpa K3 
har både högre medelvärde och median än företagen som kommer tillämpa K2, vilket 
tyder på att det föreligger ett positivt samband mellan lönsamhet och att tillämpa K3. 
  
För att få fram FoU-intensitet har totala FoU-utgifter dividerats med totala tillgångar. 
Ett medelvärde på de svarande företagens FoU-intensitet har beräknats och det visar en 
FoU-intensitet på 27 %. Företaget med högst FoU-intensitet hade 95 % FoU-utgifter i 
förhållande till totala tillgångar vilket kan utläsas i tabell 4.5. Hur variabeln FoU-
intensitet påverkar valet av regelverk presenteras även det med hjälp av ett 
stapeldiagram. 
   

 
Figur 4.6 Val av regelverk utifrån variabeln FoU-intensitet. 
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Vid en snabb analys mellan val av regelverk och FoU-intensitet visar resultatet att de 
som valt K3 regelverket är något mer FoU-intensiva. Både medelvärdet och medianen 
är högre för de företag som kommer tillämpa K3-regelverket. Detta resultat kan anses 
vara logiskt då företag med höga FoU-utgifter är i större behov av att aktivera utgifterna 
för att överleva. Något som inte visas i diagrammet men som ändå är intressant är om 
FoU-intensiteten kan påverka vilken av modellerna, kostnadsföring eller aktivering, 
som föredras. Ett medelvärde på FoU-intensiteten har därför beräknats för de företag 
som i dagsläget tillämpar aktiveringsmodellen samt för de som inte gör det. De företag 
som tillämpar aktiveringsmodellen har ett medelvärde i FoU-intensitet på 35 % medan 
de som inte aktiverar har ett medelvärde på 11 %. Dessa medelvärden visar alltså att 
företag som i dagsläget tillämpar aktiveringsmodellen har högre FoU-intensitet än de 
som inte gör det.  
 
Av de företag som svarade på enkätundersökningen är 6 % verksamma inom 
läkemedelsbranschen och resterande 94 % inom dator-, elektronik- och optik-
tillverkningsbranschen, jämfört med hela populationen där 7 % tillhör läkemedels-
branschen och 93 % dator-, elektronik- och optiktillverkningsbranschen. En 
sammanfattning över valet av regelverk i de olika branscherna presenteras i figur 4.7 
nedan. 
 

 
Figur 4.7 Val av regelverk utifrån variabeln Bransch. 

Diagrammet tyder på att företag i dator-, elektronik- och optiktillverkningsbranschen är 
mer benägna att tillämpa K3 regelverket än företag i läkemedelsbranschen. Inom dator- 
elektronik- och optiktillverkningsbranschen är det en majoritet av företagen som 
kommer tillämpa K3-regelverket medan det i läkemedelsbranschen, där det var två 
svarande företag, är en jämn fördelning mellan regelverken. Företaget i 
läkemedelsbranschen som valde K3 har aktiverade FoU-utgifter och svarade att 
hanteringen av FoU-utgifter hade påverkan på valet, medan företaget som valt K2 inte 
har aktiverade FoU-utgifter och menar att regelverkens hantering av dessa endast har 
påverkat valet till viss del. Inom dator-, elektronik- och optiktillverkningsbranschen 
svarade 21 % att de kommer tillämpa K2 och av dessa tillämpar övervägande del i 
dagsläget aktiveringsmodellen, men det var bara för 33 % som regelverkets hantering av 
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FoU-utgifter påverkade valet. En majoritet av företagen i branschen kommer som sagt 
att välja K3-regelverket och för stor del av dessa har regelverkens hantering av FoU-
utgifter påverkat valet. Av de som inom dator-, elektronik- och optiktillverknings-
branschen har valt K3-regelverket tillämpar 75 % aktiveringsmodellen till viss del eller 
fullt ut.  
 
I tabell 4.5 visas också statistik för variabeln Storlek på stad. Det visar sig att 16 % av 
de svarande företagen är belägna i någon av städerna Stockholm, Göteborg eller Malmö. 
Resterande företag återfinns i övriga landet. Återigen visas hur valet av regelverk 
påverkas av variabeln (i detta fall Storlek på stad) i ett stapeldiagram. 
 

 
Figur 4.8 Val av regelverk utifrån variabeln Storlek på stad. 

Diagrammet visar att det är en högre andel av företagen som har valt K2-regelverket 
som är geografiskt belägna i en storstad. Nästan en tredjedel av företagen som har valt 
K2 återfinns i någon av storstäderna medan samma siffra för K3-regelverket endast är 
strax över 10 %. Siffrorna tyder alltså på att företag i storstäder är mer villiga att 
tillämpa K2 än företag i övriga landet. 
 
Variabeln Revisionsbyrå mäts genom att dela in företagen som har en revisor som ingår 
i Big4 (PwC, EY, KPMG och Deloitte) i en grupp och resterande företag i en annan. 
Det visade sig att 48 % av företagen har en revisor som ingår i Big4. Diagrammet nedan 
visar fördelningen av val av regelverk utifrån om företagen har en revisor som ingår i 
Big4 eller inte. 
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Figur 4.9 Val av regelverk utifrån variabeln Revisionsbyrå. 

Utifrån diagrammet går det att se en marginell skillnad mellan regelverken i andelen 
företag som har en revisor som ingår i Big4. Det är något fler som har valt K2-
regelverket som har en Big4-revisor, medan det är fler av de företag som inte har en 
Big4-revisor som kommer tillämpa K3-regelverket. Enligt diagrammet tyder det dock 
endast på att det föreligger ett svagt samband mellan revisionsbyrå och val av regelverk. 
 
Hittills har data analyserats utifrån alla svarande företag i undersökningen men hur det 
ser ut endast för företagen som i dagsläget tillämpar aktiveringsmodellen och där 
regelverkens hantering av FoU-utgifter har haft inverkan på valet är också av stort 
intresse då det kan antas att dessa företag till stor del påverkas av införandet av de nya 
regelverken. Därför har data även analyserats utifrån dessa företag i hopp om att finna 
ytterligare svar på forskningsfrågan vilka variabler som påverkar valet och resultatet av 
denna analys presenteras i detta avsnitt. 
 
I tabellen nedan, tabell 4.6, visas deskriptiv statistik över samtliga variabler från a 
priori-modellen för de företag som tillämpar aktiveringsmodellen och som har svarat att 
regelverkens hantering av FoU-utgifter haft påverkan på valet. Variablerna är även här 
uppdelade i intervall- och kvotvariabler och dikotoma variabler. 
 
  

57% 
53% 

43% 
47% 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

K2 K3 

Big4 

Ej Big4 



 

39 
 

Tabell 4.6 Deskriptiv statistik. Företag som tillämpar aktiveringsmodellen och där regelverkens hantering av 
FoU-utgifter har haft inverkan på valet, N=12. 

Intervall- och kvotvariabler 

Variabel Medelvärde Minimum Median Maximum 

Storlek på företag 12 798 361 7 287 48 481 

Lönsamhet -24 % -138 % -8 % 57 % 

FoU-intensitet 37 % 4 % 35 % 86 % 

Dikotoma variabler 

Variabel Antal företag 

Regelverk     

   K3 (1) 10 (83 %)  

   K2 (0) 2 (17 %) 

Bransch     

   Läkemedel (1) 1 (8 %)    

   Elektroniktillverkning (0) 11 (92 %)   

Storlek på stad    

   Stor stad (1) 2 (17 %)   

   Liten stad (0) 10 (83 %)   

Revisionsbyrå    

   Big4 (1) 5 (42 %)   

   Övriga (0) 7 (58 %)   

 
Först och främst går det i tabell 4.6 att utläsa att de flesta företagen som tillämpar 
aktiveringsmodellen och där regelverkens hantering av FoU-utgifter har haft inverkan 
på valet kommer tillämpa K3-regelverket (83 %). Fortsättningsvis är dessa företag 
generellt sett något mindre till storleken och mer FoU-intensiva vid jämförelse både 
med hela populationen och samtliga svarande företag i undersökningen. I övrigt är det 
inga större skillnader gentemot tidigare. 
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5. Analys 
I analysen kommer insamlad data att analyseras genom valda analysmodeller. Det 
kommer även genomföras en analys hur variablerna påverkar valet av regelverk för de 
företag som tillämpar aktiveringsmodellen och som svarat att regelverkens hantering av 
FoU-utgifter haft inverkan på valet. Resultaten kommer sedan att ställas mot tidigare 
forskning, vad den säger om redovisningsval samt olika redovisningsteorier. Därefter 
kommer en diskussion huruvida a priori-modellen kan anses stämma. Slutligen 
diskuteras trovärdigheten av studiens resultat från enkätundersökningen i en 
bortfallsanalys. 

5.1 Analys av studiens variabler 
I detta avsnitt kommer studiens variabler och dess påverkan på val av regelverk att 
analyseras i bivariat analys i form av korrelationsanalys och multivariat analys i form av 
regressionsanalys. 

5.1.1 Korrelationsanalys 
För att se om det finns något samband mellan studiens variabler har en bivariat analys 
genomförts. Den bivariata analysen har gjorts i form av en korrelationsanalys. Nedan 
presenteras resultatet från denna i en korrelationsmatris med efterföljande förklarande 
text. 
 
Tabell 5.1 Korrelationsmatris. N=24. P-värden inom parentes. 

 Storlek på 
företag 

Bransch Lönsamhet FoU-
intensitet 

Storlek på 
stad 

Revisions-
byrå 

Bransch 0,00 (1,00)      
Lönsamhet -0,05 (0,83) 0,02 (0,92)     
FoU-intensitet -0,23 (0,28) -0,11 (0,61) -0,01 (0,97)    
Storlek på stad -0,08 (0,71) -0,20 (0,49) -0,14 (0,52) 0,19 (0,36)   
Revisionsbyrå 0,31 (0,14) -0,08 (0,79) 0,10 (0,63) -0,15 (0,48) 0,17 (0,41)  
Regelverk -0,02 (0,93) -0,20 (0,49) -0,05 (0,81) 0,26 (0,22) -0,21 (0,32) -0,04 (0,85) 
*=p<0,05 
 
Tabellen ovan visar de bivariata korrelationerna mellan alla variabler som ingår i 
analysen, även mellan de olika oberoende variablerna. Korrelationerna mellan den 
beroende variabeln och de oberoende är ändå de mest intressanta att undersöka. Först 
och främst korrelerar variabeln Regelverk negativt med fem av de sex oberoende 
variablerna. Då variabeln Regelverk har gjorts till en dummyvariabel där val av K3 har 
getts siffran 1 och K2 siffran 0, innebär det att det finns ett negativt samband mellan att 
välja K3-regelverket och de variablerna som visar en negativ korrelationskoefficient. 
Vad sambanden betyder för respektive variabel beskrivs nedan. 
 
Det starkaste sambandet med val av regelverk uppnås av variabeln FoU-intensitet, som 
har en korrelationskoefficient på 0,26. Det innebär att det finns ett samband att företag 
som väljer att tillämpa K3 har högre FoU-intensitet än företag som väljer att tillämpa 
K2. Ett annat, i sammanhanget, relativt starkt samband uppnås mellan variabeln Storlek 
på stad och valet av regelverk med en korrelation på -0,21. Det negativa sambandet 
innebär att företag som är belägna i mindre städer i större utsträckning väljer K3-
regelverket.  Gällande skillnader i val av regelverk mellan de olika branscherna innebär 
sambandet att företag i dator-, optik- och elektroniktillverkningsbranschen är mer 
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benägna att välja att tillämpa K3-regelverket än företag i läkemedelsbranschen. De 
övriga variablerna uppvisar väldigt låga korrelationer med val av regelverk, och 
sambandet mellan dessa kan ifrågasättas. Rent generellt är dock alla samband relativt 
svaga, korrelationskoefficienterna mellan val av regelverk och övriga variabler ligger 
mellan 0,02 och 0,26 i styrka (oaktat positiva/negativa koefficienter). Inget samband är 
heller statistiskt signifikant på 5 % -nivån, vilket kan utläsas då inget samband har ett p-
värde som understiger 0,05. 
 
Fortsättningsvis visar matrisen att det föreligger ett positivt samband mellan Storlek på 
företag och Revisionsbyrå, alltså att större företag har en revisionsbyrå som tillhör Big4. 
På samma sätt innebär den negativa korrelationen mellan Revisionsbyrå och FoU-
intensitet att FoU-intensiva företag i större utsträckning har en revisionsbyrå som inte 
ingår i Big4. Detta samband förstärks delvis via det negativa sambandet mellan FoU-
intensitet och Storlek som går att utläsa i matrisen. Det är uppenbart att det är flera av de 
oberoende variablerna som korrelerar med varandra och detta kan ge upphov till 
skensamband, det vill säga att beroende och oberoende variabler hänger ihop när de i 
själva verket båda är orsakade av någon annan variabel. Av den anledningen har 
multivariata analyser genomförts i form av regressionsanalyser. Resultatet av dessa 
presenteras i kommande avsnitt. 
 
Vidare genomförs det även en korrelationsanalys på de företag som svarat att de i 
dagsläget tillämpar aktiveringsmodellen och att regelverkens hantering av FoU-utgifter 
har haft påverkan på valet. Resultatet presenteras i korrelationsmatrisen nedan (tabell 
5.2). 
 
Tabell 5.2 Korrelationsmatris. N=12. P-värden inom parentes. 

 Storlek på 
företag 

Bransch Lönsamhet FoU-
intensitet 

Storlek på 
stad 

Revisions-
byrå 

Bransch -0,22 (0,50)      
Lönsamhet -0,16 (0,63) -0,31 (0,33)     
FoU-intensitet -0,18 (0,58) -0,13 (0,69) -0,31 (0,33)    
Storlek på stad -0,26 (0,42) 0,14 (0,64) 0,00 (1,00) 0,19 (0,55)   
Revisionsbyrå 0,56 (0,06) -0,26 (0,38) -0,22 (0,49) -0,22 (0,49) 0,08 (0,80)  
Regelverk 0,00 (1,00) 0,14 (0,64) 0,39 (0,21) -0,45 (0,14) -0,40 (0,17) -0,08 (0,80) 
*=p<0,05 
 
Matrisen visar att tre av variablernas korrelation med val av regelverk utmärker sig, 
Lönsamhet, FoU-intensitet och Storlek på stad. Jämfört med korrelationskoefficienterna 
i de tidigare matriserna är dessa markant högre, vilket tyder på att variablerna lyckas 
förklara valet av regelverk bättre för företagen som tillämpar aktiveringsmodellen i 
dagsläget och där regelverkens hantering av FoU-utgifter har inverkan på valet av 
regelverk. Även i denna matris finns det dock relativt starka samband mellan oberoende 
variabler, och risken för skensamband är stor. För att undersöka om det föreligger 
skensamband och för att jämföra sambanden vidare har regressionsanalyser genomförts 
utifrån de två ovan nämnda korrelationsmatriserna vilket presenteras i tabellen i 
kommande avsnitt (se tabell 5.3).  

5.1.2 Regressionsanalys  
På grund av ovanstående diskussioner har multivariata analyser genomförts i form av 
regressionsanalyser. Detta för att säkerställa att sambanden som visats i 
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korrelationsmatrisen är äkta. Resultaten av regressionsanalyserna presenteras i tabell 5.3 
där modell 1 och 2 representerar alla svarande företag och modell 3 och 4 de som svarat 
att de tillämpar aktiveringsmodellen och att regelverkens hantering av FoU-utgifter haft 
påverkan på valet. 
 
Tabell 5.3 Regressionsanalys. Beroende variabel: Regelverk (K3). Ostandardiserade b-koefficienter, 
standardfel inom parentes. 

 Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 
Storlek på företag 0,000000  -0,000002  
 (0,000007)  (0,000013)  
Bransch -0,257 -0,258 0,225 0,174 
 (0,387) (0,366) (0,597) (0,441) 
Lönsamhet 0,000070 0,000076 0,00302 0,00246 
 (0,000249) (0,00025) (0,00433) (0,00228) 
FoU-intensitet 0,261 0,245 -0,388 -0,476 
 (0,517) (0,457) (0,801) (0,496) 
Storlek på stad -0,298 -0,293 -0,317 -0,300 
 (0,297) (0,271) (0,383) (0,294) 
Revisionsbyrå 0,017  0,088  
 (0,246)  (0,531)  
     
Intercept 0,701* 0,718*** 1,064* 1,101*** 
 (0,265) (0,163) (0,394) (0,212) 
N 24 24 12 12 
R2 8,98 % 8,94 % 42,78 % 42,47 % 
***=p<0,001 **=p<0,05 *p<0,01 
 
Ovanstående är en sammanfattande tabell som visar regressionsanalysen som har gjorts 
för att undersöka hur valet av regelverk påverkas av de olika oberoende variablerna. 
Modell 1 visar regressionsanalysen utifrån samtliga variabler i a priori-modellen. 
Analysen är gjord utifrån siffror hos de företag som antingen har bestämt sig för ett av 
regelverken, eller lutar åt ett av dem, vilket har resulterat i 24 observationer. Utifrån 
ovanstående tabell går det att utläsa att förklaringsgraden (R2) i Modell 1 är 8,98 %, 
vilket innebär att valet av regelverk till nästan 9 % går att förklara med hjälp av de valda 
variablerna. Det är en väldigt låg förklaringsgrad och lite av ett misslyckande för a 
priori-modellen. Valet av regelverk förklaras alltså till 91 % av faktorer som ingår i 
faktorn Övrigt i modellen. Fortsättningsvis framgår det att ingen av variablerna i modell 
1 är statistiskt signifikanta på 5 %-nivån vilket minskar generaliserbarheten av 
resultatet. 
 
I Modell 2 har de oberoende variablerna med högst p-värde i Modell 1 tagits bort, 
Storlek på företag och Revisionsbyrå. Effekten av det är att förklaringsgraden har 
sjunkit ytterst lite, till 8,94 %, men den stora skillnaden är att variablerna uppvisar lägre 
p-värden vilket innebär högre signifikans. Fortfarande är dock ingen av variablerna 
statistiskt signifikant på 5 %-nivån. Då det är en så pass stor del av valet av regelverk 
som inte har kunnat förklaras med hjälp av variablerna i a priori-modellen kan modellen 
inte anses tillräcklig.  
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Regressionsanalysen av modell 3 visar att förklaringsgraden är 42,78 %. Att sambanden 
var starkare i korrelationsmatrisen ovan än vad de har varit tidigare visade sig alltså 
även ha effekt vid den multivariata analysen. Vidare har det hänt en del med 
variablernas koefficienter. Det som utmärker sig är att koefficienten för variabeln 
Bransch visar ett positivt samband till skillnad från tidigare. Eventuellt beror det dock 
på att urvalet av företag har minskat och begränsats till tolv stycken. Det positiva 
sambandet innebär att företag i läkemedelsbranschen är mer benägna att tillämpa K3-
regelverket vilket är motsatsen till vad tidigare analyser i denna studie visat på. Inte 
heller i modell 3 är det någon av variablerna som är signifikant, och återigen tas de två 
variablerna med högst p-värde bort (Storlek på företag och Revisionsbyrå). Det är 
samma två variabler som togs bort från modell 2, vilket tyder på att dessa variabler är 
olämpliga att använda sig av för att förklara valet av regelverk för företag i denna 
studie. I modell 4 har därför resterande variabler använts för att göra en ytterligare 
förfinad modell att göra regressionsanalys utifrån. I enlighet med tidigare 
regressionsanalys (modell 2) har förklaringsgraden endast sjunkit marginellt samtidigt 
som p-värdena har sjunkit och signifikansen därmed ökat.  

5.2 Analys tidigare forskning 
I detta avsnitt kommer resultatet från studiens enkätundersökning samt från de olika 
sambandsanalyserna att ställas mot tidigare forskning. Först behandlas valet av 
regelverk och därefter studiens variabler. 
Val av regelverk: 
Huvudsyftet med denna studie har varit att undersöka om mindre onoterade FoU-företag 
väljer att tillämpa K2- eller K3-regelverket och utifrån enkätundersökningen visar det 
sig att en klar majoritet av företagen i studien kommer att välja K3-regelverket. Detta är 
ett intressant resultat då K2-regelverket är framtaget för just mindre onoterade 
aktiebolag, men ändå väljer fler att tillämpa K3. Det väcker frågan om K2-regelverket 
bör anpassas mer för företag som arbetar med FoU. Då övervägande del av företagen 
även svarade att regelverkens hantering av FoU-utgifter helt eller delvis har 
haft/kommer ha inverkan på valet är det troligt att de vill kunna tillämpa 
aktiveringsmodellen på deras FoU-utgifter. Detta stämmer inte överens med studien 
som Hemlin (2005) nämner, då resultatet från den visade på att de flesta företagen 
tillämpade kostnadsföringsmodellen. Resultatet säger även emot Nixons (1997) studie 
som visade på att 81 % valde att direkt kostnadsföra utgifter för FoU. I Nixons studie 
visade det sig däremot att det inom tillverkningsindustrin var mer jämnt fördelat mellan 
de olika metoderna, då endast 53 % valde kostnadsföringsmodellen. Det stämmer något 
bättre överens med denna studies resultat vilket kan förklaras med att många av de 
svarande företagen hör till tillverkningsbranscher. Resultatet i denna studie, att 
övervägande del av företagen aktiverar FoU-utgifter, stämmer även med studien som 
genomfördes av Cazavan-Jeny et al. (2011) som också fick fram att en stor del av de 
studerade företagen valde att tillämpa aktiveringsmodellen.  
 
Vidare kan resultatet från val av regelverk jämföras med resultatet som Collin et al. 
(2009) fick fram. Resultatet i denna studie visar på att 71 % väljer K3-regelverket till 
skillnad från deras studie där de kommer fram till att företag, både inom PAT och IT, är 
mer benägna att välja det mindre avancerade regelverket, som kan likställas med K2. 
Denna studies resultat motsätter sig alltså deras resultat men en tänkbar anledning till 
det är att de utförde undersökningen på kommunalägda företag som inte arbetar med 
FoU i första hand, vilket skiljer sig mot denna studie. 
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Ballester et al. (2003) menar att FoU-utgifter förknippas med framtida lönsamhet och 
därför bör ses som en tillgång, det vill säga aktiveras som en tillgång i balansräkningen. 
Även Willmott et al. (1992) skriver att FoU-utgifter är förknippat med ekonomisk 
tillväxt. I en studie utförd av Lev och Sougiannis (1996) visade sig sambandet mellan 
FoU-utgifter och framtida resultat till och med att vara statistiskt tillförlitligt. Detta 
synsätt, att utgifter för FoU i framtiden kommer generera intäkter, kan vara en 
anledning till varför så pass stor del av företagen (68 %) vid undersökningens 
genomförande tillämpar aktiveringsmodellen och alltså för in FoU-utgifter som en 
immateriell tillgång i balansräkningen som sedan skrivs av över tid. Enligt Mansfields 
(1969) studie förväntas FoU-projekt påverka resultatet inom fem år eller mindre och 
även detta styrker det faktum att FoU-utgifter aktiveras och ses som en tillgång. Att 
utgifter för FoU förknippas med ekonomisk tillväxt och förväntas ge påverkan på 
resultatet kan styrka den tanken som nämndes i empirin, att företagets planer på tillväxt 
kan påverka valet av regelverk. En ekonomisk tillväxt kommer för många av företagen 
innebära att de inte längre kommer kunna tillämpa K2 regelverket (då de kommer 
överstiga de måtten som gäller för K2-regelverket) och det skulle kunna vara en 
förklarande faktor till att K3-regelverket tillämpas redan nu då det trots allt inte var alla 
som kommer tillämpa K3 som svarade att regelverkens hantering av FoU-utgifter hade 
inverkan på valet.  
 
Tidigare i studien nämns att Stewardship Theory (ST) är en teori som motsätter sig 
principal-agentproblem. Enligt ST jobbar stewards för att uppnå företagets uppsatta 
mål, exempelvis lönsamhetsmål, vilket kan kopplas till företag som arbetar med FoU då 
FoU-arbete på sikt drivs för att på något sätt gynna företaget positivt. Som tidigare 
nämnts har flera studier visat på att FoU förknippas med framtida lönsamhet och denna 
studies resultat visar att stor del av företagen behandlar utgifter för FoU som en tillgång, 
det är därför troligt att de förväntar sig framtida lönsamhet eller försäljningstillväxt. 
Utifrån ST kommer stewarden att agera för att uppnå dessa mål och principalerna 
kommer att gynnas i form av till exempel högre utdelning. Studiens resultat visar på att 
68 % aktiverar FoU-utgifter vilket höjer resultatet och detta kan i sin tur leda till att 
principalerna får en högre utdelning. Det starka förhållandet mellan företagets framgång 
och principalens tillfredsställelse som Davis et al. (1997) skriver om kan genom 
aktiveringsmodellen uppnås och då 71 % av företagen förmodligen kommer tillämpa 
K3, är det möjligt att teorin att företagsledningen är stewards är mer lämplig än att 
ledningen skulle vara agenter. Watts och Zimmerman (1978, 1979, 1990) menar att det 
även utifrån PAT kan göras redovisningsval för att gynna ledningens nyttomaximering i 
form av exempelvis bonusar. 
 
För de företag som tillämpar kostnadsföring fullt ut eller till viss del (58 %), kan 
däremot Agency Theory (AT) vara en förklarande teori. I korta drag vill, till skillnad 
från ST, både agenten och principalen sitt eget bästa. DeAngelo et al. (1994) menar att 
redovisningsval kan vara ett tillvägagångssätt för agenterna att motivera lägre utdelning 
till principalerna (och istället bygga ett mer välmående företag) genom att redovisa ett 
lägre resultat. Att tillämpa kostnadsföringsmodellen minskar resultatet, och därmed 
utdelningen till företagsledningen, då utdelningen baseras på resultatet.  
 
Då denna studie genomförs på mindre onoterade aktiebolag går det också att diskutera 
huruvida det förekommer påtryckningar och liknande från intressenter och 
agentproblem. Vid insamling av kontaktuppgifter till företagen visade det sig att många 
av företagen i populationen är dotterbolag till större företag och en möjlig tanke är att 
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det därför kan uppstå påtryckningar uppifrån moderbolaget. Ett exempel kan vara att ett 
och samma regelverk ska användas av alla företag i koncernen. Det förekommer även 
företag med många aktieägare och i dessa företag kan ovan nämnda situationer bli 
aktuella. Det är därför inte helt otänkbart att det skulle kunna uppstå agentproblem i 
företagen som ingår i populationen. 
 
Storlek på företag: 
Storlek på företag är en av variablerna som har undersökts i denna studie. Det visade sig 
dock inte finnas något direkt samband mellan storleken och valet av regelverk. Detta är 
överraskande då det inte alls stämmer överens med det som Watts och Zimmerman 
(1978) skriver i deras studie gjord utifrån PAT, att företagets storlek är den mest 
avgörande egenskapen gällande inställning till förändringar i redovisningsstandarder.  
 
Resultatet i denna studie kan även jämföras med resultatet som Collin et al. (2009) kom 
fram till när de försökte förklara redovisningsval utifrån PAT och IT. Med utgångspunkt 
i PAT kunde inget samband mellan storlek och redovisningsval styrkas, likt denna 
studies resultat, men inom IT fanns det däremot stöd för att det föreligger ett samband. 
De olika redovisningsteorierna, PAT och IT, har alltså enligt Collin et al. olika synsätt 
på huruvida storlek påverkar redovisningsval. Utifrån IT menar Collin et al. att det finns 
en mimetisk faktor som kan minska storlekens betydelse för redovisningsval, då mindre 
företag tenderar att härma större företag som har stort inflytande. Det skulle i detta fall 
innebära att mindre företag väljer att tillämpa K3 som i första hand är framtaget för 
större företag.  
 
En annan trolig anledning till varför inte storleken på företagen har haft någon påverkan 
på valet av regelverk i denna studie kan vara att alla företag i populationen är mindre 
onoterade aktiebolag. Det kan alltså diskuteras huruvida det ens är något företag som 
kan anses vara tillräckligt stort för att det ska medföra skillnader i val av regelverk. Att 
inget direkt samband mellan storleken och valet av regelverk har uppnåtts säger också 
emot studierna av Cazavan-Jeny och JeanJean (2006) samt Cazavan-Jeny et al. (2011) 
som kom fram till att mindre företag i större utsträckning tillämpar aktiveringsmodellen. 
 
Lönsamhet: 
Vidare har det i denna studie analyserats hur variabeln Lönsamhet påverkar valet av 
regelverk och det är något som även Lev (2003) har studerat kring. Det visar sig i den 
första korrelationsmatrisen att det finns en mycket svag negativ korrelation mellan val 
av regelverk och Lönsamhet. De företag som har lägre lönsamhet tenderar då att i större 
utsträckning välja K3-regelverket där aktiveringsmodellen är tillåten. Det Lev (2003) 
kom fram till i sin studie var att just mindre lönsamma företag är mer benägna att 
tillämpa aktiveringsmodellen, vilket även Cazavan-Jeny och Jeanjean (2006) och 
Oswald och Zarowin (2007) kom fram till i deras studier. Det samband som erhölls 
mellan variabeln Lönsamhet och val av regelverk i första korrelationsmatrisen var svagt, 
men det kan dock få stöd av dessa tidigare studiers resultat. Däremot var 
korrelationskoefficienten mellan lönsamhet och val av regelverk positiv i den andra 
korrelationsmatrisen, där endast de företag som tillämpar aktiveringsmodellen och där 
regelverkens hantering av FoU-utgifter har haft inverkan på valet ingår. Det innebär 
istället att lönsammare företag väljer att tillämpa K3-regelverket, vilket motsäger det 
ovanstående. 
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FoU-intensitet: 
I tidigare forskning har endast begränsade diskussioner tagits upp gällande huruvida 
FoU-intensiteten påverkar vilken av modellerna, kostnadsföring eller aktivering, företag 
väljer att tillämpa. Denna faktor har dock analyserats i denna studie både utifrån om 
FoU-intensiteten kan påverka val av regelverk samt om det finns ett samband med 
vilken modell, kostnadsföring eller aktivering, som företagen väljer att tillämpa. Vid 
den bivariata analysen för samtliga företag i undersökningen visade det sig finnas ett 
samband att de företag som väljer att tillämpa K3-regelverket är de som har en högre 
FoU-intensitet. Det visade sig även att företag som tillämpar aktiveringsmodellen har en 
högre FoU-intensitet vilket kan anses stämma med att FoU-intensiva företag väljer K3 
eftersom det där är tillåtet med aktivering av FoU-utgifter. Det stämmer dock inte 
överens med vad Cazavan-Jeny och Jeanjean (2006) och Cazavan-Jeny et al. (2011) 
kommit fram till i deras studier, att de minst FoU-intensiva företagen väljer att tillämpa 
aktiveringsmodellen. Analyserna av variabeln FoU-intensitet utifrån samtliga företag i 
undersökningen visar alltså på motsatsen då de som tillämpar aktiveringsmodellen har 
en högre FoU-intensitet än de företag som tillämpar kostnadsföringsmodellen. Däremot 
visar analyserna för de företag som tillämpar aktiveringsmodellen och där regelverkens 
hantering av FoU-utgifter har haft påverkan på valet att K3-regelverket tillämpas av de 
företag som är minst FoU-intensiva. Detta samband var starkare än vid de första 
analyserna och stämmer även bättre överens med tidigare forskning. 
 
Bransch: 
En annan variabel i studien är Bransch och resultatet visar på att det finns vissa 
skillnader mellan branscherna. Enligt modell 1 och 2 i regressionsanalysen väljer större 
delen av företagen inom dator-, elektronik- och optiktillverkningsbranschen att tillämpa 
K3-regelverket. I modell 3 och 4 däremot, är sambandet omvänt. Det är därför svårt att 
säga om resultatet av regressionsanalyserna kan anses trovärdiga. Collin et al. (2009) 
fick endast ett svagt stöd på sambandet mellan redovisningsmetod och bransch, både 
utifrån PAT och IT, och det är därför inget som kan styrka resultatet i denna studie. 
 
Storlek på stad: 
Storlek på stad visar sig i denna studie ha ett svagt negativt samband med val av 
regelverk. Det tyder på att företag som är belägna i stora städer (Stockholm, Göteborg 
och Malmö) tenderar att välja K2-regelverket medan de som är belägna i mindre städer i 
större utsträckning väljer K3. Detta resultat säger emot resultatet från studien utförd av 
Collin et al. (2009) där företag belägna i stora städer, både utifrån PAT och IT, tenderar 
att välja det mer avancerade regelverket, det vill säga det som kan likställas med K3. 
 
Revisionsbyrå: 
I analysen visar det sig vidare finnas ett mycket svagt samband mellan val av regelverk 
och variabeln Revisionsbyrå. Sambandet innebär att företag som inte har en revisor som 
ingår i Big4 väljer K3-regelverket. Collin et al. (2009) menar i deras studie genomförd 
utifrån IT, att företag som har samma revisionsbyrå även väljer samma regelverk. Då 
studien utförd av Collin et al. (2009) endast visar på att företag med samma 
revisionsbyrå väljer samma regelverk kan det inte hjälpa till att stärka denna studies 
svaga samband att företag vars revisor inte ingår i Big4 tenderar att välja K3-
regelverket. 
 
Skatteeffekter: 
Vidare kan denna studie, precis som flera andra studier (Jenkins och Upton; 2011, 
Fields, Lys och Vincent, 2001), visa på att skatteeffekter kan vara en bakomliggande 
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orsak till varför företag väljer kostnadsföringsmodellen. Även studien utförd av 
Willmott et al. (1992) styrker detta då de skriver att skattelättnader kan vara en 
bakomliggande orsak till hur beslutsfattare i företagen väljer att redovisa FoU-utgifter. 
Detta är en faktor som kan förklara delar av variabeln Övrigt i denna studie då den till 
91 % ska förklara valet av regelverk. Studiens resultat visade på att lite mer än hälften 
av företagen tror att just skatteeffekter kan vara en bidragande faktor vid val av 
regelverk. Detta skulle alltså kunna vara en faktor som höjer denna studies 
förklaringsgrad vid val av regelverk då denna variabel inte analyserades i bivariat och 
multivariat analys och därför inte ingår i den erhållna förklaringsgraden. Watts och 
Zimmerman (1978) menar att större företag väljer redovisningsmetoder som ger ett 
lägre resultat för att bland annat minska skattekostnader, medan mindre företag är mer 
benägna att välja metoder som ger högre resultat och därmed högre skatter. Denna 
studie riktar sig mot mindre onoterade aktiebolag och resultatet kan därför anses 
stämma överens med deras resultat då 68 % i någon mån har aktiverade FoU-utgifter 
vilket är en redovisningsmetod som ger ett högre resultat. En intressant tanke angående 
resultatet i denna studie är om de svarande företagen svarat utifrån dem själva och att de 
som tillämpar K2 och då även kostnadsföringsmodellen gör detta för att minska det 
egna resultatet. En stor del av respondenterna från företagen som tillämpar 
kostnadsföringsmodellen tror nämligen att skatteeffekter har påverkan på valet.  
 
Det framgår i studiens resultat att företag väljer olika regelverk och olika metoder för 
redovisning av FoU-utgifter såsom att kostnadsföra alla utgifter, aktivera alla utgifter 
eller en kombination av både kostnadsföring och aktivering. Detta visar att det inte finns 
en enighet om hur FoU-utgifter ska behandlas, vilket i sin tur kan visa tendenser till att 
den ständiga konflikten som Willmott et al. (1992) skriver om fortfarande råder. Han 
menar att det är ett omtvistat ämne hur FoU-utgifter ska behandlas, om de ska ses som 
en tillgång eller kostnadsföras när de uppstår. Det kan förklara varför företagen 
behandlar sina FoU-utgifter olika, synsättet på FoU-utgifter behöver inte vara 
densamma inom alla företag. 
 
Denna studie kan slutligen styrka det Collin et al. (2009) kommer fram till, att det 
behövs en mix av teorier för att förklara redovisningsval då resultatet i denna studie kan 
förklaras och kopplas till i stort sett alla teorier. Ingen teori kan i sin helhet förklara 
resultatet i denna studie utan det plockas delar från flertalet teorier. Det kan även vara 
svårt att säga vilka variabler som påverkar valet av regelverk eftersom det även kan 
påverkas av andra faktorer som tas upp i dessa redovisningsteorier, som till exempel 
vad ledningen motiveras av och hur deras ersättningsavtal utformats.  

5.3 Förfinad a priori-modell 
Det visade sig redan i den första korrelationsmatrisen att a priori-modellens variabler 
endast visade svaga samband med valet av regelverk. Detta bekräftades sedan i 
regressionsanalyserna med modell 1 och 2 där förklaringsgraden uppgick till 9 %. Den 
andra korrelationsmatrisen, med de företag som tillämpar aktiveringsmodellen och där 
regelverkens hantering av FoU-utgifter har haft inverkan på valet, visade något starkare 
samband generellt sett. Förklaringsgraden i regressionsanalysen för dessa företag ökade 
också, till 43 %. Den nya, förfinade modellen kan därför se ut enligt följande, med en 
stor vikt på variabeln Övrigt då det är en stor del av valet som inte kan förklaras av 
övriga variabler. 
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Figur 5.1 Förfinad a priori-modell. Mörkare färg innebär mer trovärdig påverkan på val av regelverk. 

Först och främst har företagets storlek, utifrån resultaten, inte uppvisat något speciellt 
samband med valet av regelverk och har därför plockats bort från modellen. Variabeln 
Revisionsbyrå är inte heller med i den korrigerade modellen på grund av bristande 
samband med valet av regelverk. Ingen av de övriga variablerna har heller uppnått 
signifikanta samband med valet av regelverk, men har ändå lyckats bättre än variablerna 
Storlek på företag och Revisionsbyrå med att förklara valet. Därför är variablerna 
Bransch, Lönsamhet, FoU-intensitet och Storlek på stad med i den korrigerade 
modellen, och kan till viss del användas som förklarande variabler.  
 
Vidare visar resultatet från enkätundersökningen att lite mer än hälften av företagen tror 
att skatteeffekter kan påverka valet och det kan därför vara en faktor som ryms inom 
variabeln Övrigt. Även Tillväxt kan vara en faktor som ryms inom Övrigt då det 
framgick i enkätundersökningen att det för ett av företagen var orsaken till att K3-
regelverket valdes och då även tidigare forskning menar att FoU-projekt förväntas ge 
framtida lönsamhet kan det anses rimligt att denna faktor är något som påverkar valet 
för vissa företag. Ingen av dessa två faktorer har analyserats i bivariat och multivariat 
analys och de ingår därför inte i den erhållna förklaringsgraden. Dessa två faktorer, 
Skatteeffekt och Tillväxt, läggs därför in som två faktorer som påverkar variabeln Övrigt 
i a priori-modellen. Anledningen till att Skatteeffekter inte analyserades med de andra 
variablerna samt läggs som en egen direkt påverkande variabel i a priori-modellen är för 
att frågan ställdes generellt sett och att det därför inte går att avgöra om det är en faktor 
som har påverkat de svarande företagens val av regelverk.  
 
I den förfinade a priori-modellen ovan kan de olika variablerna anses ha en viss styrka 
och trovärdighet. De sambanden som visats i analysen är relativt svaga och ingen av 
dessa har heller uppnått signifikanta samband och det är därför nödvändigt att föra en 
diskussion kring detta. Både variabeln Lönsamhet och FoU-intensitet kan i viss mån 
styrkas av tidigare forskning och deras trovärdighet kan därför anses öka något. Dock 
kan inte variablerna Storlek på stad och Bransch styrkas av tidigare forskning och det 
skulle därför behövas vidare forskning kring dessa. Då det är en begränsad tidsperiod 
för denna studie är det dock inte något som är möjligt att genomföra. Skatteeffekter och 
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den nya variabeln Tillväxt har lagts till som påverkande faktorer till övrigt, de har som 
tidigare nämnts inte testats i de bivariata och multivariata analyserna och har därför inte 
något statistiskt samband eller någon signifikansnivå. Skatteeffekter kan däremot styrkas 
av flertalet tidigare studier samt att lite mer än hälften av företagen tror att detta kan 
vara en bidragande faktor, det tillsammans är något som ökar trovärdigheten kring 
skatteeffekternas påverkan. Tillväxt är en faktor som inte diskuteras i tidigare forskning 
mer än att FoU förväntas ge framtida lönsamhet, vilket i sin tur oftast leder till tillväxt. 
Dock är det svårt att stärka denna faktor med tidigare forskning och den bör därför 
genomgå vidare forskning för att uppnå trovärdighet.  

5.4 Bortfallsanalys 
Bortfallet i enkätundersökningen är något som bör tas i beaktning då svarsfrekvensen är 
relativt låg. Svarsfrekvensen har beräknats enligt Bryman och Bells (2005) formel: 
 

𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡  𝑎𝑛𝑣ä𝑛𝑑𝑏𝑎𝑟𝑎  𝑠𝑣𝑎𝑟
𝑢𝑟𝑣𝑎𝑙𝑒𝑡𝑠  𝑠𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘 − 𝑑𝑒  𝑠𝑜𝑚  𝑖𝑛𝑡𝑒  ℎ𝑎𝑟  𝑔å𝑡𝑡  𝑎𝑡𝑡  𝑓å  𝑡𝑎𝑔  𝑝å  𝑒𝑙𝑙𝑒𝑟  𝑠𝑜𝑚  𝑖𝑛𝑡𝑒  𝑡𝑖𝑙𝑙ℎö𝑟  𝑢𝑟𝑣𝑎𝑙𝑒𝑡

 

 
Uträkning enligt ovanstående formel ger denna studies enkätundersökning en 
svarsfrekvens på 24 %. Bryman och Bell (2005) menar att så länge forskaren inser och 
är medveten om de följder och begränsningar som en låg svarsfrekvens innebär så kan 
studien fullföljas. Därför förs här en diskussion om hur den låga svarsfrekvensen kan ha 
uppstått och hur den påverkar studiens resultat. 
 
Först och främst kan studiens tidsbegränsning haft inverkan på antalet inkomna svar på 
enkätundersökningen. Hade studien genomförts under en längre tidsperiod hade fler 
aktioner kunnat göras för att få in ytterligare svar. Vidare kan en anledning till att det 
har varit svårt att få in svar vara att företagen själva inte är insatta i regelverken och 
deras redovisning utan överlåter detta till en redovisnings- eller revisionsbyrå och sedan 
går på deras rekommendationer. Då det slutliga valet inte behöver ha tagits förrän 
bokslutet år 2014 har därför många utav dessa företag möjligtvis inte ens diskuterat 
denna fråga med sin redovisningskonsult/revisor ännu. Detta kan ses som en brist i 
studien då sannolikheten att fler av de ansvariga i populationens företag förmodligen 
skulle ha en ökat medvetenhet om valet av regelverk om studien genomförts när det 
slutliga valet måste tagits, det vill säga efter bokslutet för år 2014. 
 
En annan anledning till varför vissa företag väljer att inte svara kan vara att de inte 
längre arbetar med FoU och anser att de inte hör till studiens population. Några företag 
har svarat med ett mail att det skett förändringar och att de inte längre hör till 
populationen men det kan också mycket väl tänkas att några på grund av detta hoppar 
över enkäten utan att ta sig tid att svara varför. 
 
För att försöka förklara bortfallet ytterligare har det även tagits fram olika mått från 
både de svarande företagen och hela populationen för att se om de som svarat avviker 
på något vis men det visar sig inte finnas några större skillnader i måtten mellan dessa 
grupper (Se tabell 4.4 och 4.5). De enda måtten som har en stor avvikelse är maximum 
och minimum vilket kan förklaras av att det är en större population och att det därför 
finns en stor spridning. Det går därför inte att säga att de som svarat avviker från 
populationen i helhet på något vis. 
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5.5 Metodanalys och kvalitetsutvärdering 
Studiens metod kan anses ha en svaghet då företagen inte måste ha tagit det slutliga 
valet vid studiens genomförande. Studien genomfördes mitt i en pågående process och 
det kan därför hända att vissa företag väljer det andra regelverket än vad det svarat i 
enkätundersökningen. Detta kan också ha påverkat studiens svarsfrekvens då de som 
inte gjort valet inte tar sig tid att svara på enkäten.  
 
Något som påverkas av studiens bortfall är generaliserbarheten av resultatet. Det finns 
ingen större skillnad i resultaten mellan branscherna men svarsfrekvensen inom 
läkemedelsbranschen är låg och det kan därför inte med säkerhet sägas att val av 
regelverk inte skiljer sig åt mellan branscher. Att säga att generaliserbarhet till 
branscher utanför denna studies ramar är möjlig blir på grund av detta svårt eftersom det 
inte kan fastställas statistiskt.  
 
Reliabiliteten och då främst stabilitet är också något som kan diskuteras. Det är svårt att 
säga att studien skulle få samma resultat om den genomfördes igen då det trots allt är 32 
% av de svarande företagen som inte gjort det slutliga valet ännu. En annan aspekt att ta 
i beaktning är att när svarsfrekvensen är relativt låg kan resultatet inte representera hela 
populationen vilket medför att om enkäten skickas ut igen kanske det är andra delar av 
populationen som svarar och deras val kan skilja sig från svaren i denna studie. Vid en 
så pass låg svarsfrekvens kan även ett fåtal svar få en mycket stor påverkan på 
resultaten. 
 
Det kan diskuteras hur stark validiteten kan anses vara i denna studie. I 
enkätundersökningen ställdes frågan om regelverkens hantering av FoU-utgifter haft 
någon påverkan på valet för att stärka validiteten. Det har även genomförts 
regressionsanalyser där det undersökts om samband är äkta. I regressionsanalyserna 
visade sig dock inget av de erhållna sambanden visa på statistisk tillförlitlighet. Detta 
leder i sin tur att de kan finnas svagheter i validiteten kring de erhållna sambanden. 
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6. Slutdiskussion  
Syftet med denna studie har varit att se vilket av regelverken, K2 eller K3, som mindre 
onoterade aktiebolag som arbetar med FoU väljer att tillämpa. En slutdiskussion 
utifrån resultaten presenteras i detta kapitel under respektive forskningsfråga. Därefter 
diskuteras studiens bidrag och slutligen ges förslag på fortsatt forskning kring ämnet. 

6.1 Väljer mindre onoterade FoU-företag att tillämpa K2- eller K3-
regelverket? 
Resultatet i denna studie visar på att övervägande del av de företag som valt vilket 
regelverk de ska tillämpa kommer att välja K3-regelverket. Totalt sett, utifrån alla de 
svarande företagen (även de som svarat att de inte vet) har lite mer än hälften svarat att 
de kommer välja K3-regelverket vilket är intressant då K2-regelverket egentligen ska 
vara anpassat för mindre onoterade aktiebolag. Om de som svarat att de inte vet vilket 
regelverk som kommer tillämpas istället räknas bort visar resultatet att 71 % kommer 
tillämpa K3-regelverket. Resultaten får stöd av Cazavan-Jeny et al. (2011) men 
motsäger däremot Hemlin (2005), Nixon (1997) samt Collin et al. (2009). 
 
Av de företag som ännu inte har gjort valet tillämpar övervägande del i dagsläget 
aktiveringsmodellen fullt ut eller till viss del. Det är intressant att dessa inte gjort sitt val 
ännu och inte heller vet vilket regelverk det lutar åt då de kommer behöva återföra de 
aktiverade utgifterna mot det egna kapitalet om K2-regelverket väljs. Detta är även 
något som lite mer än hälften av de företag som valt K2 kommer behöva göra. Det krävs 
då att det egna kapitalet är tillräckligt stort så att det inte understiger hälften av det 
registrerade aktiekapitalet då det annars kan leda till att aktieägarna blir 
betalningsskyldiga. 

6.2 Vilka faktorer kan påverka valet av regelverk? 
Variablerna i a priori-modellen fick inget signifikant resultat i varken den bivariata eller 
multivariata analysen. Vid jämförelse av alla svarande företag mellan de två valda 
branscherna visar resultatet dock att det finns vissa skillnader då det inom dator-, optik-, 
och elektroniktillverkningsbranschen är något vanligare att välja K3-regelverket. Dock 
är det som tidigare nämnts stor skillnad på antal svarande mellan branscherna och det 
kan därför diskuteras huruvida detta resultat kan anses trovärdigt då det inte heller fick 
något direkt stöd i tidigare forskning (Collin et al., 2009). Inte heller variabeln Storlek 
på stad får vidare hög trovärdighet då sambandet är svagt och det inte stöds av tidigare 
forskning (Collin et al., 2009). Variablerna Storlek på företag och Revisionsbyrå togs 
bort då de i analyserna visade sig ha låg påverkan på val av regelverk. De som fick 
starkast trovärdighet i den förfinade a priori-modellen är Lönsamhet och FoU-intensitet 
som även stärks av tidigare forskning, bland annat Cazavan-Jeny och Jeanjean (2006). 
Sambandet visade att mindre lönsamma företag väljer att tillämpa K3-regelverket och 
att ju mer FoU-intensivt ett företag är, desto större benägenhet att välja både K3-
regelverket och aktiveringsmodellen. Utifrån analyserna togs det fram en förfinad a 
priori-modell, dock med en förklaringsgrad på endast 9 %. I den förfinade a priori-
modellen ingår variablerna Bransch, Lönsamhet, FoU-intensitet, Storlek på stad och 
Övrigt där Skatteeffekter och Tillväxt ligger som påverkande faktorer. 
 
Vid analys av endast de företag som vid studiens genomförande tillämpar 
aktiveringsmodellen och där regelverkens hantering av FoU-utgifter har haft inverkan 
på valet uppnådde a priori-modellen en förklaringsgrad på 43 %. Det visade sig här 
finnas starkare samband mellan val av regelverk och variablerna Lönsamhet, FoU-
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intensitet och Storlek på stad. Dock visade sig ingen av variablerna vara statistiskt 
signifikanta. 
 
En tänkbar anledning till den låga förklaringsgraden kan vara att det som påverkar valet 
av regelverk för de studerade företagen är regelverkens hantering av FoU-utgifter då en 
övervägande del har svarat att det är något som påverkat deras val. För de som valt K3-
regelverket har större andel svarat att regelverkens hantering av FoU-utgifter påverkat 
valet än för de som svarat K2-regelverket. 77 % av företagen som har valt K3-
regelverket och i dagsläget tillämpar aktiveringsmodellen menar att hanteringen har haft 
inverkan på valet, vilket tyder på att många har valt K3-regelverket oberoende av 
variablerna i a priori-modellen. 
 
Resultatet från studien visade också att mer än hälften av företagen tror att 
skatteeffekter generellt sett kan vara en faktor som påverkar valet av regelverk då 
kostnadsföringsmodellen är en metod som minskar resultatet och då även 
skattekostnaderna. Detta resultat stämmer även överens med vad tidigare forskning 
kommit fram till (Jenkins och Upton, 2011; Fields et al., 2001). Det väcktes även 
funderingar kring om planerad tillväxt kan vara en bidragande faktor men det är inget 
som undersöktes vidare i detalj i denna studie. Dessa två faktorer är i den förfinade a 
priori-modellen påverkande faktorer till variabeln Övrigt. 
 
Vid analysen av studiens resultat och redovisningsteorier som kan tänkas förklara 
redovisningsval kunde kopplingar göras till flera av teorierna. Resultatet stödjer 
diskussionen som Collin et al. (2009) förde, att det behövs en mix av flera teorier för att 
kunna förklara redovisningsval. Den låga förklaringsgraden skulle eventuellt kunna 
kompletteras genom nämnda redovisningsteorier, som till exempel att valet beror på vad 
ledningen motiveras av.  

6.3 Bidrag 
Förhoppningen med denna studies resultat är att den ska kunna ge ett praktiskt bidrag 
angående vilket regelverk mindre onoterade aktiebolag som arbetar med FoU väljer att 
tillämpa och att det ska kunna hjälpa andra företag som står inför valet mellan K2 och 
K3. Då det framgår att övervägande del kommer att välja K3-regelverket kan det tänkas 
att BFN bör se över K2-regelverket och eventuellt göra anpassningar för att fler utav de 
företag som egentligen är K2-företag ska välja att tillämpa det. Lev (2003) nämner att 
det i FASB finns ett undantag som gör det tillåtet att aktivera kostnader för 
programutveckling. Något liknande undantag skulle kunna införas i K2 för att göra det 
mer anpassat för mindre onoterade aktiebolag som arbetar med FoU. 
 
Teoretiskt sett ger denna studie ett bidrag genom att belysa ett problemområde som är 
aktuellt i dagsläget, då regelverken har införts det senaste året. Det finns därför endast 
begränsad forskning kring ämnet, och denna studie är en pusselbit för att föra 
forskningen kring K-regelverken vidare. Fortsättningsvis bygger denna studie vidare på 
det som Willmott et al. (1992) tar upp, att hur FoU-utgifter ska behandlas är ett 
omtvistat ämne och att synen på detta skiljer sig åt mellan olika forskare. 

6.4 Förslag på fortsatt forskning 
I denna studie visade det sig att ett av företagen valde K3-regelverket på grund av att de 
planerar att växa när utvecklingen av produkten är klar. Variabeln Tillväxt är något som 
kan vara en förklarande variabel till fler företags val av regelverk och kan därför vara 
intressant att studera vidare. 
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Studien har genomförts under året som företag måste välja vilket regelverk de ska 
tillämpa. Det innebär att alla inte gjort det slutliga valet ännu och förslagsvis bör studien 
genomföras igen när bokslut för år 2014 har gjorts offentliga. För att stärka kvalitén och 
generaliserbarheten på resultatet kan då insamling av empiri genomföras genom 
granskning av årsredovisningar och bokslut eftersom det i dessa framgår vilka 
redovisningsprinciper som tillämpas och om det under året skett någon ändring i 
redovisningsprinciperna. 
 
För att skapa en ökad förståelse till vad som påverkar valet skulle förslagsvis även en 
kvalitativ undersökning genomföras där den som fattat beslutet om valt regelverk 
intervjuas. Det skulle då bli lättare att skapa en förståelse för vilka faktorer som ryms i 
variabeln som namnges Övrigt i denna studie.  
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Bilaga 1  
Enkätundersökning om svaret på fråga 1 är ”Ja” 
 
Redovisning av FoU-utgifter – val av regelverk 
 
Företagets namn: 
 
Respondentens namn: 
 
1. Har ni bestämt vilket av K-regelverken (K2 eller K3) ni kommer tillämpa? 

o Ja 
o Nej 
o Kommer inte kunna tillämpa K2 

 
2. Vilket av K-regelverken kommer ni att tillämpa? 

o K2 
o K3 

 
3. Tillämpar ni i dagsläget aktiveringsmodellen, dvs. att utgifter för FoU förs in i 
balansräkningen som en tillgång? 

o Ja 
o Nej 
o Till viss del 

 
4. Har regelverkets hantering av FoU-utgifter haft inverkan på valet? 
(Att aktivering av FoU-utgifter endast är tillåtet i K3-regelverket) 

o Ja 
o Nej 
o Till viss del 

 
5. Har ni vid beräkning av jämförelsesiffror för 2013 tagit hänsyn till de nya 
regelverkens eventuella effekter? 
(Exempelvis återföring av aktiverade utgifter för FoU) 

o Ja 
o Nej 
o Vet ej/Har inte beräknat jämförelsesiffror 

 
6. Tror ni att skatteeffekter har inverkan på valet generellt sett för företag i branschen? 
(Exempelvis genom att kostnadsföring medför lägre resultat och därigenom lägre skatt) 

o Ja 
o Nej 

 
7. Övrigt  
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Bilaga 2  
Enkätundersökning om svaret på fråga 1 är ”Nej” 
 
Redovisning av FoU-utgifter – val av regelverk 
 
Företagets namn: 
 
Respondentens namn: 
 
1. Har ni bestämt vilket av K-regelverken (K2 eller K3) ni kommer tillämpa? 

o Ja 
o Nej 
o Kommer inte kunna tillämpa K2 

 
2. Vilket av regelverken lutar det åt att ni kommer tillämpa? 

o K2 
o K3 

 
3. Tillämpar ni i dagsläget aktiveringsmodellen, dvs. att utgifter för FoU förs in i 
balansräkningen som en tillgång? 

o Ja 
o Nej 
o Till viss del 

 
4. Kommer regelverkets hantering av FoU-utgifter ha inverkan på valet? 
(Att aktivering av FoU-utgifter endast är tillåtet i K3-regelverket) 

o Ja 
o Nej 
o Till viss del 

 
5. Har ni vid beräkning av jämförelsesiffror för 2013 tagit hänsyn till de nya 
regelverkens eventuella effekter? 
(Exempelvis återföring av aktiverade utgifter för FoU) 

o Ja 
o Nej 
o Vet ej/Har inte beräknat jämförelsesiffror 

 
6. Tror ni att skatteeffekter har inverkan på valet generellt sett för företag i branschen? 
(Exempelvis genom att kostnadsföring medför lägre resultat och därigenom lägre skatt) 

o Ja 
o Nej 

 
7. Övrigt  
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Bilaga 3  
Svarande företag 
Affärskontakten Sverige AB 
ALO Center AB 
Amellnova AB 
Anmedic AB 
Bohus Biotech AB 
Bremen Production AB 
Catron Elektronik AB 
Cobolt AB 
Conflux AB 
Dataliner AB 
EC instruments AB 
Eltex of Sweden AB 
Exibea AB 
Fiberson AB 
Högbloms Legomontage AB 
Imsys AB 
InCoax Networks Europe AB 
Innovativ Vision AB 
Inor Process AB 
Lembke Elektromekaniska Verkstad LEV AB 
Movinto Fun AB 
Optoskand AB 
Orlo AB 
Permanova Lasersystem AB 
PFO tech AB 
Satmission AB 
Swemac Innovation AB 
Techinova AB 
Teleanalys AB 
TelliQ AB 
Trigentic AB 
 
 


