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SAMMANFATTNING 

Huvudsyftet med denna studie är att ta reda på om mindre onoterade aktiebolag som arbetar med 

forskning och utveckling valt att tillämpa K2- eller K3-regelverket. Delsyftet är att undersöka vilka 

faktorer som kan inverka på valet. En förhoppning med studien är att denna kan vara till hjälp för de 

företag som står inför valet mellan K2 och K3. I studien har en kvantitativ metod tillämpats. 

Empiriskt material har samlats in genom årsredovisningar, via databasen Retriever samt via kontakt 

med ansvarig person på företagen i urvalet. Insamlad data har sedan analyserats med hjälp 

statistiska analyser. Variabler som kan tänkas påverka valet av regelverk har tagits fram utifrån 

redan erkända teorier samt ur tidigare forskning. Variablerna presenterats i en a priori-modell. En 

undersökningsmodell har sedan utformats då alla tänkbara variabler ur den teoretiska referensramen 

inte är möjliga att undersöka på grund av metodval. Resultatet i denna studie visar på att 

övervägande del av företagen valt att tillämpa K3-regelverket trots att det är K2-regelverket som är 

det regelverk som rekommenderas för denna kategori av företag. Dessutom gjorde studiens tidsram 

det omöjligt att samla in fler årsredovisningar än de som inkom, detta gav ett stort bortfall som 

troligtvis påverkat studiens resultat. En liknande studie i höst skulle ge ett bättre empiriskt material 

och därmed förhoppningsvis ett generaliserbart resultat.  

 

Nyckelord: K-regelverken, K2, K3, redovisningsval, aktiveringsmodellen, 

kostnadsföringsmodellen, FoU 

  



 

ABSTRACT   

The main objective of this study is to find out the reasons why small and limited companies 

working with R&D would decide to apply K2 or K3 regulations and to investigate what factors may 

influence that choice. One hope of the study, if completed successfully and thoroughly, is that it 

may serve as a guide in order to help companies faced with this choice. The study is based on a 

quantitative method. Empirical data was collected through annual reports, through the database, 

Retriever, and by having contact with the CFO. Further, the empiric data was analyzed using 

statistical analysis and the variables that could affect the choice of framework were found in 

acknowledged theories as well as previous research regarding accounting choices. The variables are 

presented in a “A priori-model”. A research model was formed since all possible variables from the 

theories could not be investigated due to methodological choices. The empirical data has been 

presented in the form of tables, charts and then discussed regarding previous research. The results 

of this study show that the majority of the companies decided to apply the K3 regulations, even 

though the K2 regulation were recommended for that category of company. In addition, the study's 

timeframe made it impossible to collect any more annual reports than what was received, this may 

affect the results of this study. A similar study in the fall would give better empirical data. 

Key words: Accounting, R&D, K2, K3, Accounting choice, capitalize, expense 
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1. Inledning 

I det inledande kapitlet kommer bakgrund, problemdiskussion, syfte, frågeställningar och 

avgränsningar att presenteras. Bakgrunden beskriver de begrepp som ligger till grund för 

problemdiskussionen samt ger en övergripande beskrivning av de nya regelverken. I 

problemdiskussionen granskas tidigare forskning inom området samt pågående diskussioner inom 

ämnet, detta görs för att kunna finna forskningsfronten gällande ämnet. Studiens fortsatta 

disposition presenteras i slutet av kapitlet. 

 

1.1. Bakgrund 

Bokföringsnämnden (BFN) beslutade under 2000-talet att förändra de redovisningsprinciper som 

företag i Sverige tidigare använt sig av. När de nya regelverken för upprättande av årsredovisning 

blev tvingande ställdes företagen inför ett klurigt val. 

 

"De mindre företagen undrar: Ska jag välja K2 eller K3? -Jag brukar svara: Det beror på."  

(Stralström, 2013, 15 januari) 

 

Då redovisning på senare år blivit allt mer komplex har det gett upphov till att regleringen inom 

redovisningen ökat. Det har på senare år också blivit centralt att anpassa principerna efter 

internationella standarder. På 1970-talet bildades den internationella organisationen International 

Accounting Standards Committee (IASC). Denna organisation genomförde år 2001 en ombildning 

och bytte namn till International Accounting Standards Board (IASB) och i samband med detta gav 

de ut International Financial Reporting Standards (IFRS) som är ett internationellt 

redovisningsregelverk.  Idag är IASB en av de organisationer som ger ut redovisningsnormer 

gällande hur internationell redovisning ska upprättas för noterade bolag. EU beslutade 2002 att anta 

de internationella redovisningsstandarderna. De svenska redovisningslagarna finns i 

Bokföringslagen (BFL) och Årsredovisningslagen (ÅRL).  Dessa lagar ses som ramlagar som 

kompletteras tillsammans med begreppet god redovisningssed. Redovisningslagarna i Sverige är 

även bunden till EU:s lagstiftning, IFRS (Nilsson, 2010).   

 

Syftet med det nya ramverket är att samla samtliga principer under ett och samma ramverk, vilket 

har gett upphov till det så kallade K-projektet (BFN, 2015). Det nya kategoriseringsprojektet 

skapades för att underlätta för företagen och delades därmed in i fyra olika kategorier, beroende på 

bolagsform och storlek. K1 och K2 innehåller förenklade och regelbaserade allmänna råd som riktar 

sig mot mindre företag och mindre organisationer.  Ett mål med projektet är att förenkla de tidigare 

nationella redovisningsnormerna och anpassa dessa mot den internationella utveckling som finns 
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idag. Ett annat mål med K-regelverken är att företag som tillhör samma storlekskategori och 

företagsform ska tillämpa samma redovisningsregler. Tidigare har de onoterade företagen i stor 

utsträckning haft möjlighet påverka redovisningen genom att själva välja den redovisningsprincip 

som passar bäst beroende på företagets mål (BFN, 2010).  K3-regelverket är ett mer principbaserat 

ramverk som består av nationella regler när det kommer till årsredovisning- och 

inkomstskattelagen, men dess uppkomst har blivit inspirerat av internationella regler. Därmed har 

K3 en internationell utgångspunkt (BFN, 2010). Det medför att K3 är mer flexibelt och att 

företagen kan anpassa det mer efter dess egen situation (BFN, 2010). K3 är anpassat och 

obligatoriskt för större företag men även mindre företag kan välja denna kategori. För att betraktas 

som ett större företag ska två av tre specificerade gränsvärden uppfyllas två år i rad. Gränsvärdarna 

innebär enligt årsredovisningslagens 3§ 1 kapitlet (ÅRL, SFS 1995:1554), att om företaget har mer 

än 50 anställda, mer än 40 miljoner i nettoomsättning och mer än 80 miljoner i balansomslutning 

två år i rad ska det betraktas som ett större företag. Är företaget inte ett större företag, definieras det 

som ett mindre företag. De företag som i koncerner följer de internationella reglerna IFRS, ska dock 

tillämpa K4 (BFN, 2013).  

 

År 2013 var det 97 % av Sveriges företag som föll in under kategorin för mindre företag och kan 

således välja mellan att använda K2 och K3.  Regelverket K3 är därmed inte tvingande för särskilt 

många företag i Sverige trots att det anses vara huvudreglementet (FAR Akademi, 2013). År 2012 

fanns det enligt SCB (2012) cirka 10 000 företag som räknades som små företag och samtidigt 

räknades som ett produktinnovativt företag. Detta innebär att de har en större mängd immateriella 

tillgångar än företag som inte räknas som produktinnovativa. 

 

Det är först under våren 2015 företag lämnar den första årsredovisningen där det är tvingande att 

tillämpa det nya ramverket i sin helhet (Oppenheimer, 2013, maj). De nya reglerna har inte klarat 

sig utan kritik under deras uppbyggnadsfas då det har uttryckts oro över vad tillämpningen kommer 

innebära, speciellt för företag som kan välja mellan K2 och K3. Oppenheimer (2013, maj) tar upp 

att det finns redovisningsmetoder i K3 som kan vara mer fördelaktiga i vissa avseenden när 

upprättande av årsbokslut och årsredovisning ska göras. Möjligheterna att styra resultatet ökar vid 

användning av K3. Ett exempel på detta är val av metod vid redovisning gällande egenupparbetade 

immateriella anläggningstillgångar där företag enligt K3 kan välja aktiveringsmodellen eller 

kostnadsföringsmodellen. Enligt aktiveringsmodellen ska samtliga utgifter som uppkommer under 

forskningsfasen av ett projekt kostnadsföras när de uppkommer och samtliga utgifter under 

utvecklingsfasen ska aktiveras. I kostnadsföringsmodellen ska samtliga utgifter kostnadsföras. I K2 

får inte aktiveringsmodellen tillämpas (BFNAR 2008:1). Oppenheimer (2013, maj) belyser att 
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mindre företag med stora egenupparbetade immateriella tillgångar kan bli tvingade att använda K3 i 

och med att aktivering i K2 inte är tillåtet. I värsta fall kan företag som tidigare redovisat 

egenupparbetade immateriella tillgångar tvångslikvideras om de väljer att använda K2, och 

därigenom blir de tvingade att välja K3 för att undvika likvidering. För de företag som tidigare följt 

bokföringsnämndens allmänna råd och tar upp immateriella tillgångar i balansräkningen 

uppkommer ett problem om de har stora utgifter för forskning och utveckling (FoU). Oppenheimer 

menar att det blir missvisande för företag som har egenupparbetade immateriella tillgångar om de 

kostnadsför dessa utgifter (2013, maj). Det som är oroande för företag som tillämpar K2 är att de 

balanserade utgifterna från tidigare år nu måste kostnadsföras, eftersom det inte är tillåtet att 

använda aktiveringsmodellen. Han menar vidare att denna ökning av kostnader leder till ett minskat 

resultat vilket måste korrigeras mot det egna kapitalet. En annan som kritiserat ramverket är 

Engström (2007, oktober) som menar att tolkningsbehovet av ramverket K3 kan leda till att företag 

blir i behov av experthjälp för att upprätta sin redovisning, något som ofta innefattar dyra 

konsulttjänster. Vidare menar han att de nya regelverken till stor del inte skulle medföra en 

förbättring för de mindre företagen då den gamla principen, försiktighetsprincipen, ersätts mot en 

princip som leder till mer otydlighet. 

 

Merriam Webster International Dictionary (2015) definierar en immateriell tillgång som ”inte 

möjlig att definiera eller bestämma med säkerhet eller exakthet” men Lev (2001) menar att 

immateriella tillgångar kan definieras men inte bestämmas med säkerhet eller precision. Han menar 

att: ”tillgångar ger upphov till framtida ekonomiska fördelar” (s. 5). En immateriell tillgång ger 

också upphov till framtida fördelar men har inte en fysisk eller finansiell form. Lev (2001) räknar 

upp patent, varumärken och unika företagsstrukturer som genererar kostnadsfördelar som exempel 

på immateriella tillgångar. Han belyser att det som kännetecknar immateriella tillgångar är att de 

har högre risk gentemot andra investeringar, brist på full kontroll över intäkter och avsaknad av 

organiserade marknader. Definitionen av en immateriell tillgång i det nya regelverket K3 (BFNAR 

2012:1) lyder: ”En immateriell tillgång är en icke-monetär tillgång utan fysisk form. Finansiella 

tillgångar är inte immateriella tillgångar”. 

 

Den forskning som gjorts gällande immateriella tillgångar är omfattande, både i teori och i praktik. 

Lev (2001) diskuterar hur det går att förbättra rapportering av immateriella tillgångar då de regler 

som redovisningsansvariga lutar sig mot gällande immateriella tillgångar är svårtolkade. Han menar 

även att brister i redovisningen gällande FoU orsakar höga kostnader i kapital, främst för företag 

som befinner sig i uppbyggnadsfasen och är i större behov av finansiering. Svårigheten att värdera 

immateriella tillgångar gör att investerare kan undervärdera företag, speciellt de som inte kan visa 
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tillräcklig stor lönsamhet. Det hämmar också den ekonomiska tillväxten när det blir svårare att hitta 

finansiärer till både nya och befintliga projekt. 

 

1.2. Problemdiskussion  

I och med att majoriteten av företagen i Sverige består av mindre företag och därmed har 

möjligheten att välja mellan K2 och K3 leder detta till ett stort dilemma. Valet ger konsekvenser 

eftersom det kommer att återspeglas i balansräkningen, resultaträkningen, kassaflödesanalyser och 

nyckeltal under flera år och att det därför lätt kan användas för att jämna ut eller manipulera olika 

poster i de olika rapporterna. När företagen får möjlighet att välja mellan redovisningsmetoder finns 

det olika faktorer som påverkar valen. Hellman (1995) menar att det bland annat kan finnas 

skattemässiga skäl till val av redovisningsmetod. Företagen vill redovisa ett så bra resultat som 

möjligt, men skattemässigt kan det finnas incitament för att redovisa ett så lågt resultat som möjligt 

och därmed få ett lägre beskattningsunderlag. Att använda aktiveringsmodellen och därmed 

periodisera kostnader blir viktigare ur skattehänseende än ur ett redovisningsmässigt perspektiv då 

företagen frestas att redovisa ett lägre resultat för att därmed få en lägre skattekostnad. En risk med 

detta är att redovisningen blir styrd i fel avseende och kan leda till försämrad kvalité i redovisningen 

samt påverka kapitalmarknadens intressenter, vilket även kan leda till att kravet på en rättvisande 

bild blir lidande. 

 

I en studie gjord 2006 på franska noterade bolag (Cazavan-Jeny och Jeanjean, 2006) där 

möjligheten att välja mellan att kostnadsföra eller aktivera FoU-utgifter finns, kom de fram till att 

aktivering av FoU föredras av företag som är mindre lönsamma, har hög skuldsättningsgrad, är små 

till storleken och mer riskbenägna. Lev (2003) menar också att företag som är mindre lönsamma 

väljer att använda aktiveringsmodellen och att lönsamma företag föredrar kostnadsföringsmodellen. 

Den internationella redovisningsstandarden som behandlar immateriella tillgångar, IAS 38, menar 

att kostnadsföring av de utgifter som tillhör forskningsstadiet och aktivering av 

utvecklingskostnader ger en mer rättvisande bild (Cazavan-Jeny and Jeanjean, 2006). I en studie 

gjord av Cazavan-Jeny, Joos och Jeanjean (2007) menar förespråkare av kostnadsföring av 

immateriella tillgångar att valet mellan kostnadsföring eller aktivering av utgifter kan användas för 

att signalera privat information om företagets framtida ekonomiska fördelar. Vidare tar de upp att 

motståndarna menar att alternativet att aktivera utgifterna skapar möjligheter att manipulera 

företagets vinst genom att öka eller minska avskrivningarna på projekt som har låg sannolikhet att 

generera lönsamhet. 
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Chan, Faff, Gharghori och Ho (2007) har kommit fram till att FoU har en positiv effekt på framtida 

vinster. Detta medför att dessa utgifter bör klassificeras som immateriella tillgångar och därför ska 

balanseras för att ge en rättvisande bild av företagets ställning. Samtidigt påpekar flera forskare att 

aktiveringsmodellen leder till högre vinster i framtiden (Oswald och Zaeowin 2007; Abrahams och 

Sidhu, 1998). Även Deng och Lev (2006) påtalar att FoU i allmänhet är kopplat till framtida 

intäkter, men de påpekar även att det kan finnas stor osäkerhet angående projekt inom FoU då 

projekten riskerar att avbrytas eller bli mindre lönsamma än förväntat. Narayanan, Pinches, Kelm 

och Lander (2000) menar att osäkerheten beror på den långa tidsperioden mellan att projekt startas 

till signifikanta resultat nås. Det kan därför ur denna synpunkt vara bättre att kostnadsföra utgifterna 

när dem uppstår. Krstić och Đorđević (2010) menar att den information som ges av praxis gällande 

immateriella tillgångar är användbar, men också otillräckligt vid bestämmandet av ett företags 

verkliga värde. Det är därför svårt att veta vilket värde tillgången ska tas upp till, vilket gör det 

lättare för företag att kostnadsföra utgifterna istället och på det sättet få en mer rättvisande bild. 

Chambers, Jennings och Thompson (2002) menar dock att aktiveringsmodellen ger en större 

träffsäkerhet gällande prissättning än kostnadsföringsmodellen och att det av den anledningen kan 

vara bättre att aktivera. 

 

Tidigare forskning gällande redovisningsval har visat att några av de faktorer som kan tänkas 

påverka valet är bland annat storlek på företag, lönsamhet, bransch eller skatteskäl. Valet mellan att 

aktivera eller kostnadsföra utgifter för FoU kan också bero på hur FoU-intensivt ett företag är 

(Cazavan-Jeny och Jeanjean, 2006). Det är därför intressant att undersöka hur FoU-intensiva företag 

i Sverige har valt att tillämpa de nya redovisningsstandarderna när de står i valet mellan K2 och K3. 

Då tidigare forskning visat att tillämpning av aktiveringsmodellen används av mindre företag 

betyder det att dessa företag mer eller mindre tvingas tillämpa det mer avancerade regelverket K3. 

Studien kommer därför undersöka detta dilemma närmare genom att titta på hur företagen i 

praktiken valt att tillämpa regelverken. Valet som gjorts påverkar bland annat redovisningen av 

immateriella anläggningstillgångar och även årets resultat. 

 

1.3. Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med studien är undersöka och fastställa vilket av regelverken, K2 eller K3, som mindre 

onoterade aktiebolag i Sverige har valt att tillämpa. Vidare kommer studien undersöka vilka 

faktorer som kan ha påverkat företagens val av regelverk och därigenom öka förståelsen för hur 

dessa faktorer styr företagen i riktning mot regelverken. 
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Studiens forskningsfrågor presenteras här nedan. Frågorna kommer att besvaras i empiri- och 

analysavsnittet, där deskriptiv statistik samt resultatet från regressionsanalysen kommer att 

presenteras. 

 

Vilket K-regelverk har företagsledningen valt att tillämpa? 

Vilka faktorer påverkar valet av regelverk?   

 

1.4. Avgränsning 

Studien kommer att inrikta sig mot företag med immateriella anläggningstillgångar i form av 

forskning och utveckling, därmed kommer inte någon annan immateriell tillgång att undersökas. 

Vidare inriktning sker mot de fyra branscher som är mest FoU-intensiva i Sverige dock inte 

forskningsinstitutioner på grund av att deras uppbyggnad av verksamhet kan ge en missvisande bild. 

Vidare avgränsning blir företag i Sverige som har haft möjlighet att välja mellan 

redovisningskategorierna K2 och K3. Därför har de företag som enligt ÅRL är större företag 

uteslutits. Vidare avgränsning har gjorts då registrerade företag utan anställda uteslutits på grund av 

att dessa företag ansetts vara irrelevanta. Vidare avgränsning har skett gentemot företag vars 

bokslutsdatum är 31 december.  

 

1.5. Fortsatt disposition  

Studiens fortsatta disposition redogörs i modellen nedan (figur 1.1). Varje ruta identifierar ett 

kapitel i uppsatsen och presenteras nedan med en kort introduktion. 

 

Figur 1.1 Studiens fortsatta disposition 

 

2. I metodkapitlet redogörs vilken forskningstradition som studien befinner sig i samt de metoder 

som använts under studien för informationsinsamling. Vidare anges de metoder som har använts för 

analys av insamlad data och varför dessa metoder har valts.  Kapitlet behandlar också hur studiens 

variabler tagits fram. En genomgång gällande hur studiens population har tagits fram samt de 

kvalitetskrav som ställs i en kvantitativ studie presenteras också i detta kapitel. 

 

3. I kapitlet ”referensram” redogörs den praktisk- och teoretiska referensram som ansetts intressant 

för studien. Den tidigare forskningen består av erkänd forskning angående redovisningsval i 

allmänhet men även forskning gällande aktivering och kostnadsföring av immateriella tillgångar. 

2. Metod 3. Referensram
4. Empiri och 

analys
5. Statistisk 

analys
6. Slutdiskussion 

och resultat
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Utefter detta har antaganden formulerats och framställts löpande i texten men även samlat i den 

avslutande delen av kapitlet. 

 

4. I empiriavsnittet har insamlad data från årsredovisningarna bearbetats i form av diagram och 

tabeller. I form av deskriptiv statistik skapas på så sätt en lättöverskådlig bild över insamlad data. 

 

5. I det femte kapitlet redogörs den statistiska analys som gjorts med programmet SPSS. För att 

analysera empirisk data från årsredovisningarna har en binär logistisk regressionsanalys gjorts. 

Eftersom att den beroende variabeln är dikotom innebär det att en traditionell linjär 

regressionsanalys inte har kunnat genomföras.  

 

6. I det sjätte kapitlet har en slutdiskussion skett utifrån erhållna resultat i den deskriptiva analysen 

samt från regressionsanalysen. Resultaten diskuteras i relation till tidigare forskning samt huruvida 

dessa resultat stödjer studiens empiriska material. Slutligen ges förslag på fortsatt forskning kring 

ämnet. 

 

I kommande kapitel har en genomgång av studiens metod gjorts, detta är för att öka studiens 

validitet, och således trovärdigheten. Vidare görs en genomgång av de analysmetoder som har 

använts. Även framtagandet av studiens population redovisas på ett tydligt och konkret sätt.  
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2. Metod 

I detta kapitel redogörs vilken forskningstradition som studien befinner sig i samt de metoder som 

använts under studien för informationsinsamling. Vidare anges de metoder som har använts för 

analys av insamlad data och varför dessa metoder har valts.  Kapitlet behandlar också hur studiens 

variabler tagits fram. En genomgång gällande hur studiens population har tagits fram samt de 

kvalitetskrav som ställs i en kvantitativ studie presenteras också i detta kapitel. 

 

2.1. Forskningstradition 

Forskning inom samhällsvetenskap kan i stora drag klassificeras på två sätt, ur ett positivistiskt eller 

hermeneutiskt perspektiv. De båda perspektiven tolkar världen och synen på kunskap på olika sätt 

och forskning blir därmed olik (Solberg och Solberg, 2002). Denna uppsats ämnar se världen ur ett 

positivistiskt materialistiskt perspektiv som till skillnad från det hermeneutiska perspektivet som 

fokuserar mer på förståelse och tolkande av observationer på individnivå. Den ontologi som 

positivistisk forskning har, är att världen är styrd av naturlagar och oberoende av människan. Synen 

på kunskap, epistemologi, är att denna ger oss en sann bild av verkligheten. Detta passar denna 

uppsats då den är inriktad på att samla kunskap ur årsredovisningar som ger en modifierad bild av 

företagen som valts att studeras. Den valda metodologin är av kvantitativ art då syftet är att finna 

lagbundenheter och samband i årsredovisningar. Därmed genomförs studien med ett positivistiskt 

kunskapssynsätt som enligt Bryman och Bell (2011) även innebär att den sociala verkligheten 

studeras via sinnesintryck. Inom forskning gällande företagsekonomin, är de metoder som används 

differentierade. Den forskning som bedrivs med en förklararande forskningsstrategi via kvantitativ 

data, har en positivistisk syn på kunskap och ett objektivt teoretiskt perspektiv. Denna ämnar 

förklara studerade resultat genom att förklara de antaganden som är utformande efter redan 

utarbetad teori. Syftet med sådan forskning är att vidare generalisera till andra grupper än den just 

studerade (Ryan, Scapens och Theobold, 2002). Genom teorier och data som insamlats skapas 

kunskap som kan bekräftas av sinnena och är värderingsfri. Positivismen rymmer både ett deduktivt 

och induktivt synsätt. Via den teori som studeras i denna studie genereras antaganden som sedan 

prövats, detta ger denna studie ett deduktivt synsätt. Från fakta som insamlas i den empiriska delen 

via årsredovisningar har slutsatser dragits efter de mönster som insamlad data gett, detta är ett 

induktivt synsätt. 

 

Forskning grundad på befintliga teorier som utgångspunkt har tidigare setts som ett problem då det 

har varit problematiskt med metodval men på senare år är det allt oftare det sättet som forskning 

inom redovisning tar sin början (Ryan et al. 2002.). Det finns olika teorier som förklarar hur 

redovisning bör göras. Ryan et al. (2002) anser att traditionell forskning inom redovisning många 
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gånger har en utgångspunkt i antingen en teori som ska testas eller en grund ute i empirin och då 

vanligen fallstudier. Då denna studie ämnar undersöka hur regelverken anammats av företagen och 

vad som påverkar det valet, har denna en deduktiv ansats. Vid beskrivning om hur någonting är 

kallas det en deskriptiv metod. Det är möjligt att förklara hur någonting bör vara, det vill säga 

normativ metod, men den kan ändå vara deskriptiv och förklara hur det är. Då K3 regelverket är ett 

regelverk som är utformat för större företag kan det i själva verket se ut på ett annat vis, därmed har 

studien en deskriptiv agenda som förklarar hur det är. Eftersom denna studie ämnar undersöka hur 

företagen, som är en del av producenterna av redovisningsinformationen, anammat regelverken har 

denna studie ett producentperspektiv. Teorier som förklarar hur redovisning är, kan delas in i 

“makronivå” och “mikronivå”. På mikronivån finns de teorier som påverkar företag och revisorers 

redovisningsval och tillämpning av redovisningsprinciper i produktionsperspektiv och således 

befinner sig denna studie på mikronivå.  

 

2.2. Forskningsprocess 

Syftet med denna uppsats är att få kunskap om vilka faktorer som påverkar redovisningsval. Detta 

är enligt Patel och Davidsson (1994) även ett sätt att producera kunskap och utveckla teorier. För att 

lyckas med detta fordras att förarbetet är väl genomarbetat, framförallt då uppsatsen bygger på en 

kvantitativ metod, det vill säga att resultatet för den empiriska undersökningen eftersöks statistiskt 

(Bryman och Bell, 2011). Dessutom har denna studie en deduktiv inriktning då informationen som 

samlas genom årsredovisningar analyseras. Detta innebär enligt Bryman och Bell (2011) att empirin 

grundar sig i teorin där fokus ligger på att testa de valda teorierna mot data som insamlas i empirin.  

Jämförelsen mellan teori och empiri är av stor vikt i denna studie. För att underlätta jämförelsen 

kommer en ”a priori-modell” samt en undersökningsmodell att användas. Sådan modell knyter den 

data som insamlats till den redan etablerade teorin, vilket är en av studiens utgångspunkter. Den 

referensram som tas fram i form av litteratur, tidigare forskning och teorier används därefter i det 

verkliga förhållandet.  Från den teori som studien bygger på, kommer den undersökningsmodell 

som empirin ämnar undersöka presenteras då samtliga tänkbara faktorer ur den teoretiska 

referensramen inte går att tillämpa på denna studie på grund av metodval.  

 

2.3. Kvantitativ metod 

Bryman och Bell (2011) menar att kvantitativ forskning betraktas som en forskningsstrategi som 

betonar kvantifiering när det gäller insamling och analys av data. Inom kvantitativ forskning har 

relationen mellan teori och forskning ett deduktivt inslag. Det läggs ett stort fokus på mätning och 

teoriprövning, vilket är anledningen till att metoden används i denna studie. Detta eftersom studien 
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kommer mäta vilket regelverk som företagen valt. Dessa mätningar ger ett konsekvent verktyg för 

att hitta skillnader mellan de val som gjorts.  

 

2.4. Dokumentanalys 

En dokumentanalys innebär enligt Bryman och Bell (2011) att författarna använder sig av 

sekundärdata. Med sekundärdata menas data som tagits fram för andra syften än just själva studien. 

I denna studie används information från årsredovisningar, från företagen i urvalet, som 

sekundärdata.  Data som insamlats har företagen själva lämnat till bolagsverket som sedan samlats i 

databasen CreditSafe och Retriever, där lämnad data laddats ner och sedan analyserats. Då alla 

årsredovisningar inte inkommit till bolagsverket, kontaktades ekonomiansvarige via mejl där en 

förfrågan angående årsredovisningen för 2014 gjorts samt när denna kan tänkas vara färdigställd. 

 

Bryman och Bell (2011) menar att de viktigaste fördelarna som finns vid användning av 

sekundärdata är att det sparar tid och pengar, insamlad data är ofta av hög kvalitet vilket ökar 

möjligheten göra analyser av subgrupper eller delmängder av data. I och med att det är tidseffektivt 

finns mer tid för analysen. En av anledningarna till att denna studie kommer använda sekundärdata 

är den fördel som Bryman och Bell (2011) nämner, nämligen tid. Då insamlad data enkelt kan 

laddas ner från en databas utan att behövas matas in manuellt minskas tidsåtgången för bearbetning 

och insamling av data. En annan fördel är att sekundärdata ofta framställs av institut eller 

organisationer, vilket gör att den oftast är av hög kvalitet. 

 

Några nackdelar med användning av sekundärdata enligt Bryman och Bell (2011) är att då data inte 

insamlats på egen hand finns en risk att materialet är obekant.  Detta leder till att det kan behövas 

bredare kunskap om de variabler som kodats och hur data organiserats, det kan med andra ord vara 

tidskrävande att lära känna informationen. Denna nackdel kommer inte att påverka denna studie 

eftersom årsredovisningarna följer vissa principer och regler enligt gällande lagar och normer. En 

annan aspekt som författarna tar upp är att kvaliteten på datamängden är okontrollerbar. Jacobsen 

(2002) menar att sekundärdata ofta är manipulerad för att passa den ursprungliga forskarens behov, 

detta kan i denna studie tolkas som att företagen väljer att redovisa tvingande uppgifter samt 

ytterligare information som gynnar företaget, dock kommer detta inte påverka denna studie då de 

nyckeltal som används beräknas utefter den tvingande informationen från årsredovisningarna. Den 

information som insamlats till denna studie anses dock vara av god kvalitet då data som företagen 

lämnar måste följa god redovisningssed enligt BFL (SFS 1999:1078).  Vid misstanke om eventuella 

felaktigheter i insamlad data har detta uppmärksammats och åtgärdats, till exempel vid uppenbara 

tryckfel. 
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Till denna studie passar en dokumentanalys att göra då studiens syfte och forskningsfråga kunnat 

besvaras och undersökas med hjälp av företagens årsredovisningar. Bolagsverket som tar emot 

samtliga årsredovisningar är en statlig myndighet och är därmed skyldiga att arkivera inkomna 

ärenden i enlighet med Arkivförordningen (SFS 1991:446). I och med att detta gäller 

offentlighetsprincipen vilket har gjort det möjligt att på ett effektivt sätt få fram väsentliga uppgifter 

för denna studie. Enligt Denscombe (1998) ska en kritisk syn vid hantering av dokument tillämpas, 

gällande dokumentets källa. Han skriver ”Validitet är snarare något som måste fastställas än något 

som tas för givet” (s.10). Vidare menar Platt (1981) och Scott (1990) att det finns fyra 

grundläggande kriterier vid utvärdering av dokument, autenticitet, trovärdighet, representativitet 

och innebörd. Autenticitet handlar om huruvida dokumentet är äkta, vilket årsredovisningar anses 

vara. Trovärdighet som det andra kriteriet handlar om är att dokumentet ska vara objektivt utformat, 

detta anses årsredovisningarna vara, eftersom de är offentliga dokument och för att de har blivit 

granskade av kunniga inom området.  Att dokumentet ska vara representativt, innebär att det ska 

vara typiskt för sitt slag och fullständigt, då utformningen av årsredovisningar är reglerade i lag 

anses även detta kriterium uppfyllt. I det sista kriteriet, innebörd, efterfrågas tydlighet och 

entydighet, vilket även detta anses vara uppfyllt.  I och med att årsredovisningarna uppfyller alla 

dessa kriterier, kan dokumenten anses ha hög validitet. 

 

2.5. Analysmodell 

För att analysera insamlad data från årsredovisningarna, har en binär logistisk regressionsanalys 

använts.  Analysen har gjorts med hjälp av statistikprogrammet SPSS där den beroende variabeln 

ställts mot studiens oberoende variabler. En binär logistisk analys används när den beroende 

variabeln är dikotom, alltså när den består av två konstanta alternativ. I denna studie kodades den 

dikotoma variabeln, valet av regelverk, 0= K2 och 1=K3.  

 

De övriga variablerna har kodats antingen som dikotoma variabler eller som kvot eller intervall 

variabler. Genom en körning i SPSS framställdes en sammanställning i form av diagram. Diagram 

som är den vanligaste metoden för beskrivning av kvantitativ data har använts först och främst 

eftersom de anses lätta att tolka och förstå. Vidare menar Bryman och Bell (2011) att stapeldiagram, 

som är en typ av diagram, ger en tydlig och lättförstådd bild av deskriptiva analyser. Därför har 

denna typ av diagram använts i studien. 

  

Studien har använt regressionsanalyser för att hitta samband mellan olika variabler, Lantz (2009) 

menar att regressionsanalyser används för att skapa förståelse för hur viktiga olika variabler är när 
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det gäller att förklara utfallet för en annan variabel. 𝑅2, som är ett av de viktigaste måtten inom 

linjära regressionsanalyser, står för förklaringsgraden och visar hur stor del av förändringen av den 

beroende variabeln som beror på förändringar i de oberoende variablerna. 𝑅2 antar ett värde mellan 

0 och 1 (Andersson, Jorner, Ågren, 1994). I binära logistiska regressionsanalyser används inte 𝑅2 

som ett mått på förklaringsgraden utan ”Cox and Snell R Square” och ”Nagelkerke R Square” är de 

mått som tillsammans kan likställas med förklaringsgraden. Det värde som ligger mellan dessa två 

anses vara ett bra mått på förklaringsgraden (Pallant, 2013).  Ett annat viktigt mått är den statistiska 

signifikansen, ρ, som Bryman och Bell (2011, S. 362) definierar som ”den risknivå som forskarna 

är villiga att acceptera då slutsatsen om samband mellan två variabler i den population varifrån 

stickprovet drogs”.  Det vill säga hur stor risken är att felaktiga samband dras från insamlad data. 

Inom samhällsvetenskapen brukar en risknivå på 0,05 vara den högsta som accepteras, med det 

menas att i 5 fall av 100 dras en felaktig slutsats. Analysens resultat har sedan ställts mot tidigare 

forskning för att hitta de variabler som kan ha förklarat företagens val av regelverk. 

 

2.6. Studiens variabler 

Operationalisering är enligt Bryman och Bell (2011) den process som går ut på att formulera 

begrepp som är av intresse för forskaren. I denna process kartläggs och formuleras beroende och 

oberoende variabler genom teoretiska begrepp. I denna studie är “val av regelverk” den beroende 

variabeln medan elva oberoende variabler hittats i tidigare forskning samt erkänd teori. De 

oberoende variablerna i studien utgår från tidigare forskning gällande företags redovisningsval i 

allmänhet och främst redovisningsval gällande FoU-utgifter.  Bryman och Bell (2011) menar att 

operationaliseringsprocessen är viktig i kvantitativa undersökningar. De variabler som tidigare 

hittats i forskning och teorier presenteras i kapitel tre i denna studie. Variablerna har i analysdelen 

testats mot empirisk data för att kunna förklara valet av regelverk.  

 

2.7. Källkritik 

Den sekundärdata som använts till teorikapitlet är böcker inom redovisningsteori och vetenskapliga 

artiklar som behandlar redovisningsteori, redovisningsval och immateriella tillgångar.  Vid 

insamlingen av referenser till den teoretiska referensramen refererades till andra författare i den 

funna källan vilket medförde att ursprungskällan söktes i så stor utsträckning som möjligt för att 

minska risken för feltolkningar. Böcker och vetenskapliga artiklar är framtagna utifrån varje 

författares eget syfte, i de slutsatser som görs vägs då ofta författarens egna värderingar in. Hänsyn 

till detta har därför tagits, då medvetenheten gällande eventuella personliga tolkningar som gjorts i 

artiklarna ökat. Vidare har delar av informationen varit relevant och reliabel för denna studie. Viss 

sekundärdata som studerats har varit relativt gammal men den information som presenterats 
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betraktas för den sakens skull inte som inaktuell. Däremot har hänsyn tagits till de vetenskapliga 

artiklar som skrivits där studier gjorts i andra länder än Sverige då dessa troligtvis inte kan 

generaliseras rakt över på den svenska redovisningen eftersom att svensk redovisning skiljer sig 

från många andra länder, till exempel i det avseendet att redovisningen är kopplad till 

beskattningen. 

 

2.8. Population 

För att få fram studiens population har databasen Retriever använts. Framtagandet skedde i fyra 

steg. Då studien ska inrikta sig mot forskningsintensiva branscher togs de fyra mest FoU-intensiva 

branscherna fram. Enligt SCB (2011) är företag inom tillverkning av läkemedel, elektronik, optik 

och motorfordon de mest FoU-intensiva i Sverige. I det första steget togs alla företag som var 

aktiebolag inom läkemedelsbranschen (SNI-21), dator-, elektronik- och optiktillverkningsbranschen 

(SNI-26), transport- och motorfordonsbranschen (SNI-29-30) fram, vilket gav 3232 företag. I det 

andra steget sållades företag som inte hade upprättat bokslut per den 31 december bort, alltså de 

med så kallade brutet räkenskapsår samt de som inte lämnat in bokslut för år 2013. Då föll 1027 

företag bort och kvar blev 2205 företag. I det tredje steget sållades de företag som inte hade någon 

kostnad för FoU eller balanserade FoU-utgifter under åren 2012-2013 bort. Det resulterade i att 

1941 företag föll bort och 264 företag blev kvar i populationen. I det sista steget gjordes ytterligare 

begränsningar, företag som uppfyller kriterierna för att endast kunna tillämpa K3 har uteslutits ur 

studien. Då dessa företag på grund av uppfyllandet av dessa kriterier inte har möjligheten att välja 

K2-regelverk är de därmed inte är intressanta för studien. Det resulterade i en population på 143 

företag. 

Steg Antal borttagna företag Antal kvarvarande företag 

1 0 3232 

2 1027 2205 

3 1941 264 

4 121 143 

 Tabell 2.1Urvalsberäkning 

Det kan dock förekomma att något företag inte kan tillämpa K2 utan måste tillämpa K3 på grund av 

att deras jämförelsesiffror från 2013 och 2014 -års bokslut kan komma att överskrida gränsen för 

större företag enligt ÅRL (SFS 1995:1554). Detta kan komma att påverka vårt bortfall och därmed 

påverka studiens resultat. Studien får där med en population på 143 företag. Med en sådan pass liten 

population gjordes inget urval utan dokumentstudien utfördes på samtliga i populationen.   
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2.9. Kvalitetskrav 

När kvantitativ forskning bedrivs är det enligt Bryman och Bell (2011) viktigt att beakta termerna 

reliabilitet, validitet och generaliserbarhet. Dessa termer används vid bedömning av mått på olika 

begrepp. Nedan kommer dessa termer att förklaras, för att sedan argumenteras för hur de påverkar 

denna studie. 

 

Enligt Bryman och Bell (2011) handlar reliabilitet om följdriktigheten, överensstämmelsen och 

pålitligheten hos ett mått på ett begrepp. Med det syftas på att om studiens undersökning genomförs 

två gånger efter varandra bör resultaten inte skilja sig åt i större utsträckning. Då denna studie 

behandlar årsredovisningar med konkreta siffror och erkända beräkningar för nyckeltal är det stor 

sannolikhet att studien kan göras om och att resultatet bli detsamma. Då de årsredovisningar som 

analyseras inte kommer att förändras, är även detta en faktor som gör att reliabiliteten stärks. 

Reliabiliteten handlar också om subjektiva bedömningar, då denna studie inte baseras på egna 

tolkningar av data är det ytterligare bevis på att reliabiliteten stärks.  

 

Validitet är enligt Bryman och Bell (2011) ett av de viktigaste forskningskriterierna. Validitet 

innebär hur väl det begrepp som ska mätas verkligen blir mätt. Denna studie har som utgångspunkt 

att mäta olika begrepp, där måtten kan mätas på olika sätt. I denna studie har erkända definitioner 

används på de begrepp som undersöks, på grund av de förklaringar som görs gällande dessa 

begrepp anses validiteten i denna studie hög. Validiteten förutsätter att ett mått är reliabelt. En 

viktig fråga vid forskning är hur bra data representerar den generella företeelsen, det vill säga om 

det finns en överensstämmelse mellan den generella företeelsen som ska undersökas och mätningen 

samt om data täcker de viktiga frågorna (Johannessen och Tufte, 2003). Denna studies validitet 

anses vara hög eftersom data som erhållits från årsredovisningarna har innehållit relevant 

information som har behövts för att mäta de begrepp och besvara studiens problemformulering. 

Uppgifterna från årsredovisningarna betraktas som äkta. Vidare anses att den metod som har 

använts gett tillförlitlig information. 

 

Det som vanligtvis karaktäriserar kvantitativ forskning är enligt Bryman och Bell (2011) att denna 

är intresserad av att säga hur resultaten ur forskning kan generaliseras på andra grupper än just den 

aktuellt studerande. Det ska gå att påvisa att en representant ur ett urval är representativ för andra 

som inte ingått i studien. Givet måste vara att denna representant är tagen ur en viss population. 

Därför är generaliserbarhet ett annat viktigt mått i kvantitativ forskning.  För att en forskning ska 

kunna ses som generaliserbar måste urvalet som deltagit i studien vara så representativt som 
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möjligt. Sannolikhetsurval är den viktigaste tekniken enligt Bryman och Bell (2011) när det talas 

om ett representativt urval. Då slumpas urvalet fram för att minska skevhet i ett urval. Detta 

garanterar dock inte att ett representativt urval fås fram då urvalsprocessen kan försvåra 

representativiteten. Det är också viktigt att tänka på för vad som resultaten är generella för då 

Bryman och Bell (2011) menar att generalisering av resultat ofta ligger djupt inrotad, därmed glöms 

att generalisering har begränsningar. Denna studie bygger på en helpopulationsundersökning 

eftersom populationen endast bestod av 143 företag. 

 

Det som blir intressant att diskutera är huruvida resultatet kommer kunna överföras till mindre 

onoterade aktiebolag som är FoU-intensiva i andra branscher då denna studie är avgränsad till 

endast fyra branscher. Om det visar sig att branschtillhörighet inte har någon påverkan på valet av 

regelverk ökar möjligheten för generalisering till ytterligare branscher, något som kan tänkas 

forskas på i framtida studier. 

 

Antalet inkomna årsredovisningar från varje bransch har också påverkat generaliserbarheten och det 

har, precis som tidigare nämnda kvalitetskrav, diskuteras i bortfallsanalysen. En åtgärd som har 

gjorts för att på förhand öka generaliserbarheten är att ett introduktionsbrev har utformats där en 

förklaring till syftet med undersökningen ges, varför forskningen är viktig och hur studiens 

respondenter har valts ut. Detta är något som Bryman och Bell (2011) påpekar är viktigt gällande 

utskick av enkäter, men då studien inte har genomfört en enkätundersökning har detta mejl skickats 

ut för att öka möjligheterna att få tag i så pass många årsredovisningar som möjligt. 

 

Kommande kapitel behandlar studiens referensram. En vanlig definition av en “riktig” teori inom 

samhällsvetenskaplig forskning är enligt Rudner (1966) att den ska kunna förklara och/eller 

förutsäga ett fenomen. Inom redovisningsval finns det mycket forskning, både inom Sverige och 

internationellt.  Granskning av erkända teorier och tidigare forskning har lett till att tre teorier valts 

ut till denna studie, dessa är Agency theory (AT), Positive accounting theory (PAT) och 

Institutional theory. I nästa kapitel redogörs nödvändig information gällande redovisning och 

beskattning samt så presenteras teorierna och dess relevans i studien.   
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3. Referensram 

I detta kapitel redogörs praktisk- och teoretisk referensram som ansetts intressant för studien. Den 

tidigare forskningen består av erkänd forskning angående redovisningsval i allmänhet men även 

forskning gällande aktivering och kostnadsföring av immateriella tillgångar. Utefter detta har 

antaganden formulerats och framställts löpande i texten men även samlat i den avslutande delen av 

kapitlet. 

 

3.1. Praktisk referensram 

Den praktiska referensramen består av rekommendationer och lagregleringar som ansetts vara av 

intresse för studien. I denna del behandlas bland annat redovisningens utveckling i Sverige och 

redovisningsbestämmelser. Då denna studie fokuserar på immateriella tillgångar och 

redovisningsval gällande K3 och K2 beskrivs aktiverings- och kostnadsföringsmodellen då dessa 

två modeller är av intresse för de konsekvenser som dessa ramverk medför. 

 

3.1.1. Redovisningens reglering och normgivare 

Redovisning har inte alltid varit självklart, det var i samband med den stora börskraschen 1929 som 

startskottet för den moderna redovisningen tog vid. Redovisningen hade tidigare varit frivillig och 

byggt på ett ömsesidigt beroende från både användarna och producenterna av 

redovisningsinformationen, men i samband med börskraschen reducerades denna tillit mellan 

parterna och därmed var världen i behov av tydligare reglering vilket blev början på dagens 

redovisningslagar och ramverk Falkman (2001). IASB är den internationella organisationen för 

normgivning som genom IFRS utvecklat ett ramverk för internationella redovisningsstandarder.  

 

3.1.2. Redovisningens syfte 

Den information som lämnas i årsredovisningar ska vara användbar för dess intressenter. 

Hendriksen (1992) belyser att för att informationen ska anses vara användbar ska den vara relevant, 

begriplig, jämförbar och tillförlitlig. Relevans innebär att informationen som lämnas i 

årsredovisningen skulle påverka användarnas beslut om denna information utelämnades. Att 

informationen är begriplig grundar sig i att det ska vara möjligt att förstå vad som står i rapporten, 

under förutsättning att användaren har viss kunskap inom ekonomi. Det måste även finnas en 

möjlighet att med hjälp av de finansiella rapporterna kunna urskilja trender och tendenser i 

företagets resultat och ekonomiska ställning under en längre tid, därmed måste informationen vara 

jämförbar. Användarna av informationen ska ges möjligheten att kunna jämföra rapporterna med 

andra företag för att på så vis kunna skapa sig en bättre uppfattning om bland annat den ekonomiska 

ställningen. De redovisningsprinciper som företaget tillämpar ska framgå i de finansiella 
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rapporterna för att användarna ska kunna urskilja skillnader i principerna mellan olika företag och 

under en tidsperiod. Den sistnämnda egenskapen som krävs i de finansiella rapporterna är att 

informationen ska vara tillförlitlig, om informationen innehåller väsentliga fel uppfattas den inte 

som tillförlitlig. Användarna ska kunna lita på att informationen visar vad den är avsedd att visa, 

eller vad som rimligen kan förutsättas. Om det som framställs i de finansiella rapporterna är alltför 

osäkert finns det en risk att informationen vilseleder användarna vid ett beslutsfattande. Sådan 

osäkerhet kan minskas genom att försiktighetsprincipen tillämpas när de finansiella rapporterna 

upprättas. Med detta anses till exempel att företag som har utgifter för forskning och utveckling, 

som anses vara osäkert, hellre ska kostnadsföra dessa än aktivera för att på så sätt inte vilseleda 

användarna av rapporten. Detta medför att det uppstår en konflikt mellan denna princip och 

matchningsprincipen (Hendriksen, 1992). 

 

Matchningsprincipen grundar sig i att företagen ska bokföra de kostnader som uppstår vid 

användning av en resurs som hänför sig till de intäkter som denna resurs medför.  

Tillgångsredovisning blir därmed aktuellt och därför bör aktivering tillämpas. Genom att på ett 

korrekt sätt återge de transaktioner företaget genomfört kommer balansräkningen visa vilka 

händelser som skapat företagets tillgångar, skulder och eget kapital (Hendriksen, 1992). 

Matchningsprincipen har enligt Artsberg (2003)  på senare år fått en allt större betydelse och en mer 

framträdande roll än försiktighetsprincipen. En annan princip som utvecklats till grund av de 

egenskaper som en årsredovisning har är jämförbarhetsprincipen. Det är viktigt att poster och 

principer används konsekvent över tid i företag för att företagen ska kunna jämföras. BFN (2015) 

har beslutat att det nya K-regelverken ska tillämpas i sin helhet och det är inte tillåtet att utan vidare 

byta mellan regelverken. Detta med stöd och på grund av jämförbarhetsprincipen. 

 

3.1.3. Redovisning och beskattning 

Den svenska redovisningen och beskattningen sammanfaller på flera sätt (Ahlhager och Ahlhager, 

2003). Det brukar talas om att det finns ett materiellt och ett formellt samband mellan dessa två. 

Sverige tillhör ett av de få länder som har en stark koppling mellan redovisningen och 

beskattningen. Det materiella sambandet finns i inkomstskattelagen (IL) och grundas på företagets 

räkenskaper och god redovisningssed. När ett företag beslutar hur bolagets intäkter och kostnader 

ska periodiseras får detta beslut även påverkan på taxeringen. Ett formellt samband innebär att det 

finns särskilda skatteregler men för att avdrag ska medges vid taxering krävs också att ett 

motsvarande avdrag eller avsättning gjorts i redovisningen. Lagen kräver också att tillgångar 

värderats lika i redovisningen och taxeringen för att de ska godtas skattemässigt. Det formella 

sambandet gör att företag tvingas redovisa bokslutsdispositionen i resultaträkningen och 
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obeskattade reserver i balansräkningen och det är dessa som utgör själva återspeglingen i 

redovisningen. Bokslutsdispositionen utförs i syfte att minska bolagets vinst och är därmed inte en 

naturlig konsekvens för dess löpande verksamhet. Bokslutsdispositionen innebär en fiktiv kostnad 

som belastar resultatet utan att en riktig kostnad finns (Hellman, 1995). Den fiktiva kostnaden är 

avdragsgill vid taxeringen och syftar till att skjuta dess beskattning på framtiden vilket medför att 

bolaget får en skattekredit som i sin tur medför att de obeskattade reserverna består av två delar. De 

två delarna består till den ena delen av eget kapital och en del som är en latent skatteskuld som 

innebär att beskattning måste ske någon gång i framtiden. Latenta skatteskulder uppkommer då 

bolaget väljer att skjuta beskattningen av en intäkt på̊ framtiden eller tidigarelägga någon kostnad i 

ett skattemässigt syfte. På samma sätt kan bolaget tidigarelägga en intäkt eller skjuta en kostnad på 

framtiden vilket ger upphov till latenta skattefordringar. 

 

En av fördelarna med det nuvarande sambandet mellan redovisning och beskattning är att det 

förenklar det administrativa arbetet för bolagen eftersom de bara behöver upprätta ett bokslut. 

Boksluten ligger även till grund för taxeringen utan att större korrigeringar behöver göras. En annan 

fördel är att sambandet förenklar Skatteverkets kontroller av bolagens taxering. Det bästa för 

myndigheten är om bolagens redovisning, granskad av revisorer, är utformad så att den helt kan 

ligga till grund för skattekontrollen. Många menar även att den starka kopplingen mellan 

redovisning och beskattning har lett till att svensk redovisning håller en hög kvalitet (Jönsson, 

1985). Han menar att det kan bero på att Skatteverkets granskning utgör en viktig del av kontrollen 

av att bolagen följer gällande redovisningsregler och därmed god redovisningssed. Det formella 

sambandet möjliggör även en god kontroll för staten genom att bolagen redovisar obeskattade 

reserver som binds i bolaget och därmed inte kan delas ut. Det nuvarande sambandet har även en 

finanspolitisk fördel då medgivandet av skattekrediter är villkorat av att den vinst som en 

skattemässig avsättning eller disposition leder till, ska undantas från utdelning. Skattekrediter 

kräver alltså att obeskattade vinster binds i bolaget vid sidan av den latenta skatten och därmed inte 

kan delas ut (Hellman, 1995). 

 

3.1.4. Regelverkens betydelse för forskning och utveckling  

I det nya projektet, K-regelverket, görs en skillnad på hur egenupparbetade immateriella tillgångar 

får redovisas. I K3 behandlas immateriella tillgångar i kapitel 18 där det görs en uppdelning i 

forskningsfasen och utvecklingsfasen av ett projekt. De utgifter som ett företag investerar i 

forskningsfasen får inte redovisas som en tillgång utan måste kostnadsföras i takt med att de 

uppkommer (BFNAR 2012:1). Detta eftersom ett av de kriterier för vad som är en immateriell 

tillgång inte uppfylls i detta stadie, kriteriet är att den framtida ekonomiska fördelen som tillgången 
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ska bringa anses vara alltför osäker i denna fas. Exempel som ges i ramverket K3 (BFNAR 2012:1) 

på vad som anses vara forskningsfas är verksamhet som syftar till att söka efter ny kunskap, 

utvärdering och tillämpning av denna forskning; sökandet efter alternativa material, produkter, 

processer, system eller tjänster och formulering, utformning, utvärdering och det slutliga urvalet av 

möjliga alternativ avseende nya förbättrade material, enheter, produkter, processer, system eller 

tjänster. 

 

Det som skiljer utvecklingsfasen från forskningsfasen är att det med säkerhet går att fastställa en 

rimlig grad av framtida ekonomiska fördelar. Vad som avses med utvecklingsfasen är att en tillgång 

ska ses som en tillgång först då de sex kriterierna som framställs i ramverket är uppfyllda. Dessa 

sex kriterier handlar om konkreta åtgärder som innebär att tillgången ska vara tekniskt möjlig att 

färdigställas för försäljning eller användning, att avsikten är att tillgången ska färdigställas, att 

företaget har förutsättningar för att sälja eller använda tillgången, att det är sannolikt att tillgången 

kommer bringa framtida intäkter, att det finns resurser att färdigställa tillgången och att företaget på 

ett tillförlitligt sätt kan beräkna de utgifter som är hänförliga till tillgången under dess utveckling. 

Då det är möjligt för företag som väljer K3 som ramverk att kunna tillämpa både kostnadsföring 

och aktivering ökar detta relevansen i redovisningsinformationen. 

 

3.1.5. Kostnadsföringsmodellen 

I de fall då de utgifter som lagts ner på en immateriell tillgång inte tillhör utvecklingsfasen och 

därmed inte kan aktiveras som en tillgång ska dessa kostnadsföras enligt K3 i takt med att de 

uppkommer. Detta görs för att det kan vara svårt att se ett samband mellan utgifterna och framtida 

ekonomiska fördelar. I K2 är det däremot aldrig tillåtet att aktivera utgifter i varken forsknings- 

eller utvecklingsfasen utan avskrivningen måste göras direkt (BFNAR 2012:1). 

 

3.1.6. Aktiveringsmodellen 

Det nya regelverket K3 tillåter tillgångsredovisning på utgifter för utveckling, dock är det som 

tidigare nämnt inte tillåtet att redovisa utgifter för forskning som en tillgång utan dessa utgifter 

kostnadsförs löpande. En immateriell tillgång ska enligt K3 skrivas av systematiskt under 5 år, om 

inte annat anges i not. Avskrivningen ska starta när tillgången kan börja användas. Om tillgången är 

färdig för försäljning ska avskrivningen sluta och eventuellt kvarvarande värde tas bort från 

balansräkningen (BFNAR 2012:1).  
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3.2. Teoretisk referensram 

En viktig del av uppsatsen är den teoretiska referensramen, syftet med denna är att utifrån tidigare 

forskning och teorier förklara empirisk data som samlas in. De teorier som tas upp i detta avsnitt 

skapar en stabil grund för de analyser och slutsatser som tas från de empiriska resultaten. Det finns 

enligt Greenwood och Jennings (2003) ingen teori som i tillräcklig stor omfattning förklarar varför 

vissa val och förändringar genomförs. Detta på grund av att redovisning är ett sådant komplext 

begrepp och påverkas av en mängd olika faktorer.  Enligt Greenwood och Jennings (2003) finns det 

en rad faktorer som försöker förklara motiven till redovisningsval. De teoretiska utgångspunkterna 

som ligger till grund för studien är positiv redovisningsteori. I dessa teorier har ett antal faktorer 

framgått som har använts i tidigare forskning gällande val av regelverk. Det är utifrån dessa teorier 

och den tidigare forskningen studiens faktorer tas fram och antaganden utarbetas. Valet av 

redovisningsmetod och införandet av nya regelverk i synnerhet, kan för en del företag komma att bli 

en förändringsprocess där företagen står inför ett antal utmaningar. Vid införandet av nya 

redovisningsmetoder påverkas företagen bland annat av hur det nya regelverket kommer att tolkas 

till hur det kommer att tas emot av organisationen, implementeras och vidareutvecklas utifrån 

interna så väl som externa faktorer (Fields, Lys och Vincent 2001). 

 

3.2.1. Tidigare forskning på området  

De mindre företag som idag bedriver verksamhet och speciellt de som har utgifter för FoU tvingas 

nu att välja regelverk, K3 eller K2, där redovisningen för egenupparbetade immateriella tillgångar 

sker olika. Forskning på området har gjorts för att se hur företagsledningen i olika FoU- intensiva 

företag väljer att behandla dessa utgifter. Krstić och Đorđević (2010) menar att immateriella 

tillgångar (FoU) anses vara den viktigaste tillgången för värdegenerering och för ett företags 

potentiella tillväxt och utveckling. Tidigare forskning inom området visar att det råder en oenighet 

om hur utgifter för FoU ska redovisas och därmed klassificeras i de finansiella rapporterna.  

Ballester, Garcia-Ayuso och Livnat, (2003) menar att utgifter för FoU kan kopplas till framtida 

lönsamhet och att det därigenom ska ses som en tillgång. Detta styrks av Lev och Sougiannis (1996) 

som menar att det finns ett statistiskt samband mellan FoU-utgifter och ökade framtida resultat. En 

annan som har undersökt hur investeringar i FoU påverkar företag är Mansfield (1969) som gjorde 

en studie gällande kemikalie- och oljebranschen, han menar att företagens resultat påverkas inom 

fem år och att den förväntade avkastningen ligger runt 30 %. 

 

Antagande ett (A1): Företag med låg lönsamhet tenderar att tillämpa K3. 
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En av anledningarna till varför företagsledningen väljer att kostnadsföra utgifterna i takt med att de 

uppkommer grundar sig enligt Elliot och Elliot (2007) i att dess effekt på årets resultat visar sig med 

det samma istället för att föra vidare kostnaden via avskrivningar till nästkommande år.  Detta 

medför att ledningen kan styra resultatet genom att kostnadsföra utgifterna ett år då resultatet är 

bättre och därmed få ner resultatet det året istället.  En aktivering och därmed avskrivning av 

kostnaderna jämnar, till skillnad från kostnadsföring, ut kostnaderna i takt med användningen av 

tillgången vilket medför ett jämnare resultat. Att redovisa utgifterna för forskning och utveckling 

som kostnader när de uppstår har försiktighetsprincipen som utgångspunkt eftersom den framtida 

nyttan anses vara högst osäker. 

 

Ytterligare effekter som kan uppstå i de finansiella rapporterna vid en kostnadsredovisning som 

belyses av Dhaliwal (1999) är att det redovisade resultatet blir lägre, som i sin tur kan komma att 

leda till att företagsvärdet påverkas eftersom att detta ofta bygger på företagets redovisade resultat. 

Om företaget visar lågt resultat kan det leda till svårigheter att hitta finansiärer eftersom vissa 

nyckeltal kommer påverkas negativt. 

 

Enligt Kam (1990) föredrar företag troligtvis att tillämpa de redovisningsmetoder som leder till 

lägst beskattning framför de metoder som bättre tillgodoser de krav som bör ställas på 

redovisningen kan de ge upphov till att de skattemässiga incitamenten får styra för mycket. Detta 

incitament kan i sin tur leda till att mindre kostnader aktiveras, till exempel för forskning och 

utveckling, än vad som kan vara motiverat för att visa en rättvis bild av bolagets ställning. Fields, 

Lys och Vincent (2001) menar att redovisningsmetoder kan kombineras för att nå ett eller flera mål 

med redovisningen. De menar vidare att vissa metoder används mer fördelaktigt om företaget vill 

visa högre resultat och därmed möjligtvis öka den resultatbaserade ersättningsbonusen om någon 

sådan finns inom företaget. Ett annat möjligt mål är att visa ett sämre resultat och därmed minska 

skattekostnaderna. Detta menar Dhaliwal (1999) främst används i ägarledda företag då ägarna drivs 

till att presentera ett lägre resultat just på grund av skatteskäl. Forskarna menar alltså att beroende 

på vad företaget har för mål med redovisningen tillämpas olika metoder eller blandade metoder. 

Denna variabel kommer inte kunna undersökas på grund av metodval.  Kam (1990) menar att 

skatterätten kommit att styras av redovisningsregler då det krävs en matchning av intäkter och 

kostnader i redovisningen. Denna koppling kan leda till problem då skilda incitament styr 

utformningen av beskattningsbar inkomst och redovisat bokföringsmässigt resultat. Det 

beskattningsbara resultatet styrs av den skatterättsliga regleringen och Skatteverkets intresse att 

driva in skatt. Det redovisningsmässiga resultatet däremot styrs av civilrättens regler och 

redovisningsprinciper i syfte att uppvisa en rättvisande bild av bolagets ställning (Hellman, 1995). 
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Hendriksen (1992) menar att företag väljer att kostnadsföra utgifter för FoU före aktivering på 

grund av att aktivering inte gett investerare den information som varit användbar vid 

beslutsfattning.  En motivering till varför företagsledningen väljer att aktivera utgifter för FoU är 

enligt Hendriksen (1992) drivkraften till att fortlöpande bedriva forsknings- och utvecklingsarbete. 

Han menar att om alla utgifter kostnadsförs direkt när de uppkommer kan företagsledningen komma 

att lägga mindre resurser på FoU i syfte att öka resultatet under en kortare period. En 

tillgångsredovisning av utgifter för FoU kan därför ses som ett sätt för ledningen att använda 

resursen som ett strategiskt instrument. 

 

Antagande två (A2): FoU-intensiva företag kommer föredra K3 där aktivering och 

kostnadsföring av immateriella tillgångar är tillåtet. 

 

Oswald och Zarowin (2007) belyser ett problem som kan uppstå vid tillgångsredovisning vilket är 

att det kan vara svårt att mäta och förutse nyttan med utvecklingsarbetet. Eftersom det ligger en 

osäkerhet i utvecklingsarbetet kan informationen vid aktiveringen vara oanvändbar eftersom 

informationen baseras på en framtida bedömning. Detta har stor inverkan på FoU-intensiva företag, 

då aktivering och kostnadsföring kan vara aktuellt och därmed görs ett antagande att de företag med 

hög FoU-intensitet kommer välja K3 där båda alternativen är möjliga.    

 

3.2.2. Agency theory (AT) 

Agency theory som är en del av positiv redovisningsteori försöker förklara praxis och standarder 

inom redovisningen, samt olika redovisningslösningar (Schroeder, Clark och Cathey 2011).  AT tar 

upp problemen som kan uppstå när ena parten delegerar arbete till en annan part, som utför arbetet.  

Denna relation speglas ofta mellan ägare och företagsledare. Berle och Means (1932) menar att 

företag har utvecklats till att bli så pass stora att det blir svårt för en ensam ägare att styra företaget 

då de inte kan leva upp till de ökande ekonomiska förpliktelser som har uppstått. Detta menar 

Davis, Schoorman och Donaldson (1997) har lett till att företag nu mera ofta har flera ägare och 

varje ägare vill maximera sin egen investering. Företagsledningen förväntas alltså välja en sådan 

redovisningsmetod som ger en större vinst om ledningens ersättning är kopplad till resultatet. 

Gentemot ägarna har ledningen ett moraliskt ansvar att maximera nyttan för aktieägarna, men 

anledningen till att de antagit ledningsrollen är för att även de ser möjligheten att maximera sin egen 

nytta. 
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En annan tänkbar faktor till val av redovisningsmetod är tillväxt. I enlighet med Agency theory 

menar Jensen (1986) att eftersom ledningen och ägaren gör sitt yttersta för att maximera sin egen 

nytta kan tillväxt vara ett argument för att begränsa utdelningen till aktieägarna. Denna variabel 

kommer inte att ingå i studien då en longitudinell studie är att önska för att undersöka denna 

variabel och således faller det utanför studiens tidsram. 

 

Grundsynen inom AT är att människor är egoistiska, bundna av rationalitet och riskaverta och att 

det inom organisationer råder informationsasymmetri då information ses som en vara som kan 

köpas. Två huvudsakliga problem som enligt Eisenhardt (1989)  kan uppstå i dessa relationer är när 

önskan och mål mellan parterna skiljer sig åt och då det är svårt eller kostsamt att verifiera vad den 

ena parten gör i verkligheten. Risken att ett sådant problem uppstår ökar ju större ett företag blir, 

caeteris paribus. Ett annat problem som tas upp är när synen på risk skiljer sig åt då olika 

inställningar gällande risk kan leda till olika syn på åtgärder. AT handlar alltså om att först delegera 

ansvaret och sedan sätta in funktioner som minskar eventuellt missbruk av den delegerade makten. 

 

Jensen (1983) tar upp två lösningar på dessa problem. Det första förslaget består av ett 

prestationsbaserat kontrakt, vilket kan leda till att ägarens mål sammanfaller med ledningens. Då de 

ekonomiska incitamenten styr ledningen mot ägarnas mål minskas konflikterna mellan parterna. 

Den andra lösningen som Jensen (1983) tar upp är införandet av informationssystem. Ett sådant 

system ökar ägarens möjlighet att kontrollera ledningen, vilket leder till att ledningens möjlighet att 

vilseleda ägarna minskar. I och med att behovet av utvecklade informationssystem inte kommer att 

vara lika stort i mindre företag jämfört med större företag föredras mindre komplexa 

redovisningsprinciper. 

 

Antagande tre (A3): Storlek på företag påverkar valet av regelverk, ju större företaget är 

desto större är chansen att K3 föredras. 

 

Enligt annan tidigare forskning (Cazavan-Jeny och Jeanjean, 2006; Lev, 2003) har sambandet 

mellan aktivering av FoU-utgifter och storlek på företag visat att ju mindre företaget är och ju lägre 

lönsamhet företaget har i desto större utsträckning tillämpar dessa företag aktivering. Anledningen 

till detta kan tänkas vara att dessa företag är mindre i storleken i den omfattning att omsättningen är 

låg och i en tidig fas i sin livscykel vilket i sin tur har effekt på likvida medel och därmed har inte 

företagen de resurser som krävs för kostnadsföring. Det innebär att företag som är mindre 

lönsamma och mindre till storleken tenderar att föredra K3 framför K2.  
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3.2.3. Positive accounting theory (PAT) 

Positive accounting theory utvecklades av Watts och Zimmerman (Deegan och Unerman, 2011). 

Teorin försöker förklara hur redovisning går till i praktiken, den är skapad för att förklara och 

förutse vilka redovisningsmetoder som företag tenderar att använda. PAT fokuserar på relationen 

mellan individer som är involverade i att tillhandahålla resurser till organisationen och hur 

redovisning används för att bistå relationen. Enligt Scott (2003) har PAT som antagande att 

individer agerar utifrån vad som är bäst för dem själva och de kommer alltid att agera till fördel för 

sin egen nytta och för att öka sin egen förmögenhet. Antagandet om informationsasymmetri och 

intressentmotsättningar finns även i denna teori. Med dessa antaganden i åtanke finns det utrymme 

för ledningen att ha ett opportunistiskt agerande inom ramen för redovisningen. Huvudbudskapen 

inom PAT är att om individer kan skapa en situation som gynnar dem själva, utan konsekvenser, 

kommer de agera därefter (Deegan och Unerman, 2011). 

 

Watts och Zimmerman gjorde år 1978 en empirisk studie där de utgick från PAT, de undersökte hur 

olika faktorer påverkade ledningens attityd gentemot redovisningsstandarder. De faktorer som 

användes i studien var: skatter, regelverk, ledningens ersättningsavtal, bokföringskostnader och 

politiska kostnader. De kom fram till att ledningen i större företag föredrar att välja 

redovisningsstandarder som visar på ett lägre resultat på grund av dessa faktorer. De flesta studier 

som har gjorts med PAT som grund har utgått från tre hypoteser av Watts och Zimmerman (Deegan 

och Unerman, 2011). Dessa tre hypoteser används för att förutspå och förklara ledningens val inom 

redovisning, hypoteserna gäller bonus, politisk kostnad och skuldsättningsgrad (Watts och 

Zimmerman 1990). Bonushypotesen innebär att om ledningen för ett företag har avtalat om bonusar 

bundna till resultatet tenderar de att använda redovisningsmetoder som ökar företagets resultat.  

Eftersom bonusen är direkt kopplad till resultatet kommer den opportunistiska ledningen att välja 

den redovisningsmetod som gynnar bonusen mest. Denna hypotes kommer inte att undersökas i 

denna studie på grund av metodval då endast en dokumentanalys av företagens årsredovisningar har 

genomförts. Med skuldsättningsgradshypotes menar Watts och Zimmerman (1990) att ju högre 

skuldsättningsgrad ett företag har desto troligare är det att ledningen väljer en redovisningsmetod 

som ökar företagets redovisade vinst tillfälligt för att kunna visa en stabilare ekonomisk bild till sina 

långivare. Då studien kommer att rikta sig mot mindre onoterade bolag, vilka tenderar vara mer 

beroende av kreditinstitut anses denna hypotes i hög grad vara relevant för studien, i och med att 

bolagen måste kunna påvisa en stabil ekonomi till långivarna kan valet mellan K2 och K3 vara 

avgörande. Detta är grunden för studiens fjärde antagande. 

 

Antagande fyra (A4): Företag med en hög skuldsättningsgrad tenderar att välja K3. 
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Watts och Zimmermans (1990) hypotes om politisk kostnad förutspår att större företag i högre 

utsträckning väljer redovisningsval som minskar redovisad vinst jämfört med mindre företag. Detta 

görs för att minska påtryckningar från staten, konsumentgrupper och andra intressenter. De menar 

att företagets storlek kan indikera dess marknadsstyrka och för att minska risken för granskningar 

från staten tenderar de att välja att redovisa en lägre vinst om detta är möjligt eftersom dessa 

granskningar kan offentliggöra information som företagen inte vill ska bli publikt. Denna hypotes 

kommer inte att vara en del av studien eftersom studiens population består av mindre onoterade 

bolag som inte kan anses ha någon vidare politisk press på grund av företagsstorleken.”. För att 

undersöka hur dessa hypoteser har fungerat i verkligheten gjorde Watts och Zimmerman (1990) en 

studie där kom de fram till att det fortfarande finns stöd för alla dessa hypoteser. Dock menar de att 

de tidigare testerna av bonushypotesen inte var särskilt trovärdiga eftersom de var beroende av en 

förenkling av teorin vilket inte lämpar sig i många fall. Ett antagande som gjordes var att bonusar 

alltid är bundna till rapporterat resultat, men detta är inte alltid fallet utan bonusen kan vara 

kopplade till flera olika variabler. Vidare menar dem att om ledningen är långt ifrån att nå sin bonus 

ett år kan de välja att använda en redovisningsmetod som visar lägsta möjliga resultat, för att åren 

därefter redovisa högsta möjliga resultat för att öka sina bonusar. 

 

Collins, Tagesson Andersson, Cato och Hansson (2009) gjorde en studie på svenska kommunala 

bolag där de undersökte vilken redovisningsstandard som används. Studien gjordes med 

utgångspunkt från PAT och institutionell teori vilka de menar är de två huvudsakliga teorierna för 

att förklara redovisningsval. Valet i studien gällde huruvida ett mer omfattande regelverk eller ett 

mindre detaljerat regelverk ska användas. I studien testade Collins et al. (2009) ett antal hypoteser 

gällande både PAT och Institutionell teori. Den första hypotesen inom PAT säger att företag 

generellt tenderar till att välja en redovisningsstandard som är mindre detaljerad än de standarder 

som är mer komplexa. Detta har sin förklaring i att mindre detaljerad redovisning tenderar att vara 

billigare och lättare att följa. Collins et al. (2009) nästa hypotes säger att företag inom samma 

bransch tenderar att använda samma redovisningsmetod eftersom företagen inte behöver lägga lika 

stora resurser på att förklara varför de redovisat som de gjort. Det avvikande valet kan även ses som 

att företaget försöker dölja oegentligheter. Detta leder in på det femte antagandet för denna studie. 

 

Antagande fem (A5): Företag inom samma bransch tenderar att välja samma regelverk. 

 

Den tredje hypotesen säger att storleken på företaget påverkar valet av regelverk, och då menar de 

att större företag tenderar att väja ett mindre omfattande regelverk för att undvika politiska 
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kostnader i större omfattning (Collins et al. 2009). Den sista av Collins et al. (2009) hypoteser som 

tas upp i denna studie gäller var företagen har sitt säte. De menar att företag som finns i större städer 

tenderar att använda det mer omfattande regelverket än företag i mindre städer. Detta tros bero på 

att organisationer i större städer har behovet av mer avancerade redovisningssystem då de oftast är 

större och har fler anställda. Denna hypotes ger studiens sjätte antagande. 

 

Antagande sex (A6): Företag med säte i större städer tenderar att föredra K3. 

 

Collins et al. (2009) studie menar att även detta antagande stöds av den institutionella teorin och 

menar att det beror på tvingande påtryckningar från ägare och de normativa påtryckningarna från 

yrkesgrupper.  

 

3.2.4. Institutionell teori 

Artsberg (2003) menar att den institutionella teorin är den som främst återspeglar och kommer 

närmast att förklara utvecklingen på redovisningsområdet. Teorin anses vara utvecklat av DiMaggio 

och Powell och Meyer och Rowan (Deegan och Unerman, 2011). Den försöker förklara vilka 

faktorer och påtryckningar som kan bidra till att företag verksamma inom samma organisationsfält 

tenderar att likna varandra. Enligt Burns och Scapens (2000) finns det ingen exakt definition av vad 

en institution egentligen är men de menar att en vanlig definition som förekommer i den tidiga 

institutionella teorin är:  

 

”a way of thought or action of some prevalence and performance, which is embedded in the habits 

of a group or the customs of a people” (Hamilton 1932, in Burns and Scapens 2000, p. 9). 

 

Begreppet institution förekommer inom ämnena nationalekonomi, sociologi, statsvetenskap och har 

olika innebörd i de alla ämnena. Gemensamt är att institutionernas viktigaste uppgift i ett samhälle 

är att anpassa sig till det mest lämpliga beteendet i syfte att upprätta en stabil struktur (North, 1993). 

När exempelvis en individ går in i en ny institution eller organisation anpassar den sig efter nya 

förutsättningar och regler. På samma sätt anpassar sig institutioner efter människor, genom 

exempelvis lagändringar och sedvanerätt. Genom detta förhållningssätt bidrar institutioner med 

ordning och stabilitet, men även flexibilitet. Han menar att den teori som bäst speglar utvecklingen 

på redovisningsområdet är institutionell teori eftersom den syftar till att förklara normer så som 

strukturer, rutiner och regler i en organisation som därigenom påverkar organisationens beteende. 

Det kan också förklara varför förändringar inom exempelvis redovisning går förhållandevis 

långsamt (North, 1993).  
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Förändringar i organisationer är ofta en komplicerad process och genom åren har olika strategier för 

hur en förändring ska genomföras utvecklats. En avgörande faktor är enligt Weimer (2009)  nivån 

på organisatorisk beredskap inför förändringen. Han menar att genomförandet av förändringen är 

lika viktig som själva förändringen. Andra viktiga aspekter för ett lyckat genomförande av en 

förändring är enligt Kotter (1995) att skapa en tillräckligt kraftfull vägledande grupp för att nå 

förändringen. Han betonar vikten av att det enligt institutionell teori är avgörande att ett ledande 

företag initierar och ansvarar för förändringen. Med tiden blir detta en vägledande organisation som 

gradvis kommer att öka förtroendet hos andra företag vartefter förändringen genomförs. Även om 

framsteg successivt görs, kommer ett motstånd till förändringen uppstå om den vägledande gruppen 

inte är tillräckligt kraftfull (Kotter, 1995).  

 

Enligt DiMaggio och Powell (1983) består ett organisationsfält av företag inom samma bransch 

eller av organisationer som hör ihop på annat sätt, till exempel leverantörer och producenter. 

DiMaggio och Powell (1983) menar att det finns tre sorters påtryckningar enligt den institutionella 

teorin, dessa är tvingande-, mimetisk- och normativ isomorfism. Ordet Isomorf kommer från 

grekiskans iso, som betyder samma/lika och morphē som betyder form, en rak översättning ger 

alltså lika/samma form (NE.SE).  

 

DiMaggio och Powell (1983) menar att den tvingande isomorfismen har uppstått genom politiska 

påtryckningar, dessa kan bestå av både formell och informell påverkan. De formella 

påtryckningarna kan ske genom lagar och regler, medan de informella består bland annat av 

förväntningar från samhället, traditioner och normer.  För ett internationellt företag kan de 

informella påtryckningarna komma från utländska investerare vilka i regel föredrar en mer 

internationell redovisningsmetod just för att jämförelser mellan olika företag ska underlättas. Den 

mimetiska isomorfismen beskriver DiMaggio och Powell (1983) skapas av den osäkerhet som kan 

finnas i det organisatoriska fältet, osäkerheten kan bero på att det finns otydliga mål. Denna 

osäkerhet gör att företag kan ha en tendens att försöka efterlikna andra företag inom samma fält för 

att bli likvärdiga eller bättre än modellföretaget. 

 

DiMaggio och Powell (1983) har myntat uttrycket modellering för att beskriva de organisationer 

som efterliknas. Dessa modellorganisationer behöver inte känna till modelleringen, de kanske inte 

ens vill att konkurrenter ska kopiera dem, men det kan vara svårstoppat. Spridningen kan ske 

oavsiktligt genom konsulter eller gamla anställda. Mimetisk isomorfism innebär att företag inom 

samma bransch kommer att välja samma regelverk och detta är enligt Haveman (1993) för att öka 
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legitimiteten i företaget, men också för att minska deras redovisningskostnader. Detta styrker 

studiens femte antagande, företag inom samma bransch tenderar att välja samma 

redovisningsmetod.  

 

Enligt DiMaggio och Powell (1983) är normativ isomorfism den sista kategorin av påtryckningar 

inom den institutionella teorin som skapas av professionalism. Med det menas att personal med 

akademiska utbildningar får med sig olika värderingar och normer beroende på vilket institut de 

studerat vid, när de senare blir anställda följer dessa värderingar och normer med in i arbetslivet. 

Det kan bland annat handla om att personer från ett visst institut eller organisation har lärt sig att 

agera och lösa uppgifter på ett specifikt sätt. Detta kan visa sig tydligt inom revisionsbyråer då de 

genom sin yrkesskicklighet och utbildning har en stark påverkan på de redovisningsval som görs för  

klienterna. Utefter detta har studiens sjunde antagande utformats. 

 

Antagande sju (A7): Företag som anlitat något av de fyra största redovisningsbyråerna (PwC, 

EY, KPMG eller Deloitte) tenderar att välja samma redovisningsmetod. 

 

Collin et al. (2009) menar att dessa former av påtryckningar är viktiga att känna till för att få en 

förståelse över den påverkan institutioner kan ha på beslutsfattare. Detta leder studien tillbaka till de 

hypoteser som Collin et al. (2009) gjort. Den första hypotesen är densamma som i PAT, det vill 

säga att företagen strävar efter legitimitet samtidigt som påtryckningar från den tvingande- och 

mimetiska isomorfismen påverkar företagen. Detta leder till att det mindre detaljerade regelverket 

att föredras. 

 

Den andra hypotesen menar att den mimetiska isomorfismen gör att företag i samma 

organisatoriska fält väljer samma regelverk, men menar samtidigt att de andra två isomorfierna har 

en viss påverkan. Den tvingande isomorfismen kan påverka genom branschspecifik lagstiftning 

medan den normativa isomorfen påverkar genom yrkesgruppers utformning av normer. Även denna 

hypotes gav i studien samma resultat som PAT, att företag inom samma bransch väljer samma 

regelverk (Collins et al. 2009). 

 

Till skillnad från de tidigare hypoteserna är den tredje motsatt den i PAT. Collins et al (2009) menar 

att ju större ett företag är desto mer ökar sannolikheten att ett mer komplicerade regelverk väljs. 

Detta tros bero på de normativa påtryckningarna som företagen utsätts för. De menar att det mer 

komplexa regelverket är skapat specifikt för noterade bolag och andra bolag av allmänt intresse. I 

den tredje hypotesen menar författarna att det är de normativa- och tvingande påtryckningarna som 
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är av störst betydelse. Denna hypotes stödjer studiens tredje antagande, att det föreligger ett positivt 

samband mellan K3 och storlek på företag. 

 

Den sista hypotesen som gällde vart företagen är lokaliserade stöds även den av institutionella 

teorin. Denna säger att företag lokaliserade i större städer tenderar att välja det mer komplicerade 

regelverket. Detta säger Collins et al. (2009) beror på tvingande påtryckningar från ägare, samt 

normativ isomorfism i från yrkesgruppen. Detta är något som styrker studiens sjätte antagande, att 

företag som har sitt säte i större städer tenderar att föredra K3, 

 

Collin et al. (2009) kom i sin studie fram till att ett eklektiskt synsätt är att föredra vid förklaringar 

av redovisningsval, en eklektisk teori är ett analysverktyg som använder sig av flera olika teorier för 

att kunna hitta faktorer som skapar ett tillfredställande resultat. Vidare menar de att PAT och den 

institutionella teorin kan komplettera varandra genom att teorierna har olika infallsvinklar. Genom 

att använda institutionell teori och PAT får den institutionella teorin med de normativa 

påtryckningarna och den mimetiska isomorfen samtidigt som PAT bidrar med synen att individer 

kan göra rationella val. 

 

3.3. A priori-modell 

Den teoretiska referensramen och tidigare forskning belyser faktorer som kan antas påverka 

företagsledningens val av regelverk.  I detta avsnitt presenteras dessa faktorer dels i en a priori-

modell och dels var för sig. Det är utefter tidigare forskning dessa faktorer tagits fram, ur a priori-

modellen kommer studiens variabler väljas ut med hänsyn till de metodval som gjorts och studiens 

tidsram. Dessa redovisas i en undersökningsmodell som ligger till grund för empirisk data som 

samlas in. Watts och Zimmerman (1986) diskuterar kring redovisningens betydelse och slår fast att 

anledningen till dess betydande karaktär är att de val som företag gör kring redovisning har stor 

effekt på verksamheten. 

 

I nedanstående a priori-modell framgår de variabler som kommer att studeras i studien med blå 

bakgrundsfärg. De variabler som har svart bakgrundsfärg är de som enligt tidigare forskning kan 

påverka redovisningsval men som på grund av metodologiska anledningar inte har kunnat 

undersökas i denna studie. 
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Figur 3.1 A Priori-modell 

 

Nedan kommer variablerna i figur 3.1 att förklaras mer grundligt. Tillsammans med tidigare 

forskning för att tydliggörs varför dessa variabler har tagits med i studien. 

 

Lönsamhet (Antagande 1) 

I den studie som gjordes av Cazavan-Jeny och Jeanjean (2006) visade det sig att mindre lönsamma 

företag i större utsträckning tillämpar aktivering av FoU- utgifter. Anledningen till detta, sägs vara 

att företagen är mindre i storleken och i ett tidigt skede i sin livscykel. Dessa företag har inte samma 

möjligheter som mer etablerade och mer likvida företag att kunna kostnadsföra dessa utgifter. 

Ballester et al. (2003) kommer fram till att mindre företag som befinner sig tidigt i livscykeln, och 

därmed också är mindre lönsamma är mer villiga att aktivera immateriella tillgångar i form av FoU 

än större och mer mogna företag. Enligt Palmer (2008) finns flera mått för att definiera lönsamhet, 

men han tar upp räntabilitet på eget kapital och avkastning på totala tillgångar som två exempel på 

detta. I denna studie har räntabilitet på totalt kapital använts för att definiera lönsamhet. Om 

antagandet att företag med lägre lönsamhet tillämpar aktivering av FoU stämmer, betyder det att de 

företag med låg lönsamhet kommer att tillämpa K3 där aktivering är tillåtet. Detta är till grund för 

studiens andra antagande, att företag med låg lönsamhet tenderar att tillämpa K3. 

 

FoU-intensitet (Antagande 2) 

I forskning gällande företags val mellan att kostnadsföra eller aktivera utgifter för FoU har 

upptäckter gjorts i Frankrike, där de har samma principer för aktivering och kostnadsföring, att det 

föreligger ett positivt samband mellan FoU-intensitet och aktivering (Cazavan-Jeny och Jeanjean, 
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2006; Cazavan-Jeny et al. 2011).  FoU-intensitet kan därför vara en bidragande faktor till val av 

regelverk. I denna studie har de fyra mest FoU-intensiva branscher i Sverige analyserats för att se 

om det finns ett samband mellan FoU-intensitet och val av regelverk. För att mäta FoU-intensiteten 

finns det olika tillvägagångsätt. SCB (2013) använder FoU-utgifter i förhållande till 

nettoomsättning medan Oswald och Zarowin (2007) tittar på förhållandet mellan FoU-utgifter och 

totala tillgångar och finner i deras studie ett signifikant samband mellan att de som aktiverar har 

högre forskningsintensitet än de som kostnadsför. 

 

Storlek på företag (Antagande 3) 

Företagets storlek är enligt Watts och Zimmerman (1978) den mest avgörande faktorn när det 

kommer till val av regelverk. Med stöd av PAT förklarar de att ledningen i större företag kommer 

välja redovisningsmetoder som medför jämnare resultat över tid, vilket aktiveringsmodellen, och 

därmed regelverket K3 är ett exempel på. Vidare menar Collin et al. (2009) att den institutionella 

teorin 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 tvingande isomorfism. Utifrån både 

PAT och institutionell teori tyder det alltså på att det i denna studie kommer föreligga ett positivt 

samband mellan storleken på företagen och att välja K3-regelverket. 

 

Det har även visat sig att företag som väljer att aktivera utgifter för FoU är mindre i storleken 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. Orsaken till att det skiljer 

sig i resultaten kan bero på att de har använt sig av olika metoder för att räkna ut variabeln “storlek 

på företag”(Cazavan-Jeny och Jeanjean, 2006). Enligt Ahmed och Nicholls (1994) finns det inget 

rätt sätt att välja en viss variabel som mått på företagsstorlek. Palmer (2008) menar att totala 

tillgångar är en användbar metod i dessa sammanhang. Denna studie kommer dock att använda ett 

vägt mått på storlek på företag då totalt antal anställda, totala tillgångar och omsättning kommer att 

tas till hänsyn vid beräkning av variabeln “storlek på företag”. 

 

Denna studie har som nämnt riktat sig mot företag som inte uppfyller storlekskriterierna för K3 och 

således räknas de som mindre företag enligt BNFAR 2012:1, trots detta har det i studien antagits att 

det finns ett positiv samband mellan storlek på företag och val av regelverk. 

 

Skuldsättningsgrad (Antagande 4) 

En annan hypotes som används flitigt inom PAT är skuldsättningsgradshypotesen och enligt denna 

tenderar företag men högre skuldsättningsgrad att välja ett regelverk där möjlighet finns att öka 
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företagets redovisade vinst tillfälligt (Watts och Zimmerman, 1990). Detta stöds av Cazavan-Jeny 

och Jeanjean (2006) som även de menar att mindre företag med en hög skuldsättningsgrad föredrar 

att aktivera utgifter för FoU.  Om detta antagande stämmer betyder det att de företag med hög 

skuldsättningsgrad kommer att tillämpa K3. 

 

Bransch (Antagande 5) 

Dhaliwal et. al (1999) menar att det inte finns en specifik anledning till att företagens val av 

redovisningsmetod, utan att de är en kombination av företags- och branschspecifika faktorer som 

spelar in när valet om hur redovisningen ska gå till. En annan förklarande faktor kan enligt 

Holthausen and Leftwich (1983) vara att om det inte finns några uppenbara fördelar med att 

använda en viss redovisningsmetod, är det troligt att använda samma metod som konkurrenter i 

samma bransch använder sig av. Detta därför att de som inte aktivt väljer en metod framför en 

annan slipper lägga onödiga resurser på att förklara val av metod då den valda metoden 

uppenbarligen fungerar för majoriteten av företagen inom samma bransch. 

 

Ett annat argument till varför det kan vara fördelaktigt att imitera konkurrenter är enligt Collin et al. 

(2009) på grund av att intressenter, så som kreditinstitut och arbetsmarknaden, kan tolka avvikelser 

från redovisningsbeteenden från resten av branschen som en negativ signal.  Om det inte råder 

några klara samband mellan andra faktorer i studien och detta antagande som görs om att 

branschtillhörighet kan vara en förklarande faktor bör det föreligga samband mellan de valda 

branscherna i denna studie.  

 

Storlek på stad (Antagande 6) 

Ett annat antagande som Collin et al. (2009) gör är att val av redovisningsmetod påverkas av storlek 

på staden de verkar i. De företag som varit i behov av mer avancerade redovisningsmetoder är 

enligt den studie Collin et. al (2009) gjort de företag som verkar i någon av de tre största städerna i 

Sverige. Den studie som gjorts av Collin et al (2009) har visat att kommunala bolag är föregångare 

till utvecklandet av redovisningsmetoder i Sverige. Vidare menar de att behovet av kvalificerade 

revisorer ökar i takt med storleken på stad och därmed också valet av redovisningsmetod. Om detta 

antagande stämmer betyder det att företag som finns i någon av de största städerna i Sverige 

tenderar de att tillämpa K3. 

 

Revisionsbyrå (Antagande 7) 

När verkställandet av nya regelverk uppstår kan det vara svårt för den enskilda företagaren att veta 

vilken metod som är lämpligast att använda, förutom att följa branscher kan även företagen förlita 
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sig på en extern part som ger rådgivning till hur ett företag bör agera. Eftersom det kan vara 

kostsamt att utbilda den redan existerande ekonomen på arbetsplatsen finns möjligheten att 

företagen förlitar sig på den revisionsbyrå som företaget köper tjänster av. Enligt DiMaggio och 

Powell (1983) har den normativa isomorfismen en stor betydelse vid redovisningsval, detta 

eftersom personal med akademisk utbildning får med sig värderingar och normer från institut. 

Vidare menar de att detta ofta visas tydligt inom revisionsbyråer vilka självfallet har en stark 

påverkan på redovisningsval för klienterna. 

 

Det har gjorts betydande forskning gällande valet att ta med frivilliga upplysningar i 

årsredovisningar, och de empiriska bevisen är motsägande. Firth (1979), Hossain, Tan och Adams 

(1994), och Hossain, Perera och Rahman (1995) menar att val av revisionsbyrå inte är en viktig 

faktor vid redovisningsval medan Singhvi och Desai (1971) och Raffournier (1995) har hittat 

signifikanta relationer mellan revisionsbyråers rykte och mängd frivillig information i 

årsredovisningar. Då denna studie är inriktad på företag som har möjlighet att välja mellan K2 och 

K3 kan detta jämföras med att de nu har valet att välja mellan att redovisa mer eller mindre 

information baserat på vilket regelverk som väljs. 

 

3.4. Undersökningsmodell 

Under denna rubrik kommer en genomgång göras av hur insamlad empirisk data kommer att 

användas gällande studiens variabler för att öka förståelsen för kommande kapitel. Genomgången 

kommer även innehålla en beskrivning av data som kommer användas för analys av studiens 

variabler. Undersökningsmodellen nedan består utav tre stycken huvudrubriker, variabler, 

datainsamling och referensavsnitt. Denna figur försöker på ett enkelt och tydligt sätt att koppla de 

olika variablerna med det tillvägagångssätt som används i studien för att samla in nödvändig 

empirisk data och även koppla dessa till de olika avsnitten i studien som dessa tas upp.   
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Figur 3.2 Undersökningsmodell 

 

Nedan presenteras de valda variablerna från A-priori-modellens blåa fält och från 

undersökningsmodellen. Vidare presenteras även en mer utförlig förklaring på hur varje variabel 

har beräknats och hur dessa har kodats i analysprogrammet SPSS. 

 

Val av regelverk 

Studiens beroende variabel är “val av regelverk”, alternativen K2 och K3 kommer att kvantifieras 

genom dummyvariablerna 1 och 0, där K3=1 och således K2=0. Det är mot den beroende variabeln 

de oberoende variablerna testas i analysverktyget SPSS. 

 

Lönsamhet 

Studien kommer använda räntabilitet på totalt kapital som lönsamhetsmått. I den deskriptiva 

statistiken har variabeln gjorts om till dummyvariabler där företag som har legat under medelvärdet 

har tilldelats värdet 0, medan företag som legat över medelvärdet tilldelats värdet 1. 

 

Räntabilitet på totalt kapital = (Rörelseresultat + Finansiella intäkter)/Totala tillgångar 
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FoU-intensitet 

Populationen i denna studie består av de fyra mest FoU-intensiva branscherna och lägger således en 

stor vikt vid FoU-intensiteten. Likt Oswald och Zarowin (2007) har denna studie använt sig av 

förhållandet mellan FoU-utgifter och totala tillgångar för att räkna ut FoU-intensiteten. Även denna 

variabel har gjorts om till en dummyvariabel i den deskriptiva statistiken för att redovisa hur 

företagen valt beroende på om de har en FoU-intensitet under respektive över medianen. Har 

företaget legat under medianen har de tilldelats dummyvariabel 0, och således har de företag som 

haft en median över medelvärdet tilldelats värdet 1. 

 

FoU-intensitet = FoU-utgifter/totala tillgångar  

 

Storlek på företag 

Gällande storlek på företag har en vägd ranking gjorts där omsättning, balansomslutning och antal 

anställda delats upp i intervaller och därefter grupperas efter vilket intervall företaget ligger inom. 

Omsättningen delades upp i intervallerna 0-3 miljoner, 3-10 miljoner och mer än 10 miljoner. 

Balansomslutningens intervaller delades upp i 0-10 miljoner, 10-50 miljoner och mer än 50 

miljoner. Antal anställda delades upp i 1-10 anställda, 11-30 anställda samt 31-50 anställda. Första 

intervallet gav 1 poäng, andra 2 poäng och sista 3 poäng. Den totala poängen avgjorde sedan om 

företaget räknades som litet; max 3 poäng, mellan; max 6 poäng eller stort; max 9 poäng. 

 

Skuldsättningsgrad 

Då tidigare forskning har visat att det finns ett samband mellan ett företags skuldsättningsgrad och 

redovisningsval har detta undersökts även i denna studie för att kunna se om detta även stämmer i 

den svenska marknaden gällande mindre företag. Det finns olika formler för att beräkna 

skuldsättningsgraden. Studien kommer likt Watts och Zimmerman (1990) använda totala skulder 

delat på eget kapital för att räkna ut nyckeltalet. Även skuldsättningsgraden har tilldelats 

dummyvariabler till den deskriptiva statistiken för att kunna redovisa vilket regelverk företagen valt 

beroende på om de legat under respektive över medianen. 

 

Skuldsättningsgrad (S/E) = totala skulder/eget kapital 

 

Bransch 

Denna variabel består av fyra branscher, läkemedelsbranschen, elektronikbranschen, 

optiktillverkningsbranschen och transport- och motorfordonsbranschen. I empiriavsnittet har en 

uppdelning av samtliga branscher gjorts i form av deskriptiv statistik för att redogöra hur 
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fördelningen mellan regelverken sett ut. En övergripande analys på samtliga företag har gjorts med 

en regressionsanalys för att försöka hitta samband mellan branscherna. 

 

Storlek på stad 

I nästa kapitel har en uppdelning av storlek på stad gjorts där företag med säte i någon av de fyra 

största städerna i Sverige (SCB, 2014) består av ena grupperingen medan företag med säte i övriga 

Sverige utgör andra grupperingen. Företagen i någon av de fyra största städerna fick 

dummyvariabeln 1 medan den andra gruppen fick siffran 0. 

 

Revisionsbyrå 

Gällande variabeln revisionsbyrå i studien har en uppdelning gjorts där företag som anlitat något av 

PwC, Ernst and Young, KPMG och Deloitte (Big4) utgjort en grupp som tilldelats siffran 1, övriga 

företag tilldelades siffran 0. En jämförelse mellan grupperna har gjorts för att se om valet av 

revisionsbyrå har någon inverkan på redovisningsval. 

 

I kommande kapitel har studiens empiriska material presenterats utifrån de variabler som redovisats 

tidigare. Presentationen har skett deskriptivt i form av tabeller och diagram. Resultatet och 

fördelningen har diskuterats innan varje diagram.  
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4. Empiri och analys 

I empiriavsnittet har insamlad data från årsredovisningarna bearbetats i form av diagram och 

tabeller. I form av deskriptiv statistik skapas på så sätt en lättöverskådlig bild över insamlad data. 

 

4.1. Val av regelverk 

Insamlingen av den beroende variabeln, val av regelverk, gjordes via noterna i årsredovisningarna 

för att ta reda på vilket av regelverken som valts att tillämpas.  Genom insamlad data visade det sig 

att 24 företag valde att tillämpa K3 medan 9 valde att tillämpa K2.  Figur 4.1 visar en procentuell 

fördelning mellan valen där de framgår att 72,7%  av företagen valt K3 medan 27,3% valt K2.  

 

4.2. Studiens variabler 

I teorikapitlet under rubrikerna ”a priori-modell” och ”undersökningsmodell” har studiens 

variabler presenterats. I den a priori-modell som redogjorts för i teorikapitlet har variablerna 

bestämts utifrån tidigare forskning samt även från teori gällande redovisningsval. Några av 

variablerna valdes bort på grund av de metodval som gjorts och på grund av studiens tidsram. De 

slutgiltiga variablerna sammanfattades under rubriken ”undersökningsmodell”, där även en 

presentation gällande hur data insamlats och hur nyckeltal beräknats. 

 

4.2.1. Insamlad data 

I de kommande tabellerna har deskriptiv statistik redovisats gällande de olika variablerna utifrån 

hela populationen. Fördelningen av variabler har skett genom indelning i intervall- kvot- och 

dikotoma variabler för att ge en tydlig redovisning av empiriskt material. Nedanstående tabell är till 

för att ge en överblick över hur många som har valt respektive regelverk indelat efter studiens 

variabler och huruvida företagen har legat över eller under medianen eller medelvärdet, samt även 

efter branschindelning, storlek på företag, storlek på stad och revisionsbyrå.  
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  Dikotoma variabler 

Beroende variabel K2 K3 Totalt 

Val av regelverk 9 24 33 

    

Oberoende variabel K2 K3 Totalt 

Storlek på stad    

Stor stad 2 7 9 

Övriga 7 17 24 

Totalt: 9 24 33 

    

Revisionsbyrå    

Big4 4 13 17 

Övriga 5 11 16 

Totalt 9 24 33 

 

Intervall- och kvotvariabler 

Variabel  Medelvärde Minimum Median Maximum 

FoU-intensitet 20.24 0 10,26 98,23 

Lönsamhet -1,19 -97,96 5,2 41,31 

Skuldsättningsgrad (%) 334,26 1148,56 152,41 4324,3 

 

Övriga variabler 

Variabel K2 K3 Totalt  

Bransch     

Läkemedel 0 5 5  

Elektronik 5 10 15  

Optik 0 1 1  

Transport 4 8 12  

Totalt: 9 24 33  

     

Storlek på företag K2 K3 Totalt  

Liten 3 3 6  

Mellan 3 7 10  

Stor 3 14 17  

Totalt: 9 24 33  
Tabell 4.1 Deskriptiv statistik av empirisk data 

 

I tabellen ovan syns att flest företag valt att tillämpa K3. En utförligare genomgång av variablerna i 

tabellen görs nedan utifrån den deskriptiva statistik som tagits fram genom SPSS. Denna statistik 

visar hur fördelningen mellan regelverken har sett ut utifrån de variabler som använts i studien 

uppdelat efter antingen medelvärde, median eller uppdelat i kategorier. 
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FoU-intensitet. 

FoU-intensiteten har beräknats som totala utgifter för forskning och utveckling dividerat på totala 

tillgångar. Medelvärdet för FoU-intensiteten bland företagen i denna studie är 20,24% och 

medianen är 10,24%. Medianen har använts som gränsvärde är då det gav en bättre indelning 

jämtemot medelvärdet på grund av att det finns outliers som påverkat medelvärdet på ett icke 

önskvärt sätt och därmed inte ger en rättvisande bild. 

 

Figur 4.1 Val av regelverk utifrån variabeln FoU-intensitet 

 

I figuren ovan framgår det att bland företagen som hade en FoU-intensitet som låg under medianen 

var det nio av företagen som valt K3 och åtta av företagen som valt K2. Av de företag som hade en 

FoU-intensitet på över medianen var det ett företag som valt att tillämpa K2 medan 15 valt att 

tillämpa K3. Den procentuella fördelningen mellan de som hade en forskningsintensitet på över 

medianen visar att 93,8 % valde K3 och endast 6,2 % valde K2. I den procentuella fördelningen 

mellan de som hade en FoU-intensitet under medianen valde 47,1 % att tillämpa K2 medan 52,9 % 

valde K3. De som hade en forskningsintensitet över 10,24 procent hade i större utsträckning valt att 

tillämpa K3. Det var också fler företag procentuellt som valt att tillämpa K3 om de var FoU-

intensiva. Det var något mer jämnfördelat för de företag som hade en FoU-intensitet under 

medianen.  
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Lönsamhet 

I denna studie har variabeln lönsamhet beräknats i form av avkastning på totalt kapital.  

Medelvärdet för företagen är -1,19 % och medianen är 5,2 %. För denna variabel användes 

medelvärdet som gränsvärde då detta är ett lämpligt vid normalfördelning (SCB, u.å.). 

 

Figur 4.2 Val av regelverk utifrån variabeln Lönsamhet. 

 

I figuren framgår det att bland företagen som hade en lönsamhet som låg under studiens medelvärde 

var det ett av företagen som valt regelverket K2 medan 12 valde K3. Den procentuella fördelningen 

visade därmed att 7,7 % valde K2 om de låg under medelvärdet medan 92,3 % valde K3.  Om 

företagen hade en lönsamhet som låg över medelvärdet valde åtta av företagen K2 medan tolv valde 

K3. Denna procentuella fördelning var därmed 40 % gentemot 60 %. Figuren ovan visar att det 

procentuellt är fler företag som har valt att använda K3 när företaget har en negativ lönsamhet 

jämfört med om företaget skulle haft en lönsamhet över medelvärdet. Detta ger en indikation på att 

lönsamheten har ett negativt samband på K3, och att ju sämre lönsamhet ett företag har desto större 

blir chanserna att K3 används.  
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Storlek på företag 

Utifrån insamlad data har en vägd indelning gjorts gällande företagsstorlek. Utefter 

nettoomsättning, balansomslutning och antal anställda har företagen blivit rankade inom ramen för 

ett litet, mellan eller stort företag.  

 

Figur 4.3 Val av regelverk utifrån variabeln Storlek på företag. 

 

För de företag som ansetts som små var det tre företag som valt K2 och tre som valt K3. En 

procentuell fördelning med 50 % vardera. För de företag som ansetts som mellanstora är det tre som 

valt K2 och sju som valt K3. Därmed fås en procentuell fördelning med 30 % som valt K2 och 70 

% som valt K3. För de företag som ansetts vara stora var det tre som valt K2 och 14 som valt K3 

vilket gav en procentuell fördelning med 17,6% som valt K2 och 82,4% som valt K3. Fördelningen 

visar att det procentuellt sett är fler företag som väljer K3 om de är stora än som väljer K2. Det 

visar också att ju större ett företag är desto fler har valt K3. I tabellen nedan syns en trend att ju 

större företagen är desto fler väljer K3 kontra K2.  
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 Skuldsättningsgrad 

Den genomsnittliga skuldsättningsgraden på företagen i populationen är 334,26% och medianen är 

152,41%. I studien har medianen valts som gränsvärde då det fanns outliers som gav en 

snedfördelad bild. Medianen har därför ansetts som ett lämpligare mått (SCB, u.å.). 

 

Figur 4.4 Val av regelverk utifrån variabeln Skuldsättningsgrad 

 

Bland företagen som hade en skuldsättningsgrad under studiens median var det fem av företagen 

som valt K2 medan elva av företagen valt K3, en procentuell fördelning med 31,2% för K2 och 

68,8% för K3. Fördelningen mellan regelverken, bland företag som låg över medianen, visade att 

fyra av företagen valt K2 och 13 av företagen valt K3. Den procentuella fördelningen blev således 

23,5 % för K2 och 76,5 % för K3. Detta gav en indikation på att företag som har en 

skuldsättningsgrad över medianen i större utsträckning tenderar att välja K3.  
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Bransch 

Studiens population består av företag inom läkemedelsbranschen, elektronikbranschen, 

optiktillverkningsbranschen och transport- och motorfordonsbranschen. Av studiens insamlade data 

fanns fem stycken inom läkemedelsbranschen, 15 stycken inom elektronikbranschen och 12 stycken 

inom transport och motorfordon och en inom optik. 

 

Figur 4.5 Val av regelverk utifrån variabeln Bransch 

 

I figuren ovan framgår att i elektronikbranschen var det fem företag som valde K2 medan tio valde 

K3. Den procentuella föredelningen visade att 33,3% valde K2 inom elektronikbranschen och 

resterande 66,7% valde K3. Inom läkemedelsbranschen fanns det inte ett enda företag som använde 

K2 utan alla fem företag hade valt K3. Inom transportbranschen var det fyra företag som har valt 

K2 medan åtta företag valt K3 vilket innebar att 33,3% valt K2 medan 66,7% valt K3. Inom 

optikbranschen, likt läkemedelsbranschen var det inte något företag som valt K2, dock består denna 

kategori bara av ett företag.  
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Storlek på stad 

Gällande variabeln storlek på stad har företagen i de fyra största städerna (Stockholm, Göteborg, 

Malmö och Uppsala) grupperats för sig, resterande har benämnts företag i mindre städer. 

 

Figur 4.6 Val av regelverk utifrån variabeln storlek på stad 

 

Det visade sig att åtta av företagen i empirin var belägna i någon av storstäderna medan resterande 

25 företag återfanns i övriga landet. Återigen visades hur valet av regelverk fördelade sig i ett 

stapeldiagram. Bland företagen som fanns belägna i en större stad var det endast två som hade valt 

K2 och sex av företagen som valt K3. Bland de företag som hade sitt säte i mindre städer var det sju 

av företagen som tillämpat K2 och 18 av företagen som tillämpat K3. Analysen visar att de flesta 

företagen hade säte i mindre städer. Procentuellt valde fler företag att tillämpa K3 över lag. Den 

procentuella fördelningen mellan företagen i respektive kategori visade att i ”liten stad” valde 28 % 

K2 och 72 % K3 och i stor stad var det 25 % som valde K2 medan 75 % valde K3.  
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Revisionsbyrå 

Inom variabeln revisionsbyrå har en indelning skett där företags som anlitat någon av de fyra största 

revisionsbyråerna, PwC, EY, KPMG och Deloitte (Big4) stått för ena gruppen och övriga företag 

har stått för den andra gruppen.  

 

Figur 4.7 Val av regelverk utifrån variabeln revisionsbyrå 

 

Bland de som inte använde sig av någon av Big4 var det fem företag som tillämpat K2 och elva 

företag som tillämpat K3. En procentuell fördelning mellan dessa var 31,2% för K2 och 68,8% för 

K3. Bland de företag som anlitat något av företagen inom Big4, var det fyra stycken som tillämpat 

K2 och 13 stycken som tillämpat K3. I den fördelningen var det procentuellt 23,5% som valde K2 

och 76,5% som valde K3. Det visade sig alltså att fler företag procentuellt valde att tillämpa K3 om 

de anlitat någon inom Big4. 
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5. Statistisk analys 
I kommande kapitel redogörs den statistiska analys som gjorts med programmet SPSS. För att 

analysera empiriska data från årsredovisningarna har en binär logistisk regressionsanalys gjorts. 

Eftersom att den beroende variabeln är dikotom innebär det att en traditionell linjär 

regressionsanalys inte har kunnat genomföras.  

 

5.1. Kodning av data  

Studiens variabler har kodats i statistikprogrammet SPSS för att analysera insamlad data statistisk. 

Den beroende variabeln val av regelverk, K2 eller K3, har fått värdena 0 för K2 och 1 för K3 (se 

bilaga 2, figur 1). En del av studiens oberoende variabler har kodats och delats in kategoriskt. 

Eftersom att storlek på företag kan definieras på olika sätt, har det i denna studie skett en 

vägdranking gällande denna variabel. Storleken delades in i litet, mellan och stort företag. Storlek 

på stad har kodats till en dikotom variabel där 0 stod för liten stad och 1 för stor stad. 

Branschindelningen har i SPSS kodats där varje bransch har fått vara en egen variabel benämnt med 

namnet på branscherna, 0 har inneburit att företaget inte fanns inom just den branschen och 1 att 

företaget var verksamt inom den branschen (se bilaga 2, figur 2). 

 

5.2. Tabellgenomgång 

Tabellen model summary (se bilaga 2, figur 3) anger tre olika mått som förklarar hur väl modellen 

passar in för att förklara de oberoende variablerna mot den beroende variabeln. Vid användning 

utav binär logistisk regressionsanalys anges förklaringsgraden inte som 𝑅2 likt i en linjär 

regressionsanalys, utan den bestäms med pseudo-𝑅2-mått som kallas ”Cox and Snell R Square” och 

”Nagelkerke R Square”. Precis som 𝑅2 kan dessa mått endast befinna sig mellan 0 och 1. Generellt 

sett för de båda värdena är att högre värden indikerar att de oberoende variablerna är bättre på att 

predicera den beroende variabeln. Analysen gav ett ”Cox and Snell R Square”-värde på 0,604 och 

”Nagelkerke R Square”-värde på 0,875 (se bilaga 2 figur 3). Det gav en förklaringsgrad på 0,7395 

((0,875 + 0,7395) 2⁄ ).  Förklaringsgraden innebär att modellen kan till 73,95% predicera utfallet 

av den beroende variabeln med hjälp av de oberoende variablerna enligt dessa mått. 

 

Klassifikationstabellen (se bilaga 2, figur 4) visar en förenklad indikation på hur bra modellen är på 

att förutsäga den beroende variabeln, det vill säga hur många av de företag som kommer att välja 

antingen K2 eller K3. I modellen framgår att det endast var fel vid två fall, vilket innebar att den 

totala andelen rätta gissningar var 93,9% vilket anses högt och styrker att studiens oberoende 

variabler påverkar den beroende variabeln, val av regelverk. 



47 

Tabellen “variables in the Equation” (se bilaga 2, figur 5) förklarar effekten de oberoende 

variablerna har på den beroende variabeln.  Det som är mest intressant är betavärdet då det 

betavärde som erhålls i en multipel regressionsanalys förklarar hur relationen ser ut mellan de 

oberoende variablerna och den beroende variabeln. Det mest anmärkningsvärda är huruvida det blir 

ett positiv eller ett negativt samband. Om det är ett negativt värde innebär det att om den oberoende 

variabeln ökar minskar chansen att företaget väljer K3. Resultatet från just denna tabell kommer att 

diskuteras vidare i en nästkommande del och då indelad per variabel.  

 

5.3. Variabelgenomgång 

I detta avsnitt kommer resultatet från studiens empiriska data tillsammans med  

regressionsanalysen att ställas mot tidigare forskning. Först behandlas den beroende variabeln valet 

av regelverk och därefter studiens oberoende variabler. 

 

Val av regelverk 

Syftet med denna studie har varit att undersöka huruvida mindre onoterade företag i FoU-intensiva 

branscher valt att tillämpa K2 eller K3 regelverket. Det har utifrån insamlade årsredovisningar visat 

sig att majoriteten av företagen valt att tillämpa K3. Resultatet har ansetts intressant då K3 

egentligen är framtaget för företag som definieras som större företag och det egentligen är K2 som 

är det regelverk som undersökta företag bör anpassa sig efter. Detta har väckt frågan ifall K2 

regelverket bör anpassas för företag som arbetar med FoU. Valet av regelverk kan till stor del ha 

påverkats av att det inte är tillåtet att aktivera egenupparbetade utgifter för FoU i balansräkningen i 

K2 och därmed valdes K3. 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.” 

 

Lönsamhet 

Vidare har det i denna studie analyserats hur variabeln ”lönsamhet” påverkat valet av regelverk och 

det är något som även Lev (2003) har forskat kring. Det visade sig i regressionsanalysen att det 

fanns ett svagt negativt samband mellan val av regelverk och ”lönsamhet”. De företag som hade 

lägre lönsamhet tenderade att i större utsträckning ha valt K3-regelverket där aktiveringsmodellen 

är tillåten. Det Lev (2003) kom fram till i sin studie var att 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 regressionsanalysen var svagt, men det får stöd av 
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dessa tidigare studiers resultat. Resultatet som framgick var att betavärdet var -0,226, det vill säga 

att om ett företags lönsamhet ökar minskar chansen att företaget tillämpar K3 med ca 22,6%. 

 

FoU-intensitet 

FoU intensiteten har analyserats i denna studie utifrån att denna kan vara en faktor påverka valet av 

regelverk. I regressionsanalysen visade det sig finnas ett positivt samband mellan de företag som 

väljer att tillämpa K3-regelverket är de som har en högre FoU-intensitet. Betavärdet var 0,807 vilket 

innebär att om FoU-intensiteten ökar med 1 % ökar chansen att företaget tillämpar K3 med 80,7%. 

Resultatet 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. Om detta resultat skulle överföras till denna studie skulle alltså de 

minst FoU-intensiva välja K3. Resultatet i studien visade att de flesta företag som hade en FoU-

intensitet över medianen valde att tillämpa K3. En körning i SPSS visade även att ännu fler företag 

valde att tillämpa K3 om de hade en FoU-intensitet över medelvärdet. Då några företag hade en 

FoU-intensitet på 0 % medan en del hade en hög FoU-intensitet var spridningen stor och därmed 

ansågs medianen vara ett mer rättvisande mått och stämmer även mer överens med tidigare 

forskning. 

 

Storlek på företag  

En av variablerna som har undersökts i denna studie är ”storlek på företag”. Det visade sig att det 

föreligger ett positivt samband mellan storlek på företag och valet av regelverk. Enligt tabellen 

”variables in the equation” (se bilaga 2, figur 5) framgår det att betavärdet ökar i takt med 

företagsstorleken vilket säger att chansen att ett företag använder K3 ökar ju större företaget blir. 

Utöver det vägda måttet på storlek har även en regressionsanalys mellan variablerna gjorts där 

nettoomsättning använts som mått på företagsstorlek, i denna körning gavs ett lägre betavärde 

gällande sambandet mellan storlek och val av regelverk. Därför har det vägda måttet använts som 

storleksmått. 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, något som denna studie till viss bekräftar. De menar att större företag i 

högre utsträckning valt att tillämpa det mer avancerade regelverket även om det inte anses vara den 

mest avgörande faktorn. Det är dock svårt att dra några större slutsatser på de resultat som erhållits i 

studien då det funnits svårigheter att få in årsredovisningar och därmed säkerställa signifikanta 

resultat. Utifrån institutionell teori menar Collin et al. (2009) att det finns en mimetisk faktor som 

kan minska företagsstorlekens betydelse för redovisningsval, då mindre företag tenderar att härma 

större företag som har stort inflytande. I insamlad data visar det sig att mindre företag valt att 
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tillämpa K3 och därför kan den mimetiska effekten utifrån den institutionella teorin ha haft en 

påverkande effekt. 

 

 

Skuldsättningsgrad 

I den statistiska analysen utav skuldsättningsgraden syns ett negativt samband med val av regelverk, 

vilket innebär att ju lägre skuldsättningsgrad desto större är chansen att företaget väljer K2. 

Resultatet är något som går emot tidigare forskning, där bland annat Watts och Zimmerman (1990) 

tar upp att mindre företag med hög skuldsättningsgrad tenderar att välja ett regelverk där det finns 

möjlighet att påverka den redovisade vinsten tillfälligt samt Cazavan-Jeny och Jeanjean (2006) som 

menar att mindre företag med en hög skuldsättningsgrad föredrar att aktivera utgifter för FoU. Då 

alla företag i studien ansetts vara mindre företag enligt definitionen för K-regelverket fanns det i 

studien ett antagande att företag med hög skuldsättningsgrad skulle föredra K3 framför K2, något 

som inte kan stödjas av regressionsanalysen. Betavärdet i ”variables in the equation” (se bilaga 2, 

figur 5) visar ett negativt samband på -0.003 vilket innebär att om skuldsättningsgraden ökar med 1 

% ökar chansen att välja K2 med  0,3 %. Det låga betavärdet innebär att det finns ett svagt 

samband. 

 

Bransch  

Analysen av studiens variabel ”bransch” gav dessvärre inga tydliga resultat, detta är något som tros 

bero på den ojämna fördelningen av empiri gällande branscherna, då endast fem företag inom 

läkemedelsbranschen och ett företag inom optikbranschen fanns med. Detta har gjort att företaget 

inom optikbranschen parades ihop med elektronikbranschen i den statistiska analysen. Analysen 

visade på ett negativt samband mellan företag i elektronik- och optikbranschen och K3, medan 

företag inom läkemedel endast hade valt K3 och således visade på ett positivt samband. Då studien 

omfattades av så pass få företag kan ingen vidare analys göras gällande skillnader mellan branscher. 

Tidigare forskning gjord av Collins et al. (2009) har visat på att det endast finns ett svagt samband 

mellan redovisningsval och branschtillhörighet vilket inte stärker resultatet i denna studie.  

 

Storlek på stad 

Variabeln ”storlek på stad” visade sig i denna studie ha ett positivt samband med val av regelverk. 

Det tyder på att företag som var belägna i stora städer (Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala) 

tenderat att välja K3-regelverket medan de som var belägna i mindre städer i större utsträckning valt 

K2. Resultatet i denna studie gav ett betavärde på 7,824 vilket innebär att chansen att företagen 

väljer K3 ökade med ca 782,4 % om de hade sitt säte i en större stad, dock var endast åtta av 
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studiens företag belägna i en större stad vilket givetvis kunnat påverka resultatet. Detta resultat 

styrks av resultatet från studien utförd av Collin et al. (2009) där företag belägna i stora städer, både 

utifrån PAT och IT, tenderat att välja det mer avancerade regelverket, det vill säga det som kan 

likställas med K3. 

 

Revisionsbyrå 

I analysen visade det sig finnas ett positivt samband mellan val av regelverk och variabeln 

”Revisionsbyrå”. Sambandet innebar att företag som anlitat något företag som ingår i Big4 i större 

utsträckning valt att tillämpa K3-regelverket. Betavärdet på 4,128 innebar att chansen att företagen 

väljer K3 ökar med cirka 412 %. Collin et al. (2009) menar i deras studie genomförd utifrån den 

institutionella teorin, att företag som har samma revisionsbyrå även väljer samma typ regelverk. 

Detta kan likställas med att de företag som anlitat någon av de marknadsledande revisionsbyråerna 

fått samma typ av råd och därmed anammat lika redovisningsprinciper. Då studien utförd av Collin 

et al. (2009) visat på att företag med samma revisionsbyrå valt samma regelverk kan det hjälpa till 

att stärka denna studies svaga samband. 

 

5.4. Bortfallsanalys 

Bortfallet i denna studie är något som bör tas i beaktning då antal insamlade årsredovisningar är få. 

Av de 143 årsredovisningar som förväntades komma in inom tidsramen för denna studie lyckades 

endast 33 stycken samlas in. Det gav oss ett bortfall med ca 77 %, detta enligt formeln; antal 

förväntade årsredovisningar minus de insamlade, delat med hela populationen. Bryman och Bell 

(2011) menar att så länge forskaren inser och är medveten om de följder och begränsningar som en 

låg svarsfrekvens innebär, kan studien fullföljas. Därför förs här en diskussion om hur den låga 

svarsfrekvensen kan ha uppstått och hur den påverkat studiens resultat. 

 

Anledningen till varför antalet inkomna årsredovisningar var så pass få som de var beror på det 

faktum att 2014 års redovisningar inte hade hunnit bli färdigställda. Varför en del inte var färdiga 

medan vissa var har endast gått att spekulera i, men enligt Soltani (2002) kan det bero på att små 

företag haft en tendens att överlämna sina finansiella rapporter senare till revisorn, än större företag. 

Då de årsredovisningar som insamlats kom från mindre företag kan Soltanis (2002) antagande 

stämma väl överens med situationen i denna studie. Några av de mindre företagen ingick i större 

koncerner vilket gjort att dessa färdigställdes snabbare än de andra. Hade studien genomförts efter 

den 31 juli, som är den sista dagen att lämna in årsredovisningarna till bolagsverket (Bolagsverket, 

u.å.), hade denna studie med säkerhet fått ett nästintill obefintlig bortfall. För att säkerställa att 

årsredovisningarna verkligen inte är färdiga kontaktades samtliga företag som inte lämnat sin 



51 

rapport till bolagsverket senast den 12 maj per telefon där en förfrågan om att skicka 

årsredovisningen per mail gjorts. I enstaka fall erhölls ett utkast av årsredovisningar men i de flesta 

fall erhölls ett svar att årsredovisningen inte var färdig eller så valde kontaktat företag att inte skicka 

dokumentet på grund av företagspolicy. I några fall svarade kontaktat företag inte överhuvudtaget. I 

efterhand har den låga svarsfrekvensen setts som en brist i studien där bättre resultat kunnat erhållas 

om den valdes att göra under nästa termin istället. Det fanns dock inget som hindrat att göra denna 

studie igen med hela populationens årsredovisningar, något som kommer diskuteras vidare under 

rubriken ”förslag på vidare forskning” 
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6. Slutdiskussion och resultat 

I detta kapitel har en slutdiskussion skett utifrån erhållna resultat i den deskriptiva analysen samt 

från regressionsanalysen. Resultaten diskuteras i relation till tidigare forskning samt huruvida 

dessa resultat stödjer studiens empiriska material. Slutligen ges förslag på fortsatt forskning kring 

ämnet. 

 

6.1. Vilket regelverk har mindre onoterade företag valt att tillämpa? 

Resultatet i denna studie visar på att övervägande del av företagen valt att tillämpa K3-regelverket. 

Resultatet anses vara intressant då K2-regelverket är det regelverk som egentligen ska vara anpassat 

för mindre onoterade aktiebolag. Resultaten får stöd av Cazavan-Jeny et al. (2011) som menar att 

mindre bolag anammar redovisningsmetoder som är mer komplicerade men skiljer sig dock mot det 

resultat som Collin et al. (2009) fick fram då han forskat kring val av regelverk. De menade på att 

mindre företag väljer det mindre avancerade regelverket som kan likställas med K2. Varför skiljer 

sig dessa två resultat och vad är det som gjort att företagen i denna studie till större del valt K3? 

Cazavan-Jeny et al. (2011) fick i deras studie fram att företag som arbetar med FoU val att aktivera 

FoU-kostnader bland annat då de var mindre till storleken medan Collin et al. (2009) gjorde en 

studie på kommunala bolag som visade på att dessa företag valde det regelverk som är mindre 

avancerat. Detta kan, likt studiens första antagande, bero på att FoU-intensiteten är en beroende 

faktor, vilket resultatet i denna studie visade på, företagen i Collins et al. (2009) studie hade ingen 

specifik riktning mot FoU-intensiva företag.  
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6.2. Vilka faktorer styr företagen i riktning mot valet av regelverk? 

Syftet med studien var att hitta gemensamt bidragande faktorer som kan förklara varför företag 

väljer ett visst regelverk framför det andra. Eftersom att reglerna för hur immateriella tillgångar 

behandlas olika i K-regelverken har förhoppningen varit att kunna urskilja dessa faktorer som 

påverkar valet för företag i FoU-intensiva branscher. Det har visat sig i tidigare forskning (Cazavan-

Jeny och Jeanjean, 2006; Cazavan-Jeny, Joos och Jeanjean, 2007; Cazavan-Jeny et al., 2011) att 

kostnadsföring kontra aktivering är bidragande är det därför intressant att kunna påvisa ytterligare 

faktorer som inverkar på valet. Variablerna i undersökningsmodellen fick dock inga vidare 

signifikanta resultat regressionsanalysen, något som inte är helt överraskande eftersom det var få 

antal företag i analysen. Resultaten i studien visar att stor andel av företagen tillämpar K3 och att 

förklaringsgraden är hög, vilket betyder att de faktorer som valts ut ur den teoretiska referensramen 

kan med stor sannolikhet förklara valet av regelverk. 

 

6.2.1 A posteriori-modell  

I den tidigare ”a priori-modellen” angavs elva faktorer som enligt tidigare forskning kunnat förklara 

redovisningsval, var av sju av dessa undersöktes i denna studie. I a posteriori-modellen nedan (figur 

6.1) illustreras de faktorer som denna studie har visat på samband med val av regelverk i grönt 

medan de faktorer där inget, eller ett svagt samband, hittats redovisas i rött.  De antaganden som fått 

stöd ur teori och tidigare forskning är de gällande lönsamhet, FoU-intensiteten, storlek på företag 

och revisionsbyrå. 

 

 

Figur 6.1 A posteriori-modell 
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FoU-Intensitet 

I den deskriptiva stastitiken (figur 4.1) där analys gjorts av hur förtagen valt beroende på om de haft 

en FoU-intensitet över eller under medianen framgick det att företag som låg över medianen i större 

utsträckning tenderade att välja K3. Detta stöds av regressionsanalysen (Bilaga 2, figur 5) som 

visade på ett positivt samband mellan de företag som valde att tillämpa K3 och FoU-intensiteten. 

Analysen visade att chansen att företagen väljer K3 ökar med 80,7% för varje ökad procent i FoU-

intensitet.  Detta resultat stödjs av Hendriksen (1992), som menar att företag föredrar 

kostnadsföring för att på så sätt kunna ge tillräcklig information till investerare, något som kan 

överföras till denna studie då det endast är i K3 som företagen har möjlighet att välja mellan både 

kostnadsföring och aktivering. Det fanns dock motsägande forskning (Cazavan-Jeny och Jeanjean, 

2006; Cazavan-Jeny et al. 2011) som menar att aktivering föredras framför kostnadsföring för FoU-

intensiva företag. Detta stödjer studiens antagande som löd: ”FoU-intensiva företag kommer 

föredra K3 där aktivering och kostnadsföring av immateriella tillgångar är tillåtet.”.  

 

Lönsamhet 

I både den deskriptiva statistiken (figur 4.2) och i den statistiska analysen (Bilaga 2, figur 5) 

framgår det, likt antagande två, att lönsamheten har en negativ korrelation gentemot val av 

regelverk. I den deskriptiva statistiken framgick det att 12 av 13 företag som hade en lönsamhet 

under medelvärdet valde K3. Den statistiska analysen visade på ett svagt negativt samband. Således 

antas studiens andra antagande stämma med den empiriska datan för studien. Detta stödjs även av 

tidigare forskning (Lev, 2003; Cazavan-jeny och Jeanjean, 2006; Oswald och Zarowin, 2007) som 

kommit fram till att aktivering föredras av de företag som har låg lönsamhet, vilket endast är tillåtet 

i K3. De menade att mindre lönsamma företag vill ha möjligheten att aktivera kostnaderna för att 

kunna visa en bättre bild av företaget till kreditföretagen. Eftersom detta stöder studiens resultat 

anses antagande två, ”företag med låg lönsamhet tenderar att välja K3”, bekräftat.  

 

Storlek på företag 

Även för denna variabel visade sig både den deskriptiva (figur 4.3) och statistiska analysen (Bilaga 

2, figur 5) på ett positivt samband och val av regelverk (K3). Detta resultat är i enighet med studiens 

tredje antagande ”storlek på företag påverkar valet av regelverk, ju större företaget är desto större är 

chanserna att K3 föredras”. Tillämpningen av K3 ökar procentuellt ju större företaget är. Bland de 

företag som ansetts vara större har de flesta valt K3. Detta stödjs av tidigare forskning som tagits 

upp i studien där bland annat Watts och Zimmerman (1978) menar att större företag tenderar att 

tillämpa det mer avancerade regelverket. Cazavan-Jeny och Jeanjean (2006) samt Lev (2003) har 

också i deras studier hittat samband mellan storlek på företag och redovisningsval, där de menar att 
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större företag tenderar att föredra att kunna välja mellan aktivering och kostnadsföring, vilket endast 

är tillåtet i K3.  

 

Revisionsbyrå 

Variabeln gällande vilken revisionsbyrå företagen har visade inte i den deskriptiva statistiken (Figur 

4.7) någon tydlig trend, dock syntes vissa antydningar till att företag som anlitat något av företagen 

inom Big4 tenderar att föredra K3. Detta resultat stödjs av regressionsanalysen (Bilaga 2, figur 5) 

som gav ett positivt samband mellan val av revisionsbyrå och K3, analysen visade att chansen att 

företagen valde K3 ökade med cirka 412 % om de hade anlitat något företag inom Big4. Detta 

stödjs även utav tidigare forskning (Collins et al. 2009; DiMaggio och Powell, 1983) som menar att 

den normativa isomorfismen har stor betydelse vid redovisningsval och således ökar chansen att 

företagen valt K3 om något av Big4 har anlitats. Även forskning kring redovisning av frivillig 

information (Singhvi och Desai, 1971; Raffournier 1995) menar att revisionsbyråers rykte och 

mängd frivillig information har ett positivt samband, vilket kan tolkas som att ett mer avancerat 

regelverk föredras där valmöjligheterna och möjligheten till tolkningar är större.  

 

Skuldsättningsgrad 

De antagande som inte fått stöd av empirin är, skuldsättningsgrad, bransch och storlek på stad. I den 

deskriptiva statistiken (figur 4.4) framgår en svag trend att företag som har en skuldsättningsgrad 

över medianen i större utsträckning valt K3 framför K2 (Se figur 4.4), dessa skillnader var dock så 

pass små att inga slutsatser dras från detta.  I den statistiska analysen (Bilaga 2, figur 5) framgick att 

det fanns ett svagt negativt samband mellan skuldsättningsgraden och val av K3, där framgick det 

att om skuldsättningsgraden ökar med 1 procent ökar chansen att välja K2 med 0,3 %. På grund av 

de motsägande resultaten och att analyserna visade så pass svaga samband görs inga slutsatser om 

denna variabel.  I tidigare studier har Watts och Zimmerman (1990) samt Cazavan-Jeny och 

Jeanjean (2006) menat att företag som har en hög skuldsättningsgrad tenderar att välja det mer 

komplicerade redovisningsmetoden där möjligheten för tolkning är större än i den enklare 

redovisningsmetoden.  Således gick studiens resultat emot tidigare forskning och studiens 

antagande.  

 

Bransch 

Antagande 5, ”företag inom samma bransch tenderar att välja samma regelverk”, har inte kunnat 

analyseras i denna studie då för få årsredovisningar inkom från de olika branscherna. Därmed får 

antagandet anses vara obesvarat. Dock sågs vissa tendenser till att de valde samma regelverk inom 

läkemedelsbranschen då fem av fem företag valde K3. I övrigt har de flesta företag valt att tillämpa 
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K3 och detta tros bero på att samtliga av dessa branscher anses vara FoU-intensiva.  Från den 

deskriptiva statistiken (figur 4.5) gällande bransch syns att alla företagen inom 

läkemedelsbranschen samt optikbranschen valt K3. Inga slutsatser dras från detta då antalet företag 

endast uppgick till totalt sex inom dessa branscher dock kan det vara intressant att undersöka i 

framtiden huruvida det endast var en slump att samtliga företag inom dessa branscher valde K3 eller 

om regelverket föredras i dessa branscher. Inte heller i den statistiska analysen (Bilaga 2, figur 5) 

gav förtroendeingivande resultat. Detta tros bero på den ojämna föredelningen av företag inom de 

olika branscherna. En tidigare studie på området gjord av Collins et al (2009) visade på ett det 

endast fanns ett svagt samband mellan den beroende och oberoende variabeln vilket inte stärker 

denna studies resultat.  

 

Storlek på stad 

Storlek på stad visade i den deskriptiva statistiken (figur 4.6) inga tydliga trender utan fördelningen 

var likartad i både mindre och större städer, dock ska det tilläggas att endast åtta av studiens företag 

ansågs ha sitt säte i en större stad vilket kan ha påverkat resultatet. I regressionsanalysen (Bilaga 2, 

figur 5) visade storlek på stad ett positivt samband med valet av K3. Detta kan dock inte anses vara 

statistiskt säkerställt då, som sagt, endast åtta företag hade sitt säte en stor stad. Detta resultat stärks 

dock av Collins et al. (2009) som visade på att företagen belägna i större städer tenderar att välja ett 

mer avancerat regelverk. Men på grund av det låga antalet företag dras inga slutsatser från denna 

variabel. 

 

Förhoppningarna med denna studie har varit att ge ett praktiskt bidrag med deskriptiv statisk som 

visat hur företagen i de fyra mest FoU-intensiva branscherna har valt, vilka mått som har påverkat 

valet och således visa hur företagen gått tillväga gällande valet det första året. Eftersom flest antal 

företag har valt K3 trots att de räknas som mindre bolag betyder det att de frångår 

bokföringsnämndens råd gällande tillämpning av K-regelverket. Utifrån studiens resultat tros detta 

bland annat bero på att FoU-intensiva vill ha möjligheten att kunna välja mellan att aktivera och 

kostnadsföra egenupparbetade immateriella tillgångar vilket inte är möjligt när de tillämpar K2. Lev 

(2003) tar upp att FASB har ett undantag som innebär att det är tillåtet att aktivera kostnader för 

utveckling av program, om förslaget skulle införas i Sverige kan det mycket väl påverka mindre 

företag, som anses vara FoU-intensiva, vid val av regelverk. 

 

6.3. Metodreflektion 

Den kvantitativa metoden som har använts i studien anses vara den metod som bäst kunnat besvara 

studiens syfte och forskningsfrågor. Den anses även enligt Bryman och Bell (2011) vara den bästa 
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strategin för att förstå samhället som helhet. Det fanns variabler som enligt den teoretiska 

referensramen förklarar redovisningsval men som på grund av metodval inte kunde undersökas. 

Troligtvis hade forskningsfrågan gällande vad som påverkat företagens val av regelverk blivit mer 

utförligt undersökt med hjälp av en tvärsnittsstudie där både en dokumentanalys och 

enkätundersökning använts. Studiens variabler har dock gett en hög förklaringsgrad på hur dessa 

påverkat valet enligt den statistiska analysen och därmed ger det en bra bild.   

 

Något som påverkat studiens resultat är bortfallet och således har generaliserbarheten minskat. Då 

inget specifikt urval gjorts utan studien bygger på en helpopulationsundersökning förväntades 

samtliga företag att ingå i urvalet och därmed skulle ett generaliserbart resultat för hela 

populationen erhållas. Då det var ett högt bortfall i denna studie fanns funderingar på att utöka 

populationen genom att inkludera fler branscher. FoU-intensiteten ansågs vara för låg, då skillnaden 

i FoU-intensitet mellan den fjärde mest FoU-intensiva branschen och den femte var stor (SCB, 

2013). Gapet innebar att det inte ansågs möjligt att utöka studiens population.  

 

Reliabiliteten är däremot något som kan diskuteras. Om studien skulle genomföras igen skulle 

samma svar erhållas från de årsredovisningar som redan inkommit då data som erhållits från dessa 

inte kommer att ändras. Däremot skulle troligtvis analysen ändras om fler årsredovisningar från 

urvalet ingått i analysen. Studiens validitet har ansetts stark då de mått som använts för beräkningar 

varit välgrundade i tidigare forskning.  

 

På grund av låg svarsfrekvens går det inte att statistiskt säkerställa några resultat utifrån 

regressionsanalysen. Detta blir en brist i arbetet eftersom generaliserbarhet och statistiska resultat är 

något som en kvantitativ metod basers på. En kvalitativ metod hade dock inte kunnat ge en 

övergripande bild av valet av regelverk. Bortfallet ses som den stora bristen i denna studie.  

 

I denna studie fanns det inte mycket som kunde ha gjorts annorlunda för att påverka bortfallet 

eftersom den var beroende utav färdigställda årsredovisningar från företagen och således kunde 

inget annat göras än att vänta på att de skulle bli färdigställda. Det som hade kunnat gynna studien 

mest hade varit en förlängd tidsram då det var tidsbegränsningen som gjort att inte fler 

årsredovisningen kunde samlats in. Som nämnts tidigare, togs kontakt med företagen både via mejl 

och telefonsamtal för att på så sätt försöka få tag på årsredovisningar som var färdigställda men inte 

inskickade eller underskrivna än, detta gjordes vid flera tillfällen för att på så sätt öka möjligheterna 

att få in fler årsredovisningar. Denna ansträngning gjorde att två årsredovisningar inkom utöver de 

som samlats in via databaser. Dock kanske en tvärsnittsstudie hade kunnat användas för att med 
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hjälp av intervjuer stärka studiens resultat. Detta var dock något som föll bort på grund av studiens 

tidsram.  I efterhand skulle nog en kvalitativ studie gett ett bättre resultat då det hade varit lättare att 

samla in den data som behövdes dock hade studiens syfte och forskningsfrågor förändrats för att 

passa till en kvalitativ metod.  

 

Bortsett från detta hade studien kunnat inrikta sig mot årsredovisningar från 2013 för att jämföra 

dessa siffror gentemot valet av regelverk. På detta sätt hade insamlingen av årsredovisningar kunnat 

genomföras under en dag för att därefter endast kontakta ekonomiansvarige eller motsvarande på 

företagen för att komplettera med övriga uppgifter, val av regelverk och anlitad revisionsbyrå. Detta 

tros minska bortfallet drastiskt eftersom att lyckad kontakt skedde med de flesta företag. På detta 

sätt hade även mer tid kunnat läggas på analys och slutsatser vilket även hade gett en bättre 

slutdiskussion.  

 

Det höga bortfallet i studien har troligtvis påverkat studiens resultat då det var flera variabler som 

gav otillfredsställande resultat på grund av att det inte fanns tillräckligt med data för varje variabel. 
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6.4. Förslag på vidare forskning  

I studiens analys har det visat sig att de variabler som har tagits upp kan förklara valet mellan 

regelverken K2 och K3 till 93,9% vilket ses som en hög förklaringsgrad. Dock finns det variabler i 

a-priori-modellen som enligt tidigare forskning är med och påverkar redovisningsval, dessa har inte 

kunnat undersökas i denna studie på grund av metodval. De variabler som studien inte har 

undersökt är skatteeffekter, tillväxt, bonus och politisk kostnad. De flesta av variablerna föll bort 

från denna studie på grund av att detta inte går att mäta i en dokumentstudie av årsredovisningar 

utan hade passat bättre i studie med enkätundersökningar eller intervjuer. Den enda variabeln som 

inte föll bort på grund av metodval är politisk kostnad som föll bort på grund av studiens population 

som består utav mindre företag och inte anses ha någon politisk kostnad. Vidare har studiens 

tidsram troligtvis påverkat resultatet då endast 33 av 144 årsredovisningar hann komma in i tid för 

studien och således skulle vidare forskning kunna vara en liknande studie i höst när samtliga 

årsredovisningar ska vara färdigställda. 

 

Trots det höga bortfallet hittades tendenser att företag inom läkemedelsbranschen föredrar K3 

framför K2, detta då samtliga fem läkemedelsföretag vars årsredovisningar hann inkomma visade 

att samtliga hade valt K3. Det kan vara intressant att undersöka huruvida läkemedelsbranschen 

tillämpat K2 då empirisk data inte har gett något bevis gällande detta. 

 

För att kunna få en djupare förståelse över vilka faktorer som har påverkat detta redovisningsval 

kan även en kvalitativ undersökning göras där intervjuer görs med ansvarig på företaget för att se 

vilka faktorer som har påverkat valet enligt dem.  
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Bilaga 1 - Introduktionsmejl 

Hej!  

Vi är två studenter vid Högskolan I Gävle som skriver examensarbete inom redovisning. studien 

kommer vara inriktad mot företag i forskning- och utvecklingsintensiva branscher. Vi har noterat att 

ni har kostnader för forskning och utveckling och/eller balanserade utgifter för forskning och 

utveckling och därmed är ni intressanta för vår studie. 

Studien kommer utföras genom en dokumentstudie där vi kommer analysera årsredovisningar. I och 

med att vi inte har kunnat hitta er senaste årsredovisning i de databaser vi använder oss av undrar vi 

därför om ni skulle hjälpa oss genom att bifoga denna i ett mejl till oss. Även om årsredovisningen 

inte är helt färdigställd så skulle vi uppskatta om ni kunde skicka den ofärdiga versionen då det 

endast är vissa specifika nyckeltal vi är ute efter. All mottagen information kommer att behandlas 

konfidentiell och kommer således inte att användas utanför denna studie eller i andra syften.  

Om detta kommit till fel person skulle vi uppskatta om ni har möjlighet att vidarebefordra detta till 

rätt person alternativt mejla rätt kontaktuppgifter till oss. 

Vi kommer eventuellt att göra en enkätstudie i en senare del av studien för att komplettera uppgifter 

som vi inte kan hitta i årsredovisningen. Vi skulle därmed uppskatta om det finns möjlighet att få 

kontaktuppgifter till den person som kan svara på frågor gällande er redovisning. 

Med Vänliga Hälsningar 

Ida Hansson 

eep12ihn@student.hig.se 

Johan Elfstrand 

Eep12jed@student.hig.se 

Blivande ekonomer, Högskolan I Gävle, 2015 

 

  



69 

Bilaga 2 - Statistisk analys 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 2, figur 1 

Bilaga 2, figur 2 

Bilaga 2, figur 3 
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 Bilaga 2, figur  4 

 

 

 

 Bilaga 2, figur  5 
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Bilaga 3 - Population 

Inhämtade årsredovisningar är markerade med fet text. Övriga företag har inte färdigställt sina 

årsredovisningar inom studiens tidsram och räknas således till studiens bortfall.  

 

Bolag Org. nr Bolag Org. nr 

1337 Game Design AB 5568192552 Latronix Aktiebolag 5562095884 

AB Liros Electronic 5560861113 LEAX Arkivator Telecom AB 5569386930 

ABEM INSTRUMENT Aktiebolag 5564127719 Lembke Elektromekaniska Verkstad 

LEV AB 

5568156516 

Absortech International AB 5566072897 Line Control i Örebro Aktiebolag 5565257465 

Acoem AB 5562384437 LumenRadio AB 5567617492 

ADDvise Tillquist AB 5566524467 Medirox AB 5565524054 

Advenica AB (publ) 5564689957 Megacard Nordic AB 5566833017 

Agrellis Group AB 5566274311 Mjölby Släp and Trailer AB 5564807955 

Ahlberg Cameras AB 5562599786 Movinto Fun AB 5567273965 

Air Target Sweden Aktiebolag 5560973132 MultiQ Media Solutions AB 5566232137 

Aktiebolaget Cernelle. 5560355926 NFO Drives AB 5565299293 

Alfasensor AB 5566194840 Nike Tech Mariestad AB 5564628765 

Alltronic Aktiebolag 5562337591 Nilsson Special Vehicles AB 5566495734 

ASFT Industries AB 5566161971 NORDIC HUSBILAR AB 5564070000 

ASFT Weather System AB 5568054281 Nordic Protection Vehicle AB 5568056674 

Axon Kids AB 5567911887 NordIQ Göteborg AB 5565766622 

BE Group Produktion Eskilstuna 

AB 

5567882344 Norrlandsvagnar AB 5565791950 

Benchnode Technology AB 5568932718 Ocean Modules Sweden AB 5566210695 

BERCO Produktion i Skellefteå 

Aktiebolag 

5563937969 Onvaq International AB 5569082869 

Bergholtz Klockservice AB 5568601230 Optilia Instruments AB 5566366943 
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Biolight AB 5567247373 Orlo AB 5567779938 

Biosensor Applications International 

AB 

5566703350 Ory AB 5562136647 

boh AB 5561534891 Pampett AB 5568203524 

Bohus BioTech Aktiebolag 5565000709 Petestep AB 5568935000 

Bracke Forest AB 5560827601 PFO tech AB 5567975718 

Bremen Production AB 5565209888 Photonova of Sweden AB 5566614805 

Brodd Sweden Aktiebolag 5564267465 Pike Solution AB 5568080443 

C.N.S. Systems Aktiebolag 5565805297 Poltech Information System AB 5565368817 

CAB Karosser Falkenberg AB 5564555281 PosTrack Europe AB 5567639157 

Calibra Aktiebolag 5564157930 Primare AB 5564450905 

Cartesia GIS AB 5565225678 ProMixa Medical AB 5566487426 

Catron Elektronik Aktiebolag 5562036243 Q.P.I.-Macer Sweden AB 5564872496 

CIRE Sweden AB 5566184130 Quickomat AB 5565726360 

COBOLT Aktiebolag 5565050266 RF Light AB 5566679261 

Compo Aktiebolag 5564016441 Rosenqvist Rail AB 5564761053 

Comptech i Skillingaryd AB 5567474498 Rti Electronics Aktiebolag 5562302462 

Conflux AB 5565145538 Ryds Båtar AB 5569020810 

C-Rad Imaging AB 5566436043 S. Karosser Aktiebolag 5564473568 

C-Rad Positioning AB 5566436035 Safe at Sea AB 5567137947 

CyberGene Aktiebolag 5565045019 Safe at Sea Management AB 5569283970 

Dala Laminat Aktiebolag 5564308533 Scandilumen Aktiebolag 5564550522 

Dataliner AB 5566231402 Scandinavian Eyewear AB 5560528514 

Dellner Dampers Aktiebolag 5562428119 Scandinavian Manufacturing 

SCAMA Aktiebolag 

5561202465 

Direct2Internet Nordic AB 5565781035 ScandiNova Systems AB 5566163605 
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Eco Spark AB 5567808208 Scint-X AB 5567143184 

EcoGuard AB 5565025755 Sea Cross Marine AB 5566724927 

Elastocon Aktiebolag 5563522613 Sensidose Aktiebolag 5565503074 

Elbido Design Aktiebolag 5564205077 Sigicom AB 5562071547 

enWiment AB 5566933932 SIVERS IMA Aktiebolag 5560637331 

Epoch Stockholm AB 5566321351 SkiSelector Sportdata AB 5568922719 

EQL Pharma AB 5567133425 Smart Grid Networks Sweden AB 5568565062 

Excillum Aktiebolag 5567341440 Smarteq Wireless Aktiebolag 5561285437 

FACTUM Electronics AB 5564224532 SolarWave AB 5567837942 

Farmett Läkemedel Aktiebolag 5564401080 SRS Sjölanders AB 5560596305 

Fiberson AB 5565889382 Staccato Technologies AB 5564003316 

Fiomi Diagnostics AB 5567053730 Storebro Boats AB 5569034563 

Fluid - Inventor Aktiebolag 5561250993 SWEBAC Aktiebolag 5569196156 

Followit Lindesberg Aktiebolag 5565694287 Swemac Simulation AB 5569171605 

Freevalve AB 5564367141 Taxen Care AB 5561268292 

Fält Communications AB 5565561999 TBS Yard AB 5568591050 

Galenica AB 5565677449 Techinova AB 5568006851 

Gapwaves AB 5568402829 TechRoi Fuel Systems AB 5568896970 

GasPorOx AB 5566780093 Teleanalys AB 5566089081 

GATE Rehab Development AB 5565640041 Tensec AB 5563724599 

Halda Aktiebolag 5565725966 TETRAFIX AB 5566123518 

HiNation AB 5567681597 Trelleborg Wheel Systems Nordic 

AB 

5560562620 

Hitech and Development Wireless 

Sweden AB 

5567846521 Trigentic AB 5566127972 

Högbloms Legomontage Aktiebolag 5564754926 UMS Sweden AB 5568292949 
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IDL Biotech AB 5563394203 Vasasensor AB 5566500541 

Imsys AB 5562131614 Vemaventuri AB 5567325625 

InCoax Networks Europe AB 5567941363 Westport AB 5567635775 

Inmodo Intelligent Mobile 

Documentation AB (publ) 

5566089768 VIBRATIONSTEKNIK OGL 

Aktiebolag 

5564510690 

Intab Interface-teknik Aktiebolag 5561002337 Vimek AB 5564803053 

ITELL AB (publ) 5565505608 Windy Scandinavia AB 5566293998 

Jatab Care Aktiebolag 5563693893 viscosens ab 5568451255 

Jaxal Aktiebolag 5564379369 V-Teknik Elektronik AB 5565527834 

Johansson and Nilsson Engineering 

Aktiebolag 

5564665197 Zoomability AB 5568502206 

Kälkerön AB 5566937651 Åkers Krutbruk Protection 

Aktiebolag 

5563013605 

 

 

 


