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Begreppsförklaring 
 

PAT    Positive Accounting Theory. Ekonomisk teori grundad av Watts 

& Zimmerman 1979. 

 

K3      Kategori 3 (BFNAR 2012:1) Regelverk med avseende på 

finansiell rapportering för större bolag. 

 

RFR 2    Rådet för finansiell rapportering. En svensk version av IFRS 

med anpassning efter Årsredovisningslagen. 

 

IFRS    International Financial Reporting Standards. Internationell 

redovisningsstandard. Obligatorisk för börsnoterade bolag. 

 

ÅRL     Årsredovisningslagen (1995:1554). Svensk lag som reglerar 

upprättande av årsredovisningar för svenska bolag. 

 

BFN      Bokföringsnämnden. Svensk statlig förvaltningsmyndighet. 

 

Låneavtalsrestriktion  Villkor i ett lån där vissa finansiella resultat stipuleras som krav 

för antingen erhållande eller behållande av lånet eller dess 

egenskaper i form av exempelvis räntenivå. 

 

Låneavtalsbrott   Överträdelse av de villkor som utgör en låneavtalsrestriktion. 

 

Proxyvariabel   Uppskattning av en variabels värde genom mätning av en 

annan sammanlänkad variabel som fungerar som en ersättare. 

 

Retriever Business   Databas för årsredovisningar och finansiell information. 

 

Principal och Agent    Två parter i relation där båda vill nyttomaximera. Ägare och 

ledning är ett exempel på parter som representerar principal  

och agent. 



 

 

Beroendevariabel    Den beroende variabeln är en effekt av en eller flera oberoende 

variabler. Kallas ibland resultatvariabel eller utfallsvariabel.  

 

Oberoende variabel  Variabel som antas påverka utfallet av den beroende variabeln. 

 

Logistisk regression  Sambandsanalys som beräknar effekter av oberoende variabler 

på den beroende variabeln. Används när den beroende variabeln 

endast kan anta två olika värden. 

 

SPSS    Datorprogram som används för att behandla data genom 

statistiska beräkningar.   

 

Dummyvariabel   Kodning av en egenskapsvariabel där alternativen är att 

antingen inneha egenskapen eller ej. 

 

Odds-förhållande  Skillnaden i odds att ett visst utfall på beroende variabeln 

inträffar när vi ökar den oberoende variabeln med ett skalsteg. 

	  

	  



 

 

Abstract	  
	  
Title: How can the choice of accounting standard be explained? With respect to the choice between 
K3 and RFR 2 for subsidiaries in IFRS groups.	  
	  
Authors: Johansson Rickard, Norén Eriksson Jens	  
     	  
Background: The past 25 years have been marked by the accounting standards and their application 
has become more and more globally harmonized. This pursuit of harmonized regulatory systems has 
also led to increased conflict between international accounting standards and the Swedish regulatory 
systems and in the broader sense also the foundation that consists of the Annual Accounting Act. To 
handle conflicts that may arise between different regulatory systems, the Swedish Financial Reporting 
Board (RFR) publishes documents that intend to solve these problems. From 2014 it became 
mandatory for companies that are classified as large according to Swedish Annual Accounting Act to 
apply the Accounting Standards Boards issued Standard, K3. In connection with the introduction of 
the requirement of component depreciation in K3 a discussion arose regarding the depreciation 
methods advantage in relation to its increased costs due to both the direct administrative expenses that 
were generated but also as a result of a higher depreciation rate. At the same time a "loophole" for 
some businesses appeared with a possibility to avoid component depreciation. It turned out that the 
subsidiary in a group where the highest parent company applies IFRS had the opportunity to make use 
of standard RFR 2. In RFR 2 the requirement for component depreciation is an exception.	  
     	  
Purpose: The purpose with the study is to use PAT as the explanatory theory to examine how the 
IFRS companies handles the choice between K3 and RFR 2. The aim is to add to the existing 
knowledge contained in the subject of accounting choice.	  
     	  
Method: In the study that is quantitative in nature, information about the companies accounting 
policy choices are gathered and are then compared with other financial and non-financial information. 
The study includes 708 companies under the conditions that resulted in the accounting choice and 
analysis is then carried out through independent t-test and logic regression.	  
    	  
Results: The study confirms H1: Companies with higher degree of debt tend to more often choose 
RFR 2. Under the control of the variables sales, total assets and sector the study exhibit a strong 
correlation with the choice of accounting standards in highly indebted companies compared with low 
debt. Furthermore the study rejects H2: Larger companies tend to more often choose K3. Turnover 
showed no correlation with the choice of accounting standards. 
    	  
Keywords: K3, RFR 2, accounting choice, accounting standards, component depreciation and 
Positive Accounting Theory.	  
	  
	  

 
 
 



 

 
Sammanfattning	  
	  
Titel: Hur kan val av redovisningsstandard förklaras? Med avseende på valmöjligheten mellan K3 och 
RFR 2 för dotterbolag i IFRS-koncerner.  	  
	  
Författare: Johansson Rickard, Norén Eriksson Jens	  
     	  
Bakgrund: De senaste 25 åren har präglats av att redovisningsstandarder och dess tillämpning blivit 
allt mera globalt harmoniserade. Denna strävan efter harmoniserade regelsystem har också lett till en 
ökad konflikt mellan de internationella redovisningsstandarderna och de svenska regelsystemen och i 
vidare bemärkelse även den grund som utgörs av Årsredovisningslagen. För att hantera motsättningar 
som kan uppstå mellan olika regelsystem ger Rådet för Finansiell Rapportering (RFR) ut dokument 
som ämnar lösa dessa problem. Från år 2014 blev det obligatoriskt för företag som är klassade som 
stora enligt Årsredovisningslagen att tillämpa Bokföringsnämndens utgivna standard K3. I samband 
med detta infördes kravet om komponentavskrivning i K3 och diskussioner uppstod angående 
avskrivningsmetodens nytta i förhållande till dess ökade kostnader både på grund av de direkta 
administrativa utgifter som genererades men också som ett resultat av en högre avskrivningstakt. 
Samtidigt uppenbarade sig ett “kryphål” för vissa företag och en chans att undvika komponent-
avskrivning. Det visade sig nämligen att dotterbolag i en koncern där toppmodern tillämpar IFRS hade 
möjlighet att använda sig av standarden RFR 2. I RFR 2 var kravet om komponentavskrivning 
undantaget.	  
     	  
Syftet: Att med Positive Accounting Theory som förklaringsteori undersöka hur IFRS-företag 
hanterar valet mellan K3 och RFR 2. Vi vill med studien addera till den kunskap som finns inom 
ämnet redovisningsval.  	  
	  
Metod: I studien som är av kvantitativ karaktär inhämtas information om företagens val av 
redovisningsstandard vilket sedan jämförs med annan finansiell och icke-finansiell information. 
Studien innefattar 708 företag som har förutsättningarna som resulterat i en valmöjlighet och analys 
sker sedan genom oberoende t-test och logistisk regression.    	  
	  

Resultat: Studien bekräftar H1: Företag med högre skuldsättningsgrad tenderar att i högre 
grad välja	   RFR 2. Under kontroll av variablerna omsättning, totala tillgångar och 
branschtillhörighet påvisades ett starkt samband med val av redovisningsstandard när högt 
skuldsatta bolag jämfördes med låg skuldsatta. Vidare så förkastar studien H2: Större företag 
tenderar att i högre grad välja K3. Omsättning påvisade inget samband med valet av 
redovisningsstandard. 
	  
Nyckelord: K3, RFR 2, redovisningsval, redovisningsstandard, komponentavskrivning och Positive 
Accounting Theory.	  
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1. Inledning 
1.1 Bakgrund 
 

Svensk redovisning har under de senaste 25 åren genomgått stora förändringar och på senare 
år har utvecklingen framförallt påverkats av harmonisering av regelverk och krav på 
internationellt jämförbara räkenskaper (Lennartsson, 2010). Regelverket International 
Financial Reporting Standards (i forts. IFRS) har införts som krav för alla noterade bolag i 
Sverige. Syftet med IFRS har varit att säkerställa att internationella kapitalmarknader skall 
fungera på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt vis samtidigt som harmoniseringen skall 
förbättra redovisningsmässig transparens och jämförbarhet för att i förlängningen fungera 
som ett skydd för investerare. Utöver kravet på tillämpning av IFRS för noterade bolag finns 
en valfrihet bland bolag som utarbetar koncernredovisning att frivilligt tillämpa IFRS (EU 
förordning 1606/2002). För att jämförbarheten och kvalitén på redovisningen skall 
säkerställas i dotterbolag som ingår i en IFRS-koncern utarbetades också regelverket RFR 2. 
Detta regelverk hanterar redovisningen av juridiska personer och består av undantag och 
tillägg jämfört med IFRS för att svara upp gentemot svensk lagstiftning (RFR 2).  

 

IFRS som också utgör grunden av RFR 2 ges ut av International Accounting Standards Board 
(i forts. IASB) som är det internationella organet för framtagande av redovisningsstandarder. 
I Sverige sammanfattas och utges normgivning och standarder inom redovisning av 
Bokföringsnämnden (i forts. BFN). Ett av BFN:s största projekt har sedan 2004 varit att ta 
fram regelverken K1, K2 och K3. Redovisningen har utvecklats alltmera mot mer 
principbaserade regelsystem med influenser ifrån internationella standarder (Drefeldt & 
Törning, 2013). På grund av bolagens vitt skilda förutsättningar och egenskaper kan det vara 
svårt att utveckla regler som på ett heltäckande vis kan tillämpas fullt ut och samtidigt 
överensstämma med redovisningens grundpelare från Årsredovisningslagen (i forts. ÅRL) 2-
3 §§ angående överskådlighet, god redovisningssed och framförallt rättvisande bild.  

 

K3 anses vara ett sådant regelverk med en principbaserad tyngdpunkt, något som ger 
utrymme för egna tolkningar och tillämpningar (BFNAR 2012:1). Regelverket innehåller 
numera bland annat ett krav på att tillämpa komponentavskrivning på materiella 
anläggningstillgångar. Istället för att följa en avskrivningsplan för en materiell 
anläggningstillgång skall tillgången delas upp på väsentliga komponenter som var och en 
skall skrivas av under den uppskattade nyttjandetiden. K3:s krav på komponentavskrivning 
har varit omdiskuterat främst utifrån dess nytta gentemot ökade administrationskostnader 
(SABO, 2010; Svenskt Näringsliv, 2010). Komponentavskrivningens motiv baseras på det 
faktum att en tillgångs olika komponenter kan ha avsevärt olikartade avskrivningstider. För 
att en rättvisande bild skall åstadkommas bör tillgången delas upp i dess komponenter för att 
kunna periodisera utgiften på ett korrekt vis.  
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Förutom komponentavskrivning som anses vara den enskilt största tekniska skillnaden mellan 
K3 och RFR 2 existerar fler avvikande regler. RFR 2 har betydligt mer ingående krav på 
upplysningar än K3. Det är också stor skillnad mellan de olika regelverkens hantering av 
rörelseförvärv, vilket tydliggörs av en markant skillnad i avskrivningstid för goodwill där 
RFR 2 anger en maximal avskrivningstid på 10 år och K3 indirekt visar att avskrivningen väl 
måste motiveras om den överstiger fem år. Hanteringen av uppskjuten skatt har helt motsatta 
regler i de olika regelverken då K3 kräver att uppskjuten skatt ska redovisas medans RFR 2 
helt förbjuder det. Angående tillämpning av finansiella instrument är skillnaderna främst av 
den praktiska arten då K3 har ett ingående kapitel som reglerar finansiella instrument medans 
RFR 2 helt saknar denna vägledande information. Avslutningsvis finns vissa skillnader 
mellan K3 och RFR 2 gällande hantering av pensionsåtaganden i form av kapitalförsäkring 
och hantering av valuta i samband med utländsk filial. Även om dessa skillnader för enskilda 
specifika företag är beaktansvärda består de främst av redovisningstekniska och 
upplysningstvingande åtgärder. Komponentavskrivning å andra sidan resulterar i en 
kostnadsdrivande process där tillgångregister skall omstruktureras, komponenter identifieras, 
personal utbildas samtidigt som avskrivningskostnaderna förmodas öka. 

 
1.2 Problemdiskussion  
 

En grundpelare som eftersträvas, inte bara i Sverige, är redovisningens avsikt att ge en 
rättvisande bild. I Sverige har begreppet debatterats flitigt ända sedan det publicerades för 
första gången i ÅRL. Att redovisningen skall ge en rättvisande bild knyter an till de 
bakomliggande motiv som de principbaserade regelverken vill uppfylla. Ett ökat utrymme för 
företagen att själva anpassa redovisningen för att åstadkomma en rättvisande bild medför 
naturligtvis viss problematik. Regelverk, standarder och klassificeringar - internationella som 
nationella - ställs mot varandra och allt som oftast identifieras, som ett resultat av en 
förändring, nya valmöjligheter och alternativ för företag att ställning till.  

 

Från och med 2014 införde BFN en ny klassificeringsregel som resulterade i att stora bolag 
var tvungna att tillämpa K3-regelverket. De krav som skulle vara uppfyllda för att klassas 
som ett stort bolag återfinns i ÅRL 1 kap. 3§: 

“Företag som uppfyller mer än ett av följande villkor:  

 

a)  medelantalet anställda i företaget har under vart och ett av de två senaste  

räkenskapsåren uppgått till mer än 50.  

b)  företagets redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två senaste 

räkenskapsåren uppgått till mer än 40 miljoner kronor.  

c)  företagets redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två senaste 

räkenskapsåren uppgått till mer än 80 miljoner kronor” 
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Samtidigt infördes kravet på komponentavskrivning i K3 som preciserade att om 
förbrukningen av en materiell anläggningstillgångs betydande komponenter skiljer sig 
väsentligt åt så skall tillgången delas upp på dessa (BFNAR 2012:1). Denna, på pappret, 
enkla förändring resulterade i stor uppmärksamhet bland bolag med ansenliga materiella 
anläggningstillgångar eftersom omställningen förmodade att ge upphov till nya kostnader på 
två olika sätt. Först och främst skulle nya mer avancerade anläggningsregister behöva köpas 
in i kombination med den administrativa börda som förknippades med att dela upp 
tillgångarna i komponenter, utbilda personal och slutföra implementeringen. För det andra 
skulle uppdelningen i komponenter resultera i att avskrivningstakten vanligtvis skulle öka 
eftersom att komponenterna på ett aggregerat plan, med hänsyn till deras viktade värden, inte 
skulle uppnå till tidigare använda avskrivningstider.  

 

I anslutning till detta identifierades, vad som skulle kunna kallas för ett “kryphål” i den 
komplexitet som olika regelverk och lagar gett upphov till. Det visade sig nämligen att 
företag som är dotterbolag i en koncern där moderbolaget tillämpar IFRS hade valmöjligheten 
att använda sig av RFR 2. I RFR 2 är kravet på komponentavskrivning undantaget varpå de 
kostnader som är direkt förknippade med den omställningen kunde undvikas.  

 

Nu uppenbarade sig alltså ett vägval för dessa företag - en möjlighet att undvika K3-
regelverket och på så sätt bespara sig de kostnader som var förknippade med att införa 
komponentavskrivning. I studien representerar detta redovisningsval den beroende variabel 
som testas och som utifrån bakomliggande mekanismer kan förklaras av en teori. Tolkningar, 
val och hantering av redovisningsmässiga alternativ har under lång tid studerats med hopp om 
att kunna förklara vad som driver både likartade och olikartade redovisningsval.  

 

En förklaring, vars grund är hemmahörande i agentteorins diskussion om olika parters 
nyttomaximerande, har varit central för att studera redovisningsval och då speciellt under 80- 
och början av 90-talet. Watts & Zimmerman lanserade teorin under benämningen Positive 
Accounting Theory (i forts. PAT) 1978. Enligt teorin finns incitament för beslutsfattare att 
vinkla redovisningen för egen vinning. Teorin ämnar förklara varför ett företag väljer en viss 
redovisningsmetod när valmöjligheterna är flera. Enligt Watts & Zimmerman (1978) utgår 
teorin främst från tre olika synvinklar. Den första förklaringen som understryks behandlar 
ledningens benägenhet att höja resultatet om deras ersättning på kort sikt är kopplad till just 
resultatet. Vidare används skuldsättningsgraden som en förklaringsfaktor. Författarna menar 
att företag med högre skuldsättningsgrad är mer benägna att tillämpa en redovisningsmetod 
som höjer resultatet för att förbättra bolagets redovisade ekonomi. En tredje förklaring 
grundar sig i antagandet om att större bolag allt oftare granskas av allmänheten och är således 
mer återhållsamma med att använda sig av resultathöjande åtgärder. Watts & Zimmermans 
PAT-modell har tidvis, troligen på grund av dess popularitet, förmodats ha ett alltför 
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vidsträckt användningsområde. Detta har lett till en allmän frestelse att använda teorin som 
bas i många artiklar för att sedan kunna bidra med fler tänkbara förklaringsvariabler. 

 Dey et al (2009) har anammat denna frestelse och testar i sin studie teorin när de granskar val 
av avskrivningsmetod. Studien ger inget stöd för de PAT-relaterade hypoteserna utan vad 
som påvisas är istället att branschnorm och metodens lämplighet i förhållande till tillgångens 
egenskaper förklarar val av avskrivningsmetod. I artikeln av Dey et al (2009) snuddar man 
ändå vid en allt mera central influens i den något yngre redovisningsforskningen. De menar 
att det finns ett starkt stöd för vad de beskriver som en efterliknelse av den branschnorm som 
existerar. Samtidigt bekräftar de också att det finns ett stöd för avskrivningsmetodens 
lämplighet i förhållande till tillgångens egenskaper som en förklaringsvariabel, något som kan 
diskuteras eftersom närmare 80 % av urvalet använt sig av en linjär avskrivningsmetod 
oavsett tillgång. I alla fall så vidrör författarna den institutionella teorin när de bekräftar ett 
stöd för branschnormens påtryckningar. Institutionell teori har allteftersom använts mer och 
mer på redovisningsområdet ofta ansedd som en bred förklaring av redovisningsval ibland 
betecknad som en motpol eller åtminstone ett komplement till PAT. Collin et al (2009) 
använder sig av ett sådant mera teoretiskt komplementärt spår, när de gör ett försök att söka 
möjliga förklaringar till val av redovisningsstandard i kommunala bolag genom att använda 
sig av förklaringar med grund både i PAT och i Institutionell teori. De kommer fram till att 
båda teorierna kan användas för att predicera hur kommunala bolag kommer att välja gällande 
val av redovisningsstandard. PAT kunde förutsäga den allmänna tendensen och med visst 
stöd även förklara val av standard som en effekt av bolagets geografiska lokalisering. 
Institutionell teori kunde med starkt stöd predicera val av standard rent generellt samt utifrån 
vilken revisionsbyrå som företagen använde sig av. I den avslutande diskussionen framhålls 
de två teoriernas syn på sig själva som sanningssägare med ensamrätt på detta område. De 
föreslår att användandet av ett nytt begrepp: Eclectic Accounting Theory - EAT som på 
svenska kanske skulle kunna kallas “bred redovisningsteori”. EAT tar hänsyn till både val på 
individnivå med PAT’s nyttomaximerande men även på organisationsnivå i form av främst de 
påtryckningar ifrån omvärlden som den Institutionella teorin försöker förklara. Själva EAT-
teorin känns mer som ett försök att binda samman två förklaringar i konflikt än som att 
överkomma begränsningarna hos vardera teori.  

  

Det finns emellertid andra studier som har för avsikt att förklara redovisningsval ur ett 
traditionellt perspektiv. Trots att de argument som Burgstahler & Dichev (1997) presenterar 
är influerade av tankesättet kring transaktionskostnader, som också styrt utvecklingen av PAT 
(Watts & Zimmerman, 1990) så kan resultatet representera en av många sidogrenar inom 
forskningen. Burgstahler & Dichev menar att företag som kontinuerligt visar på positiva 
resultat minskar sina transaktionskostnader med intressenterna. Ett påstående som stöds av 
Bowen et al (1995) som framhåller väsentligheten i relationen mellan just positiva resultat 
och vinster kontra lägre transaktionskostnader. Samtidigt påpekar Burgstahler & Dichev att 
det finns en ovilja hos ledare i att presentera resultatnedgångar som en negativ trend. De 
menar att det finns en starkare känslighet gentemot negativ information än mot positiv sådan. 
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Det finns alltjämt mer simpla förklaringar. Ogunba (2011) påvisar i sin studie att det finns ett 
samband mellan hur vanligt förekommande en avskrivningsmetod är jämte dess komplexitet. 
Trots att mer komplicerade metoder skulle ge en rättvisare bild så används de inte, varpå 
Ogunba konstaterar att enkelhet är en bidragande faktor vid val av avskrivningsmetod. 

  

De exempel på teorier och förklaringsvariabler som diskuteras ovan är många ett resultat av 
en önskan att vilja bidra med ytterligare förklaringar till PAT. Bidragen presenteras som 
motstridiga, expanderande eller kompletterande sådana. Exempelvis så menar Dey et al 
(2009) att PAT-relaterade hypoteser inte kan bekräftas och att det är branschnorm som styr ett 
redovisningsval. Burgstahler & Dichev (1997) menar att mer fokus skall läggas kring 
aspekten om transaktionskostnader som förklaringsvariabel och Ogunba (2011) understryker 
att enkelhet kan bidra till redovisningsval. Collin et al (2009) vill förena två till synes mycket 
olika teorier och titulerar dem som komplementära i sin studie. Däremot framhåller Rodrik 
(2015) vikten av att förståelse kräver förenkling. Att avbilda socialt liv bör inte göras med allt 
mer komplexa modeller utan genom att lära sig hur specifika, olikartade sammanlänkade 
mekanismer fungerar, var för sig, för att sedan kunna fastställa hur dessa kan användas på 
bästa sätt för att uppnå förståelse. Genom att studera tidigare forskning, som utgått ifrån PAT, 
kan vi ta detta resonemang ett steg längre. I många fall har det funnits betydande problem i att 
identifiera, men framförallt isolera och att mäta den beroende variabeln. Denna svårighet har 
resulterat i fler och fler förklaringsvariabler och mer komplexa modeller. Problemet är 
uppkommet ur den dubbelbottnade svårighet som ställer metodik gentemot grundläggande 
teoretiska antaganden. Watts & Zimmerman (1990) menar att det kan vara problematiskt att 
applicera PAT på enskilda specifika redovisningsval. De menar att aktiva val av 
redovisningsåtgärder som påverkar resultatet i önskad riktning oftast är en kombination av 
flera redovisningsmöjligheter med olika magnitud eftersom enskilda redovisningsval sällan 
påverkar resultatet i större omfattning.  

 

Svårigheten i att studera kombinationer kan hänföras till att skillnaden mellan vad som är ett 
aktivt opportunistiskt val och vad som hade gjorts ändå måste isoleras i varje given 
redovisningsmöjlighet som studeras. Denna nettoeffekt är den beroende variabeln i dessa 
studier – i teorin en bättre resultatvariabel men med ansenliga validitetsproblem. För att 
kringgå dessa problem kan fokus riktas mot endast ett specifikt redovisningsval men då måste 
hänsyn tas till de antaganden som bygger upp PAT. Studier som Ogunba (2011) och Dey et al 
(2009) exemplifierar för oss problemet med dessa fundamentala antaganden. Eftersom PAT 
baseras på opportunistiskt beteende och med fokus på egennytta måste den reella vikten av ett 
redovisningsval, om detta skall studeras enskilt, beaktas med hänsyn. Ett val där utgången är 
ointressant eller inte påverkar beslutsfattaren i någon högre grad kan inte studeras eftersom de 
grundläggande antagandena om maximering av den egna nyttan inte förklarar val utan 
betydande konsekvenser. 

 

Med utgångspunkt i PAT’s antaganden finns anledning att utvärdera vilka förutsättningar och 
omständigheter som utgör den specifika undersökningssituationen. Om den institutionella 



6 
 

teorin kan förklara hur majoriteten av redovisningsval görs så kan den i motsats inte förklara 
hur minoriteten av dessa val görs. Denna minoritet måste definieras och dess egenskaper 
ligga till grund för vilken förklaringsteori som ska appliceras. Watts & Zimmerman (1990 s. 
140) hävdar att:  

 

“Many accounting teachers would be uncomfortable with the explanation that managers 
choose their accounting procedures based on what most other firms are doing.”  

 

I tidigare studier har fokus ofta varit att diskutera hur den beroende variabeln skall mätas och 
reflektionen kring redovisningsvalets reella värde har gått obemärkt förbi. Verkligheten består 
av mer eller mindre viktiga beslut där rationaliteten är begränsad. När ett enskilt specifikt val 
utgör en betydande ansträngning både genom direkta kostnader hänförda till implemen-
teringsprocessen men också genom lägre avskrivningstakter kan man anta att det finns 
incitament för att behandla valet mellan K3 och RFR 2 med utgångspunkt i självintresse och 
opportunistiskt beteende - i sådant fall har vi eliminerat den dubbelbottnade svårigheten och 
PAT kan appliceras och utvärderas med framgång.  

1.3 Forskningsfråga 
 

● Hur kan utfallet av valet mellan K3 och RFR 2 förklaras utifrån Positive Accounting 
Theory? 

 

1.4 Syfte 
 

Syftet med studien är att pröva PAT och dess användbarhet för att kunna bidra till den 
kunskap som finns inom ämnet redovisningsval. Detta görs genom att vi avser att förklara hur 
dotterbolag i IFRS-koncerner hanterar valet mellan RFR 2 och K3 genom att applicera PAT 
som förklaringsteori Vi argumenterar för att undersökningssituationen är speciellt lämpad för 
att studeras utifrån PAT men endast om de grundläggande antagandena beaktas med hänsyn. 
Studien är strukturerad att först (1) sammanställa hur dotterbolag i IFRS-koncerner valt 
mellan RFR 2 och K3 för att sedan (2) utifrån PAT förklara varför eventuella skillnader har 
uppstått. I linje med studiens förklarande bakgrund används hypoteser för att undersöka 
orsakssamband mellan olika variabler och utfallet i valet. 
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2. Positive Accounting Theory som analytiskt perspektiv 
2.1 Utvecklingen av en positiv redovisningsteori 
 

Watts & Zimmerman anses av många vara PAT’s skapare i och med sina publikationer 1978 
och 1979. Men den positiva redovisningsteorin är äldre än så. Ball & Brown (1968) påbörjade 
arbetet med PAT’s föregångare i sin positivistiska studie där de försöker koppla teorier om 
nettoinkomster till verkligheten och då främst genom att undersöka förändringar på 
aktiepriser. Även Beaver (1968) gör en liknande studie rörande huruvida aktieägare reagerar 
på resultatrapporter och då med liknande antaganden som resulterat i PAT. Under 1970-talet 
började Watts & Zimmermans olika delar i PAT att växa fram i olika forum inom 
forskningsvärlden. Ett stort bidrag till PAT kommer ifrån agentteorin som grundades i början 
av 1970-talet för att sedan vidareutvecklas av Jensen & Meckling (1976). Agentteorins 
hörnstenar består av vinstmaximering och egenintresse något som också utgör grunden av 
PAT. Skuldsättningshypotesen och bonusplanshypotesen som fungerar som två grund-
läggande föreställningar inom PAT utvecklades bland annat av Watts (1977) som gör en 
sammanfattning av vad man vet angående företags finansiella uttalanden i kombination med 
agentteori. Den politiska hypotesen kommer till viss del från Stigler (1971) som studerar 
olika aktörers inverkan på ekonomiska regleringar och hur dessa regleringar kan vara 
antingen en för- eller nackdel för andra företag. Även Peltzman (1976) har bidragit till den 
politiska hypotesen när han vidareutvecklar Stiglers idéer till en modell med mer fokus på de 
politiska kostnaderna.  

 

Bonusplanshypotesens transformation från agentteorin har skett genom studier av först 
Zmijewski & Hagerman (1979) som undersöker bonusprogrammets effekter på 
redovisningsval och därefter av Healy (1985) som konstaterade att bonusens utformning och 
vilka mått som används som gränsvärden har betydelse för dess effekter. Ball & Foster 
sammanfattade 1982 utvecklingen av finansiell rapportering i syfte att knyta samman de olika 
studier som undersökt den politiska hypotesen utifrån olika utgångspunkter. Utvecklingen av 
skuldsättningshypotesen fortsattes av Duke & Hunt (1990) som då framförallt testar olika 
proxyvariablers användbarhet. 

 

Sedan Watts & Zimmerman 1978 och 1979 befäste idén om PAT som ett viktigt verktyg 
inom området har teorin både utvecklats och kritiserats. Utvecklingen har främst skett genom 
att olika forskare valt att undersöka någon av hypoteserna enskilt vilket innebär att PAT som 
helhet inte har utvecklats i samma takt. Samtidigt har ett alltför enkelriktat fokus ökat risken 
för att framhäva fel förklaringsmekanismer. Att exempelvis framhäva opportunistiskt 
beteende som förklaring av resultathöjande åtgärder i bolag med bonusplaner kan i själva 
verket förklaras av att en lånerestriktion är på väg att brytas och att ledningen vill undvika 
detta för att bespara bolaget onödiga kostnader. 
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2.2 Förutsäga valet av redovisningsstandard 
 

Med siktet inställt på att förklara vad som driver utfallet av den valmöjlighet mellan 
regelsystemen K3 och RFR 2 som uppstått i dotterbolag knutna till IFRS-koncerner så 
diskuteras nedan det analytiska perspektiv som används. Kapitlet behandlar skuldsättnings-
hypotesen och den politiska hypotesen på ett relativt separerat vis. Avsikten är att varva kritik 
och tidigare förhållningssätt gentemot hypoteserna så som Watts & Zimmerman (1978) 
beskrev dem för att utifrån resonemanget derivera de övergripande hypoteser som testas i 
denna studie. Eftersom information och data angående ett företags bonussystem är 
svårtillgängligt så testas bara skuldsättningshypotesen och den politiska hypotesen. 
Bonusplanshypotesen testas således inte. 

  

PAT har genom flera studier använts för att utföra två olika typer av undersökningar. 
Förutom tester kopplade till redovisningsval som denna studie behandlar så har så kallade 
aktiepristester genomförts. Det har konstaterats att sådana undersökningar förmodligen är 
förhållandevis svaga och att det är studier baserade på redovisningsval som utgör en mer 
lovande grupp (Watts & Zimmerman, 1990). Visst stöd har påvisats för obligatoriska 
redovisningsförändringar och dess påverkan på aktiepriset men eftersom denna studie 
behandlar redovisningsval kommer diskussionen föras främst gentemot den kritik som 
framkommit i studier med sådan utgångspunkt (Lys, 1984). 

 

Den beroende variabel som studeras är valet mellan redovisningsstandarderna K3 och RFR 2. 
Bolag som har möjligheten att välja RFR 2 kan ha ett tillfälle att behålla betydligt lägre 
avskrivningstakter än vad komponentmetoden rent generellt resulterar i samtidigt som direkta 
kostnader hänförda till själva implementeringen undviks. De kostnader som är direkt 
relaterade till att införa komponentavskrivning, det vill säga anpassning av programvaror, 
utbildning, utredning om komponenter och avskrivningstider samt omräkning av 
jämförelsetal uppstår bara om regelsystemet K3 väljs vilket medför att det alternativa valet, 
RFR 2, kan likställas med att i den specifika valsituationen använda sig av resultathöjande 
åtgärder. Utifrån antaganden om att standarderna representerar resultathöjande alternativt 
resultatsänkande åtgärder där vikten av de kostnader som uppkommer i samband med att 
välja K3 och tvingas tillämpa komponentavskrivning ligger till grund så diskuteras i 
kommande stycken de hypoteser som testas. 
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2.2.1 Skuldsättningshypotesen 
 

”Företag med hög skuldsättningsgrad kommer i högre omfattning att välja 
redovisningsstrategier som ökar företagets redovisade resultat” 

(Watts & Zimmerman 1986 s. 216). 

  

Studier kring den ovan nämnda skuldsättningshypotesen är generellt sett konsistenta (Watts 
& Zimmerman, 1990). I hypotesen finns dock ett antagande som legat till grund för mycket 
kritik även om denna till viss del blivit besvarad. Hypotesen i sin enklaste form vill styrka det 
positiva sambandet mellan skuldsättningsgrad och resultathöjande åtgärder. Skuldsättnings-
graden fungerar som en proxyvariabel för närheten till redovisningsmässiga restriktioner i ett 
låneavtal. En sådan restriktion kan vara att villkor så som ränta förändras eller att avtalet i 
vissa fall bryts. När man använder skuldsättningsgraden som en indikator gör man samtidigt 
antagandet att en högre skuldsättningsgrad har en direkt koppling till en sådan restriktion och 
att restriktionen överhuvudtaget existerar. Studiens syfte är att genom statistiska tester utröna 
om det finns samband mellan en uppsättning av oberoende variabler och vilken 
redovisningsstandard som väljs. Med anledning av detta är det nödvändigt att legitimera 
skuldsättningsgraden som en indikator för att mäta närheten till att ett låneavtalsbrott 
inträffar. Alternativet är att undersöka bolagens verkliga situation. Det vill säga att direkt 
mäta ett företags närhet till en lånerestriktion, något som är tekniskt svårt av flera 
anledningar. För det första finns det en direkt aversion hos företag att avslöja sina lånevillkor. 
För det andra är informationen svårtillgänglig eftersom det vanligtvis endast är ett fåtal 
personer inom ett företag som har tillgång till den. Spekulativ kritik har på så sätt uppstått 
gentemot skuldsättningsgraden som indikator och den grundas generellt sett i dess oförmåga 
att fånga upp den direkta närheten till en restriktion samtidigt som det anses svårt att mäta hur 
konsekvenserna av ett låneavtalsbrott skall värderas både i termer av kronor men också som 
en ökad transaktionskostnad gentemot intressenter. Ett låneavtalsbrott skulle kunna resultera i 
direkt mätbara konsekvenser såsom att ett kontrakt bryts, räntan höjs eller nya hårdare 
restriktioner tillkommer.  

 

Samtidigt finns en intressentaspekt inneboende i diskussionen. Ett brutet låneavtal tillskansar 
företaget och dess beslutsfattare ökade kontraktuella kostnader gentemot, inte bara kredit-
givare, utan även intressenter såsom kunder och leverantörer. Vad som också anses vara 
kostnader är en fråga som tillfogar resonemanget ytterligare en dimension. Ekonomisk 
rationell teori och agent/principal-modeller utelämnar i många fall kostnader som inte är 
direkt hänförbara till ett rationellt händelseförlopp. Vägen till ett val men också 
konsekvenserna av ett val är präglade överväganden, begrundan och reflektion - vad som 
skulle kunna beskrivas som tankekostnader (Luft & Shields, 2002).  
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Vanligtvis har dessa problem hanterats genom att frågeställningen och dess problem 
relaterade till metoden separerats på artikelnivå. Flera studier har direkt testat hur sambandet 
mellan skuldsättningsgrad som indikator och närheten till ett låneavtals restriktioner sett ut. 
Press & Weintrop (1990) samt Duke & Hunt (1990) har hittat stöd för att skuldsättnings-
graden är korrelerad med närheten till olika låneavtals restriktioner och villkor. Duke & Hunt 
kontrollerade sju stycken olika, vanligen använda proxyvariabler, och påvisade stöd för att 
alla dessa är korrelerade med närheten till lånerestriktioner. Dichev et al (2002) använde sig 
av en amerikansk databas för privata företags lånekontrakt och hävdar att de på så sätt direkt 
kunde mäta närheten till ett låneavtalsbrott och undvika många av de validitetsproblem som 
beskrivits. Studien bekräftar att resultatsänkande åtgärder används frekvent av de företag som 
har en sannolikt högre chans att bryta mot uppsatta lånevillkor.  Om vi knyter an till det 
problem angående olika proxyvariablers lämplighet och förmåga att fånga upp företags 
kreditsituationer som diskuteras kan vi konstatera följande. Trots att de argument som 
används för att belysa brister i de indikatorer som används till viss del är godtagbara så bidrar 
de enbart till att i någon mån reducera styrkan i testerna. Samtidigt finns åtskilliga studier 
som bevisat indikatorernas kapacitet varpå vi endast kan diskutera studiernas eventuella 
ofullständighet men inte dess existens.  

 

För att kunna uppnå målet med studien, det vill säga att förklara redovisningsval utifrån PAT, 
krävs det att vi identifierar parterna som är involverade i detta val med utgångspunkt i den 
agent-principal-relation som på ett grundläggande plan bygger upp PAT. Beslutsfattaren i 
situationen är förmodligen flera personer på ledningsnivå antingen i dotterbolaget enskilt men 
mera sannolikt är att valet bestäms genom interaktion mellan beslutsfattare i dotterbolag 
kontra ledning i koncernmoder (båda kan representera agenten). Oavsett vart agenten befinner 
sig antas denna i enlighet med PAT att använda sig av metoder för att maximera sitt egna 
välstånd och minimera kostnader som går att undvika. Ägarna till de bolag som undersöks 
(representerar principalen) utgörs av alltifrån grundare av bolagen till småsparare som 
indirekt innehar sitt ägande genom att moderbolaget är börsnoterat. Trots att ägarsituationen 
inom de bolag som undersöks är mycket olikartad finns motiv för att applicera det PAT-
orienterade synsättet ändå. I de fall som styrningen sker av anställda, i form av ledningen, 
uppstår en direkt separation mellan agent och principal där beslutsprocessen formas på 
agentnivå. I distinktionen mellan ägare och ledare uppstår den informationsasymmetri som 
resulterar i ett oövervakat handlingstillfälle - valet mellan K3 och RFR 2. Om istället bolaget 
drivs utifrån en mer ägarledd funktion finns alltjämt motiv för ledningen att tillämpa formen 
för egen vinstmaximering. I en situation där bolaget befinner sig närmre ett låneavtalsbrott 
finns motiv för att använda sig av resultathöjande åtgärder oavsett om bolaget styrs av ägare 
eller anställda. I sådant fall uttrycks agent-principal-relationen inte lika tydligt men de 
underliggande motiven kvarstår ändå. Ägarledda bolag kan tänkas ha mindre incitament för 
att använda sig av redovisningsmässiga resultatpåverkande åtgärder eftersom dessa inte 
påverkar kassaflödet. Valet mellan K3 och RFR 2 involverar ett element av direkt påverkan 
på kassaflödet eftersom processen att införa komponentavskrivning är förenat med direkta 
utgifter. En genomgående trend i undersökningen är dock att de bolag som undersöks, på 
grund av sin storlek, i de allra flesta fall befinner sig i tydliga agent-principal-relationer.  
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Att välja RFR 2 medför att bolaget i fråga har en möjlighet att behålla eventuellt långa 
avskrivningar på materiella anläggningstillgångar samtidigt som man undviker de direkta 
kostnaderna förknippade med att införa komponentavskrivning något som resulterat i hypotes 
H1. 

 

H1: Företag med högre skuldsättningsgrad tenderar att i högre grad välja RFR 2 

 

2.2.2 Den politiska hypotesen 
 

”Eftersom storlek är korrelerat med politisk uppmärksamhet så kommer stora företag 
att välja redovisningsstrategier som minskar företagets redovisade resultat”  

(Watts & Zimmerman, 1986 s. 235). 

                      

Stödet för den politiska hypotesen är i princip samstämmigt med grund i empiriska 
observationer (Watts & Zimmerman, 1990). Vissa studier pekar dock på att resultaten endast 
håller för de allra största bolagen (Zmijewski & Hagerman, 1981). Det har ändå förts flera 
diskussioner kring hypotesen och då framförallt med utgångspunkt i den problematik som 
ligger i att använda storlek som en proxyvariabel för politisk uppmärksamhet. Kritik 
gentemot Watts & Zimmermans studie från 1978 har lyfts fram bland annat av Ball & Foster 
(1982). De menar att studiens urval kan ha snedvridit resultatet och för en intressant tes som 
nu, dryga 30 år senare, är än mera aktuell. Enligt Ball & Foster bestod de största bolagen i 
Watts & Zimmermans studie av gas- och oljebolag som på grund av sin branschtillhörighet 
var mer utsatta för politisk uppmärksamhet.  

 

Till viss del kan man konstatera att det finns andra variabler som kan vara kopplade till 
politisk uppmärksamhet även om storleken har visat sig fungera bra i en mängd studier 
(Watts & Zimmerman, 1990). Dagens hållbarhetsredovisning och fokus på etiska 
förhållningssätt inom företagsvärlden stärker den tankegång som Ball & Foster presenterat, 
nämligen att bransch och specifika karaktärsdrag hos ett enskilt bolag i allra högsta grad 
påverkar hur politisk uppmärksamhet ter sig. Exempelvis kan ett mindre bolag som 
tillhandahåller tobak anses mer politiskt intressant än ett större bolag som bygger bostäder. 
Studier som innefattar en rad olika branscher eller där bolagens interna egenskaper skiljer sig 
åt markant bör därför beakta att betydelsen av dessa olikheter istället kan driva den politiska 
uppmärksamheten. Det finns emellertid svårigheter i att subjektivt uppskatta politisk 
uppmärksamhet utifrån resonemanget kring ett företags egenskaper såsom verksamhetens 
karaktär. Dessa uppgifter måste då ställas emot hypotesen att storlek resulterar i 
uppmärksamhet.  
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Intressantare i denna studie är istället frågan kring hur konflikter som finns inneboende i 
frågeställningen skall hanteras. Eftersom valet mellan K3 och RFR 2 i denna studie är direkt 
förknippade med att vara en resultatsänkande respektive resultathöjande åtgärd uppstår frågan 
om fallet är sådant oavsett förutsättningar hos det enskilda företaget. Samtidigt som RFR 2 
representerar en resultathöjande åtgärd så är det högst sannolikt att valet kan vara ett försök 
att påvisa transparens inom en koncern och på så sätt minska politisk uppmärksamhet. I 
sådant fall observeras två olika bakomliggande motiv till valet varav det första är i enlighet 
med tidigare forskning medans det andra är en effekt av den specifika undersöknings-
situationen. Ett resultat av detta skulle kunna innebära att några direkta samband mellan 
oberoende och beroende variabler blir svåra att fastställa. Det finns alltjämt anledning att testa 
den politiska hypotesen och detta görs utifrån nedan presenterade antagande. 

 

H2: Större företag tenderar att i högre grad välja K3  

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att de hypoteser som härletts utifrån de intilliggande 
resonemangen baseras på de grundläggande antagandena om egennytta och agentrelationer. 
Samtliga hypoteser byggs utifrån ett perspektiv där redovisningen har två primära uppgifter. 
Att förse beslutsfattare med information och att distribuera informationen till utomstående. 
Båda uppgifterna kan öka parternas förmögenhet. Det finns emellertid flera problem som 
lyfts där svårigheterna är direkt kopplade till den metodik som används – dessa diskuteras i 
nästa kapitel. Eftersom huvudhypoteserna i praktiken omsätts till flera underliggande tester så 
kommer en djupare beaktning tas till det val av redovisningsstandard som undersöks. 
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3. Metod 
3.1 Forskningsstrategier  
 

För att effektivt kunna studera redovisningsval måste ett lämpligt arbetssätt och en 
angreppspunkt specificeras, något som möjliggör att rationella beslut kan tas. Inom 
forskningsvärlden finns ett antal erkända strategier och metoder som kan kombineras för att 
passa det aktuella behovet. Ett första val som bör göras är vilken kunskapsteoretisk 
utgångspunkt studien skall utgå ifrån. Denna studie använder en mer naturvetenskaplig och 
objektiv inriktning som ofta beskrivs som positivism (Bryman & Bell 2011). Detta val är 
gjort med hänsyn till det valda forskningsområdet och det faktum att undersöka och mäta vad 
som görs mer än att förstå de mänskliga mekanismerna som ligger bakom handlandet i varje 
enskilt fall. 

 

Studien har som syfte att undersöka och testa PAT-teorin i valet mellan K3 och RFR 2. 
Denna typ av teoritestning beskrivs av Bryman & Bell (2011) som deduktion. Deduktion som 
går ut på att pröva befintlig teori där ansatsen har starka kopplingar till naturvetenskapen och 
den positivistiska forskningen. Värt att notera är att deduktion är en av extrempunkterna i ett 
spektrum där den teoriskapande induktiva ansatsen är motpolen. Denna studies placering i 
spektrumet är inte vid extrempunkten deduktion utan snarare tenderar att ha övervägande 
deduktiva delar. Den kvantitativa metoden som används innebär att materialet som analyseras 
främst består av siffror som är direkt mätbara. 

 

3.2 Forskningsdesign 
 

Forskningsdesign fungerar vanligtvis som en ram och en ordning för den insamling och 
analys av data som ska genomföras. Upplägget är ofta kopplat till ett speciellt arbetssätt eller 
forskningsmetod vilket gör det viktigt att välja en design som passar studiens syften. 
Designen och metoden sätter vissa regler och begränsningar för hur studien skall utföras men 
här går även att hitta tips och råd som är viktiga för just den aktuella studien. (Bryman & 
Bell, 2011)  

 

För att säkerställa att problem, teori, metod och analys inte bara hänger ihop genom den 
struktur och det textinnehåll som presenteras utan också för att garantera att det bidrag som 
läggs fram uppfyller vetenskapliga kriterier har vi systematiskt utvärderat studiens upplägg. 
En mogen och väl utvecklad teori kan med fördel behandlas med kvantitativa metoder och 
analyseras med statistiska metoder. Det bidrag som eftersträvas bygger på att, genom logiskt 
resonemang utifrån tidigare forskning, derivera hypoteser som testas i ett nytt sammanhang 
för att klarlägga nya begränsningar eller mekanismer och på så sätt utveckla den befintliga 
teorin och dess användningsområde (Edmondson & McManus, 2007). Positive Accounting 
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Theory har under längre tid utvecklats och testats och dess omfattning och ramar är 
förhållandevis preciserade. Med hänsyn till detta har vi tillämpat kvantifierbar data och 
statistiska metoder för att i en ny kontext pröva den befintliga teorin. 

 

Upplägget för själva datainsamlingen knyts till studiens syfte som är att förklara 
redovisningsval genom analys av offentlig statistik. Eftersom undersökningen innefattar mer 
än ett fall, samtidigt som det är en specifik tidpunkt som vi är intresserade av innebär det att 
den följer ett tvärsnittsmönster. Tvärsnittsdesign är för många synonymt med att tillämpa en 
enkätundersökning men kan innehålla många andra olika typer av metoder. De krav som 
finns för att det skall räknas som en tvärsnittsdesign, förutom de ovanstående punkterna om 
flera fall vid en viss tid är att det ska röra sig om kvantifierbar data och att det ska handla om 
sambandsmönster, något som studien i sin helhet uppfyller. Fördelen med att tillämpa en 
kvantitativ metod är att möjligheterna till att generalisera resultatet ökar avsevärt så till vida 
urval och datainsamling uppfyller kriterier grundade på sannolikhetslära. (Bryman & Bell, 
2011) 

 

3.3 Urval och insamling 
 

Eftersom frågeställningen bygger på företag som har möjligheten att välja mellan 
regelsystemen K3 och RFR 2 har ett antal steg använts för att ta fram den urvalsram som 
används i studien. Samtliga bolag som infaller under ÅRL:s klassificering av stora bolag 
sammanställdes i Excel. Detta var möjligt genom att i tre etapper exportera bolagsuppgifter 
ifrån Retriever Business där två av tre krav i ÅRL:s klassificering uppfylldes. De tre 
dokumenten sammanfogades och samtliga dubbletter eliminerades med hjälp av en 
dubblettfunktion i Excel. Kommunalt och statligt ägda företag uteslöts eftersom de har en 
speciell form av ägarstruktur och dess motiv och intressen vanligtvis skiljer sig ifrån 
privatägda bolag. Definitionen av vad anses vara ett kommunalt eller statligt ägt företag kan 
ibland vara tvetydig men i detta fall uteslöts samtliga dotterbolag där högsta koncernmodern 
hade en struktur på organisationsnumret som är tvingande bland statliga och kommunala 
bolag. Ekonomiska föreningar samt bolag där högsta koncernmodern var registrerad 
utomlands eliminerades eftersom deras årsredovisningar inte fanns att tillgå. 
Försäkringsbolag och banker omfattas av speciella lagar och regler och togs därför också bort 
ur studien. I det sista steget avlägsnades alla bolag som inte hade något moderbolag eller 
koncernmoder eftersom de i sådant fall antas vara moderbolag eller koncernmoder själva och 
på så vis inte ska omfattas av studien. Kvar fanns vid detta steg 3796 st. företag. Dessa bolag 
klassificeras enligt ÅRL som stora bolag och är samtidigt dotterbolag. För att ta reda på om 
bolagen ifråga har en möjlighet att välja mellan K3 och RFR 2 måste det kontrolleras vilket 
regelsystem som högsta koncernmoder använt sig av. I de fall som koncernmodern tillämpat 
IFRS kan man fastslå att dotterbolaget haft en valmöjlighet mellan K3 och RFR 2 och är 
därav intressanta för studien. Urvalsramen sorterades med hjälp av Excels slumpfunktion och 
därefter undersöktes 2321 st. bolag. 162 st. av dessa uteslöts främst på grund av att 
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koncernmodern tillämpat K2 eller att ägarförhållandena inte kunde fastslås. Av de 
kvarvarande 2159 bolagen så tillämpade koncernmodern K3 i 1451 st. av fallen och i 708 av 
de observerade fallen så tillämpade koncernmodern IFRS. Sammantaget så koncentrerades 
antalet undersökningsenheter alltså ned till 708 st. som senare användes i analysen. Dessa 708 
st. bolag representerade ett slumpvis utvalt stickprov där koncernmodern tillämpade IFRS och 
de själva fallit in under storleksklassificeringen i ÅRL och därav kunde välja mellan K3 och 
RFR 2. Bolagen hade vitt skilda ekonomiska förutsättningar och egenskaper och 
representerade 25 olika branscher. 

 

3.4 Variabler 
 

Den utfallsvariabel som studerats är, som tidigare nämnts, den valmöjlighet mellan 
redovisningsstandarderna K3 och RFR 2 som dotterbolag i IFRS-koncerner haft som ett 
resultat av de nya reglerna kopplade till ÅRL:s storleksklassificering. Vilken standard som 
valts observerades genom årsredovisningar från Retriever Business där man i enlighet med 
rådande praxis presenterar vald redovisningsstandard i form av not tillhörande de finansiella 
rapporterna. I det slutliga urvalet kodades K3 med 0 och RFR 2 med 1. De oberoende 
variabler som testats i studien presenteras i korthet i tabell 1 nedan.  Bolagsstorlek som är 
direkt kopplat som proxyvariabel till den politiska hypotesen uppmättes genom att mäta 
bolagens omsättning vilket är ett legitimt storleksmått eftersom det har använts frekvent i 
tidigare vetenskapliga studier. Skuldsättningsgraden användes som proxyvariabel för att mäta 
närheten till redovisningsmässiga restriktioner. Likt omsättning fungerar skuld-
sättningsgraden som proxyvariabel då den är grundligt förankrad i tidigare studier.  

 
Om blicken riktas mot skuldsättningshypotesen fungerar självfallet omsättning som 
kontrollvariabel för att i den givna situationen utesluta över- eller underdrivna samband. Vice 
versa gäller när den politiska hypotesen studeras. Variabeln Bransch följer Retriever Business 
egna indelning där varje enskild bransch tilldelades ett nummer mellan 1 och 27. Bransch 
fungerar, om än i sin något oklara substans, som kontrollvariabel tillsammans med totala 
tillgångar. De mått som använts är kritiskt granskade något som resulterat i att flera, initialt 
insamlade, mått har avfärdats som ointressanta samtidigt som bonusplanshypotesen har 
extraherats ifrån studien då datans relevans till fenomenet i allra högsta grad kunde anses 
bristfällig. 
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Tabell 1. Variabler  

 

 

3.5 Dataanalys 
 

3.5.1 Oberoende t-test 
 

Med hjälp av ett oberoende t-test jämförs de oberoende variablernas genomsnitt i grupperna 
som valt K3 respektive RFR 2. Ett exempel utifrån detta test kan vara att se till genomsnittlig 
omsättning i gruppen som valt K3 för att sedan jämföra detta med motsvarande genomsnitt i 
gruppen som valt RFR 2. Syftet med testet är att utröna bakomliggande förutsättningar men 
framförallt konstatera om det finns tydliga skillnader mellan grupperna. Vid analys av t-
testets resultat användes 5% som högsta accepterade signifikansnivå vilket innebär att risken 
för att det inte finns en skillnad i den totala populationen trots ett uppvisande av sådant 
samband i stickprovet är fem fall av hundra (Hair et al, 2006). I annat fall redovisar studien 
signifikansnivåer upp till 10% för att inte utesluta eventuella förklaringsmekanismer.  

 

3.5.2 Logistisk regression 
 

Eftersom den beroendevariabel som undersöks endast har två olika utfall, nämligen att 
antingen välja K3 eller RFR 2 så har en speciell form av regressionsanalys använts. När 
utfallsvariabeln är binär fungerar av naturliga skäl inte vanlig linjär regression utan man 
använder sig vanligtvis då av logistisk regression. Metoden har funnits sedan 1960-talet men 
det är först under 1990-talet och framåt som metoden har börjat användas frekvent (Cabrera, 
1994; Tufte, 2000). Inom naturvetenskapen studerar man ofta utfallsvariabler där skalan kan 
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uttryckas i kontinuerliga former utan begränsningar, det vill säga när resultatet befinner sig på 
kvot- eller intervallskalenivå. Inom flera andra forskningsområden, inklusive företags-
ekonomin, finns alltjämt variabler som endast kan anta kategoriska och kvalitativa värden, 
exempelvis kön, ja/nej, klasstillhörighet eller som i denna studies fall - ett val mellan två 
olika alternativ. Det finns fördelar med den logistiska regressionen som direkt kan knytas till 
att utfallsvariabeln är av binär art. Utfallsvariabeln behöver inte vara normalfördelad och det 
samband som testas behöver inte vara av linjär karaktär utan kurvlinjära samband kan också 
undersökas (Hair et al, 2006).  

 

Den logistiska regressionen presenterar ett antal olika utdata-möjligheter men vi beskriver 
endast de som tillämpats i studien och som också anses mest användbara. Störst fokus har i 
studien lagts på den sista utdatatabellen som i SPSS benämns Variables in the Equation. 
Tabellen innehåller flera värden men det är framförallt odds-förhållandet som är intressant. 
Odds-förhållandet, Exp(B), kan i denna studie beskrivas som den ökning eller minskning av 
odds att en viss redovisningsstandard väljs när värdet hos den oberoende variabeln ökar med 
ett skalsteg. Exp(B)1,250 betyder exempelvis att när den oberoende variabeln ökar med ett 
skalsteg så ökar oddset för att visst redovisningsval skall väljas med 25 %. SPSS redovisar 
också en B-koefficient som är ett annat vis att presentera samma sak som Exp(B)-oddset men 
värdet representerar naturliga logaritmer vilket gör det mer svårtolkat. Precis som i linjär 
regression så bevittnar tecknet innan värdet om hur sambandet ser ut. Ett minustecken betyder 
att när den oberoende variabeln ökar med ett skalsteg så minskar sannolikheten för ett visst 
utfall hos den beroende variabeln, resultatet blir att den oberoende variabeln har en negativ 
effekt på den beroende variabeln. Värdet är angivet i naturliga logaritmer vilket gör det 
mindre lätthanterligt. Exempelvis anger B(-,394) att när den oberoende variabeln ökar med ett 
skalsteg så minskar den naturliga logaritmen av odds-fördelningen hos den beroende 
variabeln med 0,394 (Menard, 2001). Exp(B)-oddset använder sig inte av logaritmiska värden 
och används därför främst i denna studie. Förutom tidigare nämnda värden finns även S.E. 
och Wald med i tabellerna men kommenteras inte i högre utsträckning. S.E och Wald 
presenterar standardfelet respektive ett dubbelriktat hypotestest av samma typ som det 
vanligen använda z-testet. Vi har ändå valt att ta med dessa värden för att erbjuda ytterligare 
insyn i studien och bättre replikeringsmöjligheter.   

 

 

3.6 Kvalitetskriterier och svagheter i metodiken 
 

Reliabilitet behandlar måttens och mätningarnas pålitlighet samt följdriktighet och består av 
tre delfaktorer, stabilitet, intern reliabilitet och internbedömarreliabilitet. Reliabilitets-
faktorerna stabilitet och intern reliabilitet är inte aktuella för denna studie då det rör sig om ett 
binärt utfall på data hämtad från årsredovisningar vilket i praktiken innebär att problemet med 
att använda sig av skalor som bygger på bedömningar eliminerats. Studien hanterar inte heller 
respondenter i dess klassiska utformning utan datamaterialet består endast av finansiell 
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information kopplad till de företag som undersöks. Internbedömarreliabiliteten understryker 
att subjektiva bedömningar vanligtvis varierar vilket i sin tur kan påverka hur alltifrån 
situationer till slutgiltigt empiriskt material tolkas. Den finansiella informationen som 
exporterats ifrån databasen har kontinuerligt, genom stickkontroller, jämförts mot de aktuella 
årsredovisningarnas presenterade värden. Vilken redovisningsstandard som företaget har valt 
presenteras oftast tydligt i årsredovisningarna. Detta har medfört att det varit enkelt att 
identifiera vilket val som gjorts något som resulterat i att inte heller denna faktor kan knytas 
till den pålitlighet som annat fall diskuteras. (Bryman & Bell, 2011) 

 

Validitet handlar om huruvida de indikatorer som utformats i syfte att mäta ett begrepp 
verkligen mäter just det begreppet. Med andra ord ska indikatorerna ha en relevant koppling 
till de begrepp och företeelser som undersöks. Såsom i de flesta kvantitativa studier kan 
denna aspekt anses central eftersom de data och mått som har använts och framtagits i syfte 
att mäta ett företags förutsättningar till stor del består av indikatorer. I studien uttrycks 
problemet direkt genom att så kallade proxyvariabler kontinuerligt används. De 
trovärdighetsproblem som uppkommer när proxyvariabler används grundas i att man försöker 
uppskatta ett fenomen genom att mäta något annat som anses ha en koppling till eller kan 
indikera fenomenets existens. Det man bör vara medveten om är att det kanske inte finns 
någon koppling, att sambandet är svagt eller att det kan finnas andra påverkande faktorer. 
Denna kritik hanteras framförallt genom att använda proxyvariabler som är vetenskapligt 
accepterade och där lämpligheten är testad i enskilda studier. Exempelvis har skuldsättnings-
graden i flera studier påvisats ha en tydlig korrelation med ett företags närhet till sina 
redovisningsmässiga lånerestriktioner samtidigt som omsättning är den överlägset mest 
frekventa proxyvariabeln för att mäta politisk uppmärksamhet. (Bryman & Bell, 2011) 

 

Förutom problematiken i att använda proxyvariabler så finns andra dimensioner av vad som 
kan anses vara förklaringar ur vetenskapssynpunkt. Det kan tänkas att tidigare studier som 
påvisat stöd för bonusplanshypotesen som isolerad förklaringsfaktor, exempelvis Perry & 
Williams (1994), förbisett det underliggande resonemang om opportunistiskt beteende som 
ligger till grund för hypotesen. Kombinationen av att endast undersöka en förklaringsfaktor 
och att göra det med en kvantitativ utgångspunkt kan göra att man använder sig av fel 
grundläggande förklaringar i sin modell. Vad som kan se ut som ett opportunistiskt val för att 
maximera sin bonus kan istället förklaras av ledningens vilja att minimera risken för ett 
låneavtalsbrott eller att höja nettovärdet på företagets tillgångar. I sådant fall förklaras inte 
beteendet av egenintresset (Fields et al, 2001). Även om frågan kan betraktas som 
fundamental så ifrågasätter den till viss del de grundläggande, elementära antaganden som är 
kopplade till PAT. Det finns emellertid intresse att testa samband utan att klarlägga samtliga 
bakomliggande motiv hos enskilda observationer. 

 

Dessutom finns problem relaterade till att klargöra de bakomliggande motiven för ett val så 
existerar ett motsatsförhållande emellan skuldsättnings- och den politiska hypotesen. Detta 
innebär att ett stort skuldsatt företag påverkas av två krafter som drar åt olika håll. Enligt den 
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politiska hypotesen bör ett stort bolag välja K3 men ett skuldsatt bolag bör enligt 
skuldsättningshypotesen välja RFR 2. Problemet kan egentligen anses vara oväsentligt i en 
studie som denna när båda hypoteserna testas samtidigt. I studier där ena hypotesen 
utelämnats krävs det naturligtvis att alternativa samband testas genom kontrollvariabler vilket 
i sådant fall skulle kunna upptäcka eventuella motsatsförhållanden. 

 

Generaliserbarheten är hög för de resultat som presenteras i denna studie eftersom en stor del 
av populationen har undersökts. De undersökta företagen representerar ett regelrätt 
sannolikhetsurval där en accepterad slumpmetod avgjort vilka bolag som studerats. 
Slutgiltiga resultat uppvisar dessutom statistisk signifikans. Det finns emellertid vissa 
frågetecken kring företag med ett utländskt toppmoderbolag. Eftersom den internationella 
standarden IFRS är mycket vanlig i Europa är det möjligt att det finns fler svenska 
dotterbolag till utländska toppmoderbolag som har valt RFR 2 men eftersom tillgången på 
utländska årsredovisningar är bristfällig uteslöts dessa dotterbolag ur studien. Konsekvensen 
av detta är att resultatet endast med försiktighet skall generaliseras till bolag med utländska 
toppmoderbolag. Hög objektivitet karaktäriserar ändå studiens datainsamling eftersom 
informationen uteslutande kommer ifrån en databas vilket gjort att våra egna tolkningar har 
haft marginell påverkan. Detta har resulterat i att studien med enkelhet kan replikeras utan ett 
förändrat resultat (Bryman & Bell, 2011). 

 

En annan aspekt som kan orsaka kritik är flervalsproblemet. Detta innebär att ett företag 
självfallet har flera möjliga sätt att påverka sin ekonomi, inte bara valet mellan K3 och RFR 
2. Exempelvis kan ett företag som är utsatt för högt politiskt tryck välja RFR 2 i motsats till 
hypotes 2 ovan men ändå uppnå en liknande effekt genom att göra ett visst val gällande 
inventeringsprocesser eller redovisning av pensionskostnader. För att helt oskadliggöra denna 
kritik måste alla valmöjligheter studeras, vilket inte är möjligt i denna studie utan en viss 
försvagning av testet har accepterats. Det ska samtidigt understrykas att det inte är antalet val 
som är det viktiga utan de enskilda valens tyngd där komponentavskrivningen i de allra flesta 
fall antas representera den tekniskt sett allra största skillnaden mellan RFR 2 och K3. 
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4. Analys 
 
4.1 Deskriptiv statistik 
 

I detta avsnitt presenteras studiens beskrivande statistik vars syfte är att tydliggöra den empiri 
som samlats in. Detta görs för att underlätta läsning samt för att öka förståelsen för de data 
som används igenom hela analyskapitlet. I tabell 2 nedan presenteras den deskriptiva 
statistiken. I punkt 1 finner vi utfallet på den beroende variabeln fördelat på valet K3 eller 
RFR 2. Valet K3 har kodats med siffran noll (0) och innehar 545 stycken (77 %) av de 708 
observationerna. 163 stycken (23 %) företag har valt RFR 2 som representeras av siffran ett 
(1). Punkt 2 visar de undersökta företagens fördelning på branschnivå. Värt att notera är att 
mer än hälften av företagen finns inom tre branscher: tillverkning & industri, partihandel samt 
fastighetsverksamhet. Dessutom är två av branscherna inte representerade i urvalet: 
arbetsgivar- & yrkesorganisationer samt övriga konsumenttjänster. I punkt 3 presenteras 
minimivärde, maxvärde, medelvärde samt standardavvikelse för de olika oberoende 
variablerna. Observera noterna längst ner för en korrekt tolkning av måtten.  

 

Tabell 2 - Deskriptiv statistik 
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4.2 Resultat ifrån den univariata analysen 
 

Den deskriptiva statistiken är lämplig för att se hur de empiriska resultaten är fördelade men 
är i övrigt ganska intetsägande när det kommer till att pröva hypoteser. Därför följer nu ett 
oberoende t-test där värdet på varje oberoende variabel jämförs efter att observationerna 
delats upp i två grupper, de som valt K3 och de som valt RFR 2. Detta innebär att man kan se 
till de två gruppernas medelvärden för att utröna om det finns tydliga skillnader mellan 
gruppernas oberoende variabler. Pålitligheten i skillnaden mellan medelvärdena visas i form 
av statistisk signifikans där de fyra vanligaste signifikansnivåerna är 0,1%, 1%, 5% och 10% 
och ett lägre procenttal anses bättre. Signifikansen är ett mått på risken att man drar en 
felaktig slutsats om populationen utifrån det uppvisade resultatet i stickprovet (Bryman & 
Bell, 2011). 

 

I tabell 3 nedan visar kolumnerna medelvärde variabelns genomsnittliga utfall för de olika 
grupperna. Nedan beskrivs och diskuteras de oberoende variablernas inbördes skillnader i 
stycken som är hänförliga till de olika hypoteserna.  

 

Tabell 3 - Oberoende t-test 

 

4.2.1 Skuldsättningshypotesen 

 

Hypotesen gör gällande att en högre skuldsättningsgrad innebär en ökad tendens att välja 
RFR 2. Anledningen är att det vanligen finns redovisningsmässiga restriktioner kopplade till 
ett företags olika lån och krediter vilket innebär att det finns incitament för företaget att 
uppvisa ett högre resultat. Detta kan ske genom att man strävar efter en så lång 
avskrivningstid som möjligt samt att man försöker minska sina administrativa kostnader. I 
tabell 3 är det variabeln skuldsättningsgrad som används för att testa H1. Som man kan se i 
tabellen är den genomsnittliga skuldsättningsgraden hos de som valt K3 0,109 ggr och för de 
som valt RFR 2 är motsvarande siffra 2,06 ggr. I kolumnen Sig. (2-tailed) kan man utläsa att 
skillnaden är på 1% signifikansnivå. Med tanke på att resultatet är signifikant och att RFR 2-
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gruppen har nästan 19 gånger högre skuldsättningsgrad styrker detta resultat hypotesen H1: 
Företag med högre skuldsättningsgrad tenderar att i högre grad välja RFR 2. 

 

4.2.2 Den politiska hypotesen 

 

Den politiska hypotesen handlar, som tidigare nämnts, om att stora företag i högre 
utsträckning är utsatta för både allmän och politisk uppmärksamhet. På grund av detta 
försöker större bolag i högre utsträckning att minska sina resultat genom att välja K3 i 
förhoppning om att slippa denna negativa politiska uppmärksamhet. Den variabel som har 
använts för att mäta storlek är omsättning. Den genomsnittliga omsättningen varierar stort 
mellan grupperna och i tabell 3 kan vi se att de som har valt K3 uppvisar i snitt 969 940 tkr 
och de som valt RFR 2 har en genomsnittlig omsättning på 1 748 247 tkr. Skillnaden är på 
10% signifikansnivå. Den stora skillnaden och icke helt tillfredsställande signifikansnivån i 
testet visar på ett möjligt motsatt förhållande till den politiska hypotesen och antyder därtill 
att H2 riskerar att förkastas. 

 

T-testet hjälper oss att ta fram och konstatera skillnader mellan olika grupper. Det finns 
emellertid begränsningar i analyser som bygger på att jämföra medelvärden mellan olika 
grupper. De oberoende variabler som ingår i testet saknar en relation till varandra där effekter 
av korrelerade mått kan elimineras. T-testet hjälper oss att förstå skillnader mellan grupper 
men kan inte fastställa samband eller orsaksförhållanden utan fungerar istället som ett 
avstamp i den analysprocess som krävs för att säkerställa verkliga samband. I nästkommande 
kapitel presenteras resultatet ifrån den logistiska regressionen som ämnar utröna samband och 
kausalitet för att slutligen kommenteras i en sammanfattande del tillsammans med resultatet 
ifrån t-testet.  

 

4.3 Resultat ifrån logistisk regression 
 

Den logistiska regressionen används i studien för att testa de oberoende variablernas effekt på 
den beroende variabeln. De oberoende variablerna består som bekant både av indikatorer 
direkt kopplade till den hypotesframställning som presenteras (ex. skuldsättningsgrad och 
omsättning) men också av kontrollvariablerna totala tillgångar och bransch. När 
skuldsättningshypotesen testas fungerar även omsättning som en kontrollvariabel. Med hjälp 
av den logistiska regressionen testas samtliga oberoende variabler och dess effekt på den 
beroende variabeln. I systematiska steg kommer vi ta hänsyn till vilka variabler som kan 
antas påverka valet av redovisningsstandard samt hur signifikansnivåerna ter sig. I första 
hand kommer odds-förhållandet, Exp(B), att kommenteras. Odds-förhållandet är den form av 
sambandsanalys som beskriver hur en ökning mellan två skalsteg på den oberoende variabeln 
resulterar i ett ökat eller minskat odds-förhållande på den beroende variabeln. Om Exp(B) är 
1,000 är oddset för att välja RFR 2 som redovisningsstandard lika stort oavsett vart på den 
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oberoende skalan man befinner sig. Exp(B)1,000 kan med andra ord tolkas som inget 
samband. Anledningen till att den logistiska regressionen och dess analys presenteras i form 
av systematiska steg är för att underlätta förståelsen av hur regressionen skall tolkas. 

 

I tabell 4 presenteras resultatet av den första körningen där den beroende variabeln vald 
redovisningsstandard, K3 (0) och RFR 2 (1), testades gentemot de oberoende variablerna. Vid 
en första anblick verkar det som att regressionen inte visar på några större samband. 
Skuldsättningsgrad indikerar ändå, med ett värde på Exp(B)1,396, ett potentiellt samband 
även om värdet i sig kan anses relativt lågt. Omsättning och totala tillgångar påvisar inga 
samband alls. Anledningen till att framförallt odds-förhållandet antar värden mycket nära 
eller exakt 1,000 beror i första hand på att den intervallskala som används för de oberoende 
variablerna tvingar den logistiska regressionen att beräkna oddsförändringar mellan skalsteg 
som i praktiken är alldeles för korta för att kunna utgöra troliga förändringar kring 
hanteringen av vald redovisningsstandard. När de oberoende variablerna kan anta väldigt 
många olika värden med förhållandevis små förändringar mellan stegen blir effekten sådan. 
Exempelvis påvisar tabellen att vi på 0,1% signifikansnivå kan fastslå att värdet på totala 
tillgångar inte har någon påverkan på valet av redovisningsstandard. Men detta gäller endast 
när vi rör oss ett steg på skalan för totala tillgångar (som mäts i tusental kronor), något som 
betyder att oddset för att välja RFR 2 för ett företag som har tillgångar till ett värde av 1 000 
000 kr i förhållande till ett som har tillgångar till ett värde av 1 001 000 kr är lika stort, vilket 
kan anses rimligt. 

 

 

Tabell 4 - Logistisk regression 

 

För att förtydliga att det, trots låga odds-förhållanden, kan finnas samband mellan oberoende 
och beroende variabler så omvandlar vi odds-förhållandet för variabeln skuldsättningsgrad 
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till predicerade sannolikheter gentemot den beroende variabeln. På så sätt kan vi undersöka 
vilken sannolikhet enskilda enheter har att välja RFR 2 givet en viss skuldsättningsgrad. 
Lättast att studera detta förhållande görs genom att infoga värdena i ett spridningsdiagram, så 
som i figur 1. I diagrammet ser vi att den modell som vi tagit fram förutspår att bolag som har 
en skuldsättning på minst 20 ggr sannolikt väljer RFR 2 som redovisningsstandard. Grafen 
påvisar att det finns ett samband mellan skuldsättningsgrad och valet av redovisningsstandard 
men det går inte att uttala sig om hur starkt samband som påvisas eller om det är signifikant.  

    

 
Figur 1 - Spridningsdiagram 

 

För att utröna om det finns samband och i sådant fall hur starkt sambandet är mellan de 
variabler som enligt hypotesframställningen kan antas påverka valet av redovisningsstandard 
går vi vidare i analysen. Problemet med allt för vida intervallskalor hos de oberoende 
variablerna kan hanteras genom att skapa dummyvariabler. Dummyvariabler fungerar som 
egenskapsvariabler där man vanligtvis kodar enligt följande: 0 = innehar ej egenskapen, 1= 
innehar egenskapen. Egenskapsvariabler används ofta för att kunna utföra regressionsanalyser 
på variabler där skalstegen inte innehar någon naturlig ordning eller där stegen går att 
rangordna men stegförhållandena inte är matematiskt korrekta. I studiens fall används 
dummykodningen för att dela in de undersökta enheterna i grupper enligt lämpliga intervall 
på den oberoende variabelns skala. I tabell 5 presenteras den indelning som använts. 
Indelningen kan motiveras genom att en balans har erhållits mellan vad som kan anses vara 
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naturliga och lämpliga brytpunkter men under förutsättning att gruppernas storleksfördelning 
inte ska bli allt för lidande. Om vi knyter an till H1 så ämnar vi testa om företag som tillhör 
gruppen med hög skuldsättning i högre grad tenderar att använda sig av RFR 2 gentemot 
företag som tillhör gruppen med låg skuldsättning. Användningen av dummyvariabler 
resulterar nämligen i att det görs gruppjämförelser där resultaten ska tolkas som en jämförelse 
gentemot den referensgrupp som utelämnas. Eftersom frågeställningen bygger på antagandet 
om att det är komponentavskrivningen som representerar den överlägset största skillnaden 
mellan regelsystemen K3 och RFR 2 så finns det motiv för att behandla fastighetsbranschen 
separerat ifrån övriga branscher. Detta har åstadkommits genom att dummykoda 
branschvariabeln enligt följande: 0 = tillhör ej fastighetsbranschen, 1 = tillhör fastighets-
branschen. På så sätt möjliggörs en jämförelse mellan fastighetsbranschen gentemot övriga 
branscher. 

 

 

Tabell 5 - Variablernas gränsvärden 

 

När samtliga variabler har dummykodats används den logistiska regressionen åter igen för att 
i ett första steg upptäcka eventuella samband. Resultaten från körningen presenteras i tabell 6. 
I ett förstaskede kan vi tolka tabellen som en generell uppställning av de samband som finns 
mellan oberoende och beroende variabler där Exp(B) representerar en jämförelse gentemot 
den utelämnade referensgruppen. Tolkningen är i verkligheten något mera komplicerad vilket 
vi återkommer till. I första hand är vi intresserade av valet RFR 2 eftersom detta kan anses 
avvikande på grund av frekvensförhållandet gentemot K3 (RFR 2 = 163st., K3 = 545st.) 
vilket i regressionen representerar värden högre än Exp(B)1,000. 

 

Den utelämnade referensgruppen representerar den grupp som enligt hypotesframställningen 
inte kommer att välja RFR 2. Exempelvis utelämnas grupp låg i variabeln skuldsättning 
eftersom låg skuldsättning enligt H1 borde resultera i att K3 väljs. I tabell 6 har också 
möjlighet getts till att infoga kontrollvariabeln bransch i regressionen. 
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Tabell 6 - Logistisk regression med dummyvariabler 1. 

 

I tabell 6 påvisas det också att just bransch (tillhör fastighetsbranschen) uppvisar absolut 
starkast samband kopplat till valet av redovisningsstandard. Skuldsättningsgraden (grupp 
hög) påvisar också ett starkt samband gentemot den beroende variabeln. Skuldsättningsgrad 
är signifikant på 1%-nivån medans bransch och totala tillgångar (grupp hög) är signifikanta 
på 0,1%-nivån. För att förstå varför analysen och färdigställandet av sambandsanalysen inte 
är klar här så måste vi klargöra mer exakt hur tabellen ska tolkas. Exp(B)-värdet representerar 
den aktuella gruppens skillnad i odds gentemot den grupp som utelämnats ur regressionen. 
Men odds-värdet påverkas också av samtliga oberoende variabler som tagits med i 
regressionen. Exempelvis ska sambandet mellan skuldsättningsgrad (grupp hög) och val av 
redovisningsstandard i denna tabell tolkas som den oberoende variabelns effekt 
(skuldsättningsgraden) på den beroende variabeln (valet av redovisningsstandard) under 
kontroll av övriga variabler. Närmare bestämt betyder det att vi jämför företag med hög 
skuldsättningsgrad som har samma nivå på övriga oberoende variabler med de som har låg 
skuldsättningsgrad. Detta sker självfallet utifrån samtliga oberoende variabler som tagits med 
i regressionen. Resultatet av detta blir att man gör antagandet att samtliga oberoende variabler 
påverkar den beroende variabeln. Om vi utgår ifrån hypotesen om att högre skuldsättnings-
grad borde leda till att standarden RFR 2 väljs kan resonemanget om kontrollvariabler 
förtydligas. Utifrån ett sådant antagande och med en regression mellan endast 
skuldsättningsgrad och val av redovisningsstandard återfås värdet Exp(B)13,206 vilket 
innebär att det är cirka 13 gånger högre chans att man väljer RFR 2 om man är ett högt 
skuldsatt företag gentemot om man är ett lågt skuldsatt företag. För att undvika spuriositet, 
det vill säga att samband tycks vara mera positiva och starkare än de faktiskt är, och för att 
verkligen kunna uttala sig om kausalitet så återknyter vi till tabell 6. Bransch och totala 
tillgångar kan påverka valet mellan K3 och RFR 2 eftersom höga tillgångar eller 
fastighetsverksamhet åsamkar en alltmera arbetsam och kostnadsdrivande process när 
komponentavskrivningen ska införas. Eftersom analysen kompletterats med dessa 
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kontrollvariabler som skulle kunna stå för en del av den förklaringseffekt som variabeln 
skuldsättningsgrad påvisade i den enskilda regressionen elimineras därför risken för 
spuriositet.  

 

Omsättning, som är det storleksmått som kopplas till den politiska hypotesen, påvisade 
förhållandevis svagt samband i tabell 6 och vid en enskild regression var sambandet även där 
svagt negativt. Med andra ord kan omsättning som förklaringsvariabel i förhållande till H2 i 
detta skede uteslutas. Utifrån skuldsättningshypotesen fungerar istället variabeln omsättning 
som en kontrollvariabel likt bransch och totala tillgångar. 

 

Starkast samband återfinns alltså när blicken riktas mot branschtillhörighet. Under kontroll av 
de andra oberoende variablerna så är det cirka 13 ggr högre chans att ett företag som tillhör 
fastighetsbranschen väljer RFR 2 i jämförelse med de företag som tillhör en annan bransch. 
Resultatet är signifikant på 0,1%-nivån vilket medför att resultatet i allra högsta grad är 
statistiskt säkerställt. Fastighetsbolagen tillhör de företag som riktat mest kritik gentemot ett 
införande av komponentavskrivning med anledning av den kostnadsintensiva implemen-
teringsprocess och förkortade avskrivningstider i förhållande till den faktiska nytta som 
metoden ger upphov till. Det är ändå anmärkningsvärt att motiven till att vilja undgå 
komponentavskrivning varit så starka att det resulterat i en modell där man som 
fastighetsbolag med mycket hög sannolikhet väljer RFR 2 för att undvika komponent-
metoden. Resultatet styrker vissa av de grundläggande antaganden som bygger upp PAT. Det 
finns uppenbarligen en stark vilja att undkomma kostnader, något som antyder att man som 
beslutsfattare vill maximera bolagets nytta. Om resultatet är en konsekvens av opportunistiskt 
beteende är det naturligtvis svårt att yttra sig om.   

 

En granskning av de fastighetskoncerner som studien undersökt visar att samtliga dotterbolag 
inom en och samma koncern uteslutande valt samma redovisningsstandard. Frågan om vart 
och på vilken nivå beslutet fattas är i studiens fall inte så fundamental som teorin till viss del 
antyder. Oavsett vart i en koncern som beslut om redovisningsstandard tas så finns 
bakomliggande anledningar som kan motivera valet. Principalen representeras av bolagets 
ägare som i de allra flesta fall inte är involverade i beslutet om redovisningsstandard. Med 
utgångspunkt i att ägarna vill ha en så pass rättvisande bild av bolagets ekonomiska situation 
som möjligt skall K3 tillämpas. K3 leder dock till ökade kostnader vid implementerings-
processen och lägre avskrivningar där konsekvensen blir ett sämre ekonomiskt resultat. Det 
finns därför motiv för agenten att välja RFR 2 som kan knytas till PAT’s argumentation om 
en strävan efter resultathöjande åtgärder. I verkligheten representeras agenten av de 
beslutsfattare (på grund av valets omfattande konsekvenser är beslutsfattarna sannolikt 
företagets ledning) som är involverade i valet av redovisningsstandard. Anledningen till att 
den oberoende variabeln bransch påvisar störst samband beror naturligtvis på 
tillgångsstrukturen hos fastighetsbolag. Eftersom fastigheter utan tvekan består av 
komponenter med väsentligt olika nyttjandeperioder finns ingen möjlighet att undkomma 
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direkta utgifter i kombination med ökade avskrivningskostnader som en direkt konsekvens av 
komponentavskrivning om regelsystemet K3 väljs. Karaktären hos de tillgångar som 
fastighetsbolag förfogar över påverkar på så sätt vikten av det aktuella valet. Stora och många 
fastigheter leder till ökad komplexitet när komponentavskrivningen ska införas vilket tar sig 
uttryck i ökade kostnader. Ledningen som är ansvariga för resultatet har därför motiv att välja 
RFR 2 - en resultathöjande åtgärd. En förlängning av resonemanget kring tillgångarnas 
betydelse för att värdera vikten av valet tydliggörs av totala tillgångars sambandsvärde, 
Exp(B)5,429. Odds-förhållandet innebär att det är cirka 5 gånger högre chans att man väljer 
RFR 2 om man har ett högt värde på totala tillgångar gentemot om man har ett lågt värde. 
Detta gäller trots att effekten av att tillhöra fastighetsbranschen och att ha en viss nivå av 
skuldsättningsgrad och omsättning eliminerats. 

 
Enligt H1 borde företag med en högre skuldsättning välja RFR 2 som redovisningssystem. 
Den logistiska regressionen påvisar värden som antyder att hypotesen kan bekräftas. För att 
förtydliga tolkningen av resultaten i regressionen så byter vi nu ut den utelämnade 
dummyvariabeln bransch (tillhör ej fastighetsbranschen) emot bransch (tillhör fastighets-
branschen). Resultaten presenteras i tabell 7. 

 

Tabell 7 - Logistisk regression med komprimerat antal dummyvariabler (1) 

 

Skuldsättningsgrad (hög) påvisar ett Exp(B)-värde på 4,714 något, som efter skiftet av 
utelämnad dummyvariabel, kan tolkas enligt följande. Det är dryga 4 gånger så hög chans att 
ett företag med hög skuldsättningsgrad, som inte tillhör fastighetsbranschen och med samma 
nivå av totala tillgångar och omsättning, väljer RFR 2 som redovisningsstandard i jämförelse 
med företag som har låg skuldsättning. När effekten av ett företags branschtillhörighet och 
nivå av totala tillgångar samt omsättning eliminerats som potentiella påverkande faktorer blir 
kontentan av resultatet att det ändå finns ett starkt samband mellan graden av skuldsättning 
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och vilken redovisningsstandard som väljs. Högt skuldsatta företag tenderar att använda sig 
av RFR 2 - en resultathöjande åtgärd. Resultatet är så pass uppseendeväckande att det finns 
anledning till att diskutera utfallet närmare. Sambandet är signifikant på 1%-nivån och 
värdena i sig är svåra att argumentera emot, men de antaganden och den metod som ligger till 
grund för analysen skall ändå ventileras. Svagheten i hypotestestningen är i första hand den 
valmöjlighet som studeras. Trots att valet i många fall, och framförallt i fastighetsbranschen, 
kan anses vara en fråga om komplexitet och kostnader i relation till ett införande av 
komponentavskrivning så minskar troligen vikten av ett sådant antagande desto mindre 
egenskaper kopplade till graden av komplexitet som komponentavskrivning innebär för det 
aktuella företaget. Ju mindre tillgångar vars komponenter behöver specificeras som ett företag 
förfogar över desto mindre betydelse har aspekten av komponentavskrivning i valet. I sådana 
fall ökar vikten av andra förklaringar som potentiellt inte har en koppling till PAT och där 
nyckelvariabler i sådana fall eventuellt utelämnats. Sådana variabler skulle exempelvis kunna 
vara vikten av att harmonisera redovisningsstandarder inom samma koncern där likheten 
mellan IFRS och RFR 2 skulle kunna utgöra ett motiv för att välja RFR 2. Datamaterialet 
påvisar att den allmänna tendensen är att en och samma redovisningsstandard används för 
samtliga dotterbolag i en koncern även om undantag i relativt många fall påträffats. Det finns 
samtidigt en viss svårighet i att fastställa koncernstrukturer där korsvist ägande, holdingbolag 
och flera nivåer av moderbolag komplicerar förhållandet till inflytande och påverkan inom en 
koncern. 
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5. Slutsats 
 

För att svara på studiens forskningsfråga har det förelegat ett behov av att undersöka ett 
stickprov av populationen. Detta har skett genom att först definiera vilka bolag som omfattas 
av den nya storleksklassificeringen i ÅRL för att sedan konstatera att cirka 30 % av dessa 
varit i en situation där de faktiskt kunnat välja mellan K3 och RFR 2. Av denna population 
undersöktes dryga 60 % vilket resulterat i 708 stycken slutgiltiga observationer. Denna 
urvalsprocess och det definitiva urvalet bildade på så sätt den arena varpå studiens analys har 
gjorts. Av de företag med valmöjlighet har fördelningen utmynnat i att 23 % har valt RFR 2 
och 77 % har valt K3. 

 

5.1 Skuldsättningshypotesen 
 

H1: Företag med högre skuldsättningsgrad tenderar att i högre grad välja RFR 2. 

 

Om vi ser till de som har valt RFR 2 respektive K3 som två separata grupper kan vi genom ett 
oberoende t-test visa på att det finns flera signifikanta skillnader mellan grupperna. Variabeln 
skuldsättningsgrad påvisar signifikant högre genomsnitt hos gruppen som valt RFR 2. Hela 
19 gånger högre skuldsättningsgrad observerades hos gruppen som valt RFR 2 gentemot 
gruppen som valt K3.  Den logistiska regressionen fastslår, på 1% signifikansnivå, att bolag 
med en hög skuldsättning tenderar att använda sig av RFR 2. Oddsförhållandet mellan högt 
skuldsatta och lågt skuldsatta bolag uppgår till dryga 4,7 vilket innebär att chansen för att ett 
högt skuldsatt bolag skall välja RFR 2 är närmare 5 gånger så stor gentemot de bolag som 
uppvisar en låg skuldsättning.  

 

Att skuldsättningsgrad uppvisar tydliga tecken på att vara en förklarande faktor vid valet av 
redovisningsstandard ligger i linje med PAT och därtill H1. När effekterna av att tillhöra 
fastighetsbranschen, att ha en viss omsättningsnivå samt att förfoga över värdemässigt stora 
tillgångar är eliminerad kvarstår ändå ett tydligt samband mellan graden av skuldsättning och 
den valmöjlighet som studerats. Högt skuldsatta bolag tenderar att välja RFR 2 vilket skulle 
kunna förklaras av att de vill undvika de direkta kostnader som uppstår vid en 
implementering av komponentavskrivning och i vidare bemärkelse även de eventuellt kortare 
avskrivningstiderna. Detta medför ett högre redovisat resultat vilket förbättrar företagets 
nyckeltal och på så sätt senarelägger ett tänkbart låneavtalsbrott. Dock bör man vara 
uppmärksam på att det kan finnas andra förklaringar till detta resultat som inte 
uppmärksammats i denna studie. I de fall där aspekten om komponentavskrivning som en 
kostnadsdrivande process är mindre tydlig framträder troligen andra motiv till det val mellan 
RFR 2 och K3 som görs. Det kan exempelvis vara så att stora koncerner tenderar att 
harmonisera val av redovisningsstandarder internt och att denna effekt inte undanröjts ur 
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regressionen. En sådan ytterligare variabel skulle kunna förändra resultatet. Oavsett om det 
finns alternativa förklaringar som i viss mån skulle kunna korrigera resultatet så går det inte 
att bortse från de tydliga tecken som analysen påvisar.  

Skuldsättningsgraden är en faktor som starkt påverkar valet mellan K3 och RFR 2 och H1 
bekräftas. 

 

5.2 Den politiska hypotesen 
 

H2: Större företag tenderar att i högre grad välja K3. 

 

För variabeln omsättning visar t-testet på vissa skillnader mellan grupperna men dessa är i 
motsatsförhållande till H2 och har dessutom en svagare signifikansnivå. Den logistiska 
regressionen befäster ytterligare vad som indikerats i t-testet - nämligen att ett bolags 
omsättning inte har något samband med valet mellan K3 och RFR 2. Både i en enskild 
regression men också med lämpliga kontrollvariabler påvisades det att sambandet, med ett 
Exp(B)-värde på 0,996 mellan låg och hög omsättning, saknade vidare förklaringskraft.  

 

Omsättning påverkar inte valet mellan K3 och RFR 2 och H2  förkastas. 

 

Avslutningsvis riktas blicken åter igen till studiens syfte för att se hur resultaten förhåller sig 
till undersökningens ändamål. Denna studie har bidragit till den kunskap som ämnar förklara 
vilka faktorer som påverkar valet av redovisningsstandard med avseende på valmöjligheten 
mellan K3 och RFR 2. Utifrån PAT som analytiskt perspektiv har studien tillika bekräftat att 
de mekanismer, i form av egenintresse och nyttomaximering, förmodligen legat till grund för 
valet i många fall. Med anledning av detta kan resultatet också bidra med en förståelse kring 
när PAT framgångsrikt kan appliceras som förklaringsteori. Diskussionen har tidigare förts på 
ett ensidigt vis när förklaringsteorierna och dess enskilda styrkor legat till grund för 
argumentationen. Dey et al (2009) menar att branschnorm är förklaringen till varför enskilda 
specifika redovisningsval görs och stödjer därav inte de antaganden som bygger upp PAT. 
Ogumba (2011) menar att enkelhet ligger till grund för de val som görs medans Burgstahler 
& Dichev (1997) framhåller vikten av transaktionskostnader gentemot intressenterna. 

 

PAT som förklaringsteori har sedan dess genomslag under 80-talet kontinuerligt minskat sitt 
inflytande hos de som studerar redovisningsval. Denna studie lyfter fram en trolig förklaring 
till detta samtidigt som den framhäver en av Watts & Zimmermans (1990) detaljer som aldrig 
uppmärksammats och utretts på ett rättvist sätt. Watts & Zimmerman påpekar nämligen att 
enskilda redovisningsval är svåra att studera utifrån PAT eftersom det i praktiken är 
kombinationer av flera redovisningsval som reflekterar den riktning som beslutsfattare rör sig 
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emot. Denna studie knyter an till problemet genom att, inte bara understryka betydelsen av 
detta argument men också genom att tillskriva de enskilda redovisningsvalen olika vikter. Det 
är inte antalet redovisningsval utan dess enskilda vikt och dess konsekvenser som ska 
beaktas. Genom att undersöka endast ett enskilt redovisningsval, som av beslutsfattare ansetts 
ha stor påverkan på den ekonomiska situationen, har denna studie med säkerhet kunnat 
bekräfta delar av PAT. Studien har påvisat att vad som antagligen ligger bakom PAT’s 25-
åriga passivitet och numera ökande anonymitet förmodligen är den utveckling som skett på 
redovisningsområdet. Vad som har förändrats är möjligheten till att använda sig av ständigt 
mer komplexa redovisningsprocedurer, bolagssammansättningar och regelsystem något som 
resulterat i att området blivit alltmera svårstuderat. Det är föga troligt att människans 
beteende i termer av egenintresse och nyttomaximering förändrats i samma takt. 
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6. Kritik och förslag på fortsatt forskning 
 

6.1 En tolkning av kontrollvariablernas utfall 
Den logistiska regressionen visar på att det framförallt är kontrollvariabeln 
branschtillhörighet som påverkar valet av redovisningsstandard. Att branschtillhörighet är 
den variabel med överlägset störst inverkan innebär rent praktiskt att sannolikheten för att 
välja RFR 2 är avsevärt mycket större för de företag som är verksamma inom 
fastighetsbranschen. Något som visar på att de nya reglerna angående komponentavskrivning 
i många fall varit en tandlös förändring inom den nämnda branschen. Det primära syftet med 
införandet av komponentavskrivning var att förändra avskrivningsansatsen för att 
åstadkomma en alltmer rättvisande bild av företagens ekonomiska ställning. Flera talesmän 
för fastighetsbolag har uttalat en klar aversion gentemot de effekter som ett införande av 
komponentavskrivningen skulle resultera i. Denna studie visar att många, och framförallt de 
allra största, fastighetsbolagen har haft en möjlighet att undslippa konsekvenserna av de nya 
reglerna och att de i hög utsträckning även utnyttjar denna möjlighet.  Den nya regleringen 
kan därför till viss del ses som ett misslyckande. 

 

Den tredje variabeln som påvisar samband i valet mellan K3 och RFR 2 är kontrollvariabeln 
totala tillgångar. Trots att effekten av att tillhöra fastighetsbranschen, att ha en viss 
skuldsättning samt att ha en viss omsättning är eliminerad visar regressionen på ett starkt 
statistiskt samband mellan att förfoga över stora totala tillgångar och att välja RFR 2. 
Resultatet bekräftar att samma tankegång som uttrycks hos fastighetsbolagen även är aktuell 
hos företag i andra branscher där man också disponerar över stora totala tillgångar. 
Tillgångsmassan medför att aspekten om komponentavskrivning som en kostnadsdrivande 
process blir alltmera framträdande samtidigt som motiven för att välja RFR 2 som en aktivt 
resultathöjande åtgärd framstår som mer och mer inbjudande. 

 

6.2 Förslag till vidare forskning 
 

Trots att studien har resulterat i flera nya och bra resultat, finns det givetvis vissa aspekter 
som kunde ha gjorts annorlunda. Bonusplanshypotesen har, som nämnts tidigare inte 
undersökts då nödvändig data inte funnits tillgänglig. Detta är en av riskerna med att använda 
sekundärdata som huvudkälla för analys. Vi har dessutom efter analysen insett att det finns ett 
behov av att använda fler kompletterande variabler för att ytterligare förstärka resultatet. 
Dessa kompletterande variabler hade med fördel varit av både finansiell och icke finansiell 
karaktär. 
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Som förslag till fortsatt forskning anser vi det intressant att undersöka varför två till synes 
mycket lika företag har valt olika redovisningsstandard och detta skulle med fördel kunna 
göras i en i kvalitativ studie. När vi granskade datan upptäckte vi nämligen flera tillfällen där 
två företag med liknande förutsättningar har gjort helt olika val av redovisningsstandard. Utan 
att bedöma vad som är rätt eller fel skulle det vara intressant att undersöka de bakomliggande 
anledningarna och motiven till hur besluten har fattats.  

 

Det skulle även vara intressant att vidareutveckla resonemanget om vad som utgör politisk 
uppmärksamhet i förhållande till hållbarhetsredovisning. Kan omfattningen av ett företags 
hållbarhetsredovisning fungera som en bättre proxyvariabel till politisk uppmärksamhet? Det 
kan rimligen vara så att storleken på företaget som proxyvariabel kanske bara fungerar i vissa 
branscher och att det i andra branscher handlar mer om vad som tillverkas eller vilken service 
som tillhandahålls. 

 

Avslutningsvis understryker vi åter igen att det skulle vara intressant att veta mer om 
bonusplanshypotesen då denna inte har utforskats i denna studie. Ett arbetssätt kan kanske 
vara att börja med kvalitativ forskning för att veta mer om de bakomliggande faktorerna och 
sedan göra en uppföljande kvantitativ studie där primärdata samlas in som är anpassad till 
studiens syfte. 
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