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Sammanfattning   

   

Titel: Redovisningsval i tjänsteföretag. Vad ligger till grund för valet? 

  

Författare: Romina Chanko och Ximena Rojas 

 

Handledare: Johanna Sylvander 

  

Nyckelord: Redovisningsval, tjänsteföretag, K3, intäktsredovisning, incitament 

 

Bakgrund: Finansiella rapporter har en betydande roll på marknaden och kan se olika ut 

beroende på incitament bakom redovisningsval. Företag kan bland annat påverka 

intäkterna beroende på incitament. Detta såg man i företaget Enron som försökte möta 

förväntningar genom att tidigarelägga intäkterna som gjorde att de gick i konkurs. 

Intäktsredovisningen kan ses som komplext eftersom det är en bedömningsfråga. 

Ytterligare exempel är företaget Prosolvia som redovisa intäkterna fel vilket även gjorde 

att de gick i konkurs.  

 

Syfte: Studiens syfte är att studera hur tjänsteföretag som använder K3 redovisar sina 

intäkter och de bakomliggande orsakerna till redovisningsvalen. I studien kommer det 

även göras en jämförelse mellan onoterade tjänsteföretags intäktsredovisning.   

 

Metod: Studien har utförts genom en kvalitativ metod med ett deduktivt synsätt. 

Empiriska data utgörs av primärdata som har inhämtats genom semistrukturerade 

intervjuer.  

 

Slutsats: Studien kom fram till att K3 tjänsteföretags intäktsredovisning påverkas av 

egenintresse, legitimitet och förväntningar från intressenter samt samhället. Studiens 

resultat visar även att det finns skillnad mellan företagens val av metod och konton vid 

intäktsredovisningen.  

  

  



  
 
 

Abstract  

 Titel: Accounting choice in service business. What is the base for the choice? 

 

 Authors: Romina Chanko and Ximena Rojas 

  

Supervisor: Johanna Sylvander 

 

Keywords: Accounting choice, service business, K3, revenue recognition, incentive 

  

Introduction: Financial reports have a significant role in the market and may differ 

depending on the incentive for accounting choices. Incentives may influence how 

companies recognize revenue. This was seen in the company Enron who tried to meet 

expectations by bringing forward earnings that led to bankruptcy. The revenue 

recognition can be seen as complex because it is a question of assessments. Another 

example is the company Prosolvia that reported the incomes wrong, which also caused 

them to go bankrupt. 

  

 Purpose: The purpose of the study is to study how service companies using K3 report 

their income and the underlying causes of the accounting choice. The study will also make 

a comparison between the listed companies revenue recognition. ends K3 reports their 

revenues and the underlying causes of the accounting choice. The study will also make a 

comparison between the listed companies revenue recognition. 

 

Method: The study has been conducted through a qualitative method with a deductive 

approach. The empirical data consists of primary data obtained through semi-structured 

interviews. 

 

Conclusion: The study found that the revenue recognition of K3 services companies´ is 

affected by self-interest, legitimacy and expectations from stakeholders as well as society. 

The results of the study also show that there is a difference between the companies’ choice 

of method and accounts in the revenue recognition. 
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1. Inledning 

Följande kapitel börjar med redovisning ur ett större perspektiv. Därefter tas incitament 
för redovisningsval upp och avslutas med koppling till intäktsredovisning som sedan 
problematiseras. För att få en djupare förståelse av företagens problem vid 
intäktsredovisningen tas ett välkänt exempel upp som efterföljs med syfte och 
frågeställningar. 
________________________________________________________________________ 

1.1 Bakgrund 

Finansiella rapporter skulle inte ha en betydande roll i en perfekt och fullständig marknad, 

men en sådan marknad existerar inte. Dagens marknad har en hög efterfrågan på 

finansiella rapporter vilket gör att redovisningsprinciper och redovisningsbaserade 

kontrakt har en stor betydelse för att minska marknadens brister. De finansiella 

rapporterna kan se olika ut vilket beror på incitamenten bakom redovisningsvalen. Syftet 

med redovisningsval är att beslutet ska påverka redovisningssystemet av finansiella 

rapporter, skattedeklarationer och reglerings ansökningar (Fields, Lys & Vincent, 2001). 

  

Företag väljer redovisningsval som gynnar dem mest eftersom individer oftast baserar 

sina beslut ur egenintresse (Watts & Zimmerman, 1978). Dessa argument härstammar 

från positive accounting theory som utgår från agentteorin där man antar att individer 

agerar efter att nyttomaximera deras egenintresse. Positive accounting theory ska 

tydliggöra ett företags incitament vid redovisningsval som bland annat kan förklaras av 

den politiska känsligheten samt bonusprogram. Den politiska känsligheten gör att ett 

företag reducerar vinsten för att minska de politiska åtgärderna. Vidare gör bonusprogram 

att företag väljer redovisningsval som ökar deras bonus genom att öka intäkterna för att 

nå ett bättre resultat (Watts & Zimmerman, 1978). Företag kan således påverka 

redovisningen genom bland annat påverka intäkterna för att uppnå ett specifikt mål. 

  

Intäktsredovisningen är en kritisk fråga eftersom den kan anpassas. Företagen försöker 

möta marknadens förväntningar som gör att de är mer benägna att justera intäkterna 

genom att till exempel tidigarelägga dem (Chlala & Landry, 2001). Ett exempel på detta 
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är företaget Enron som gick i konkurs i slutet av år 2001 då de blev dömda för 

bokföringsbrott på grund av bristande redovisning av intäkter. Man försökte visa en mer 

positiv bild av företaget genom att redovisa intäkter och bortse från relaterade kostnader 

och skulder (Degerfeldt, 2011). Revisorer, myndigheter och företagsledningar oroar sig 

för intäktsredovisningen då de står för mer än hälften av finansiella bedrägerierna (Chlala 

& Landry, 2001). 

1.2 Problematisering 

Förr i tiden var det lättare att identifiera en intäkt eftersom man då bytte getter mot ull 

och det man hade vid dagens slut var ens intäkt. Numera är intäkterna en 

bedömningsfråga och felbedömningar gör att företag måste korrigera sina finansiella 

rapporter (Cheney, 2006). Eftersom intäktsredovisningen är en bedömningsfråga kan det 

även vara komplext och ett exempel på detta är företaget Prosolvia. 1988 grundades IT-

företaget Prosolvia som 1997 utsågs som årets tjänsteföretag av tidningen Dagens industri. 

Aktien introducerades på Stockholmsbörsen för 115 kronor och 1998 nådde den sin 

höjdpunkt på 388 kronor per aktie. I samband med detta väcktes frågor och företagets 

bokslut ifrågasattes av Dagens industri. Aktien rasade ner till 20 öre när de började skrivas 

och gå rykten om att de hade blåst upp koncernens resultat till 105 miljoner kronor 

(Söderlind, 2013). Det upptäcktes att intäkterna och kundfordringarna var felaktigt 

redovisade i bokslutet och årsredovisningen 1997 (Svjt, 2013). Enligt SVT (2005) 

ifrågasattes Prosolvias definition på intäkt samt när intäkten ska redovisas. Några 

månader efter det var Prosolvia försatt i konkurs på grund av bokföringsbrott. 

  

Ett företag ska redovisa en intäkt när de uppfyller ett prestationsåtagande genom att 

leverera en vara eller en tjänst. Inkomsterna redovisas när intäkterna är realiserade eller 

om de är realiserbara och intjänade. Ingen av dessa kriterier beskriver vad som är 

godtagbar redovisning av intäkterna utan de handlar mer om ett erkännande (Ohlson, 

Penman, Biondi, Blomfield, Glover, Jamal & Tsujiyama, 2011). Intäkten ska redovisas 

när den tjänats, det vill säga när prestationen skett vilket gör det svårt att bedöma när och 

till vilket belopp en intäkt ska redovisas till (Marton, Lumsden, Lundqvist, Pettersson & 

Rimmel, 2010). 
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Bedömningen om när och till vilket belopp en intäkt ska redovisas blir problematiskt när 

företag säljer två komponenter i ett paket, det vill säga en vara och tjänst. Antingen kan 

man redovisa hela paketet som en intäkt eller bryta isär komponenterna så att man får en 

vara och en tjänst som redovisas i olika perioder. Beroende på om det är en vara eller 

tjänst måste man förhålla sig till olika regler om hur och när intäkten ska redovisas. 

Tjänsteuppdrag kan antingen vara på löpande räkning eller fastprisuppdrag. Ett uppdrag 

med löpande räkning redovisar intäkt med huvudregeln, det vill säga i takt med att arbetet 

utförs (23.17 K3). Föregående regel gäller både för koncern och juridisk person. Uppdrag 

med fastpris måste i en koncern redovisas med huvudregeln medan en juridisk person i 

branscher som avses i inkomstskattelagen 17.23 har ett val mellan huvudregeln (23.18 

K3) och alternativregeln (23.31-23.36 K3). Tjänsteföretag står således inför olika 

redovisningsval som måste fattas för intäktsredovisningen och kommer påverkas av olika 

incitament. 

  

Tidigare studier visar att det finns incitament som påverkar företags redovisningsval 

såsom egenintresse, legitimitet, förväntningar av intressenter och samhället. En majoritet 

av forskningen har dock utförts på noterade bolags (Watts & Zimmerman,1978:1990; 

Lamm, Tennant & Rollins, 1994; Healy 1985, Guidry, Leone och Rock, 1999, Bowen, 

DuCharme & Shore, 1995) incitament till redovisningsval. Denna studie avser undersöka 

svenska onoterade K3 tjänsteföretags incitament till redovisningsval och då specifikt 

intäktsredovisningsval, vilket inkluderar en jämförelse mellan företagen. Det saknas 

forskning om svenska onoterade bolags incitament till redovisningsval med fokus på 

intäkter. Därmed finns det en kunskapslucka som vår studie ämnar täcka. Vid redovisning 

av intäkterna kan företag använda BAS-kontoplanen och i Sverige är det 95% av 

företagen som använder sig av denna (BAS, u.å. a). BAS är i behov av en översyn av 

användandet och studien vill kunna förse BAS med en lättare översyn över användandet 

i kontoklass 3.  
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1.3 Syfte 

Studiens syfte är att studera de bakomliggande orsakerna till redovisningsvalen och hur 

tjänsteföretag som använder K3 redovisar sina intäkter. I studien kommer det även göras 

en jämförelse mellan onoterade tjänsteföretags intäktsredovisning.  

1.4 Frågeställningar 

Studiens frågeställningar lyder: 
●      Vilka är de bakomliggande orsakerna till redovisningsvalen? 

●      Hur redovisar tjänsteföretag intäkter och vilka likheter och skillnader finns det? 
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2. Vetenskaplig metod 

Följande avsnitt diskuterar forskningsfilosofi och forskningsstrategi. Därefter kommer 
val av teorianvändning och forskningsmetod att tas upp. 
________________________________________________________________________ 

2.1 Forskningsfilosofi 

Syftet med studien är att utforska hur tjänsteföretag redovisar sina intäkter och 

bakomliggande orsakerna till det samt om det finns några likheter och skillnader mellan 

företagen. För att besvara frågeställningen och syftet på bästa sätt används en kvalitativ 

metod. Fokus ligger på förståelse om intäktsredovisningen och de bakomliggande 

orsakerna till de olika valen vilket är svårt att mäta kvantitativt. Hermeneutik används när 

man ska tolka människors handlingar för att på så sätt få en förståelse av människors 

beteende (Bryman & Bell, 2017). Studien kommer utföras genom ett hermeneutiskt 

perspektiv då förståelsen kring motiven bakom intäktsredovisningen studeras. 

2.2 Forskningsstrategi 

En deduktiv metod innebär att man fördjupar sig i teorier som sedan appliceras vid 

undersökningen och eller resultat (Bryman & Bell, 2017). Kritik mot en deduktiv metod 

är att forskaren har förväntningar om verkligheten vilket leder till att viktig information 

kan förbises (Jacobsen, 2002). En induktiv ansats är tvärtemot en deduktiv då man först 

gör observationer och eller resultat och sedan applicerar i teori (Bryman & Bell, 2017). 

Kritik mot en induktiv ansats är att individer inte kan forska om verkligheten med ett 

öppet sinne och inte heller samla all relevant information (Jacobsen, 2002). För att förstå 

ett företags incitament vid intäktsredovisning måste man ha kunskap i ämnet därför skulle 

det var svårt att genomföra en induktiv metod. Studien har en kvalitativ metod vilket 

oftast har ett induktivt angreppssätt men det finns inget som säger att en kvalitativ metod 

inte får ha ett deduktivt angreppssätt (Ahrne & Svensson, 2015). Studien har en deduktiv 

ansats då den utgår från teorier som beskriver incitament som företag påverkas av vid 

redovisningsval för att sedan appliceras i undersökningen och eller resultat. I studien 
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används institutionalia för att förklara användarna av K3, regler samt information om hur, 

när och var man intäktsredovisar. 

2.3 Teorianvändning 

För att besvara företags bakomliggande orsaker vid intäktsredovisningsval har teorier 

inom redovisningsval tillämpats. Ett företags redovisningsval kan förklaras av olika 

incitament som beskrivs i teorierna. De teorier som studien förklarar mer ingående är 

agentteorin, PAT, intressent-, institutionell- och legitimitetsteorin. PAT har tre 

underliggande hypoteser vilka är bonusplan, andel skuld och politisk känslighet. Fokus 

kommer enbart att vara på bonusplan samt politisk känslighet då det är incitament som 

berör intäkter. Skulder berör inte intäkterna direkt och på grund av tidsbegränsning har 

det i studien valts att inte omfatta ytterligare ett område. Mycket av den tidigare 

forskningen är gjord på noterade bolag men denna studie kommer fokusera på onoterade 

bolag. Agentteorin och PAT utgår från individnivå medan intressent-, legitimitet- och 

institutionell teori utgår från företagsnivå. Agentteorin och PAT härstammar från samma 

grundantagande det vill säga att individen agerar för att maximera sin egennytta (Watts 

& Zimmerman, 1978).  Intressent-, institutionell- och legitimitetsteorin tar upp att företag 

ingår i olika sociala kontrakt antingen med samhället eller intressenter (Deegan & 

Blomqvist, 2005).  

  

Institutionalia tar upp när, var och hur företag redovisar sina intäkter och ligger till grund 

för jämförelsen mellan företags intäktsredovisning. Tillsammans kommer teorin, 

institutionalia och empiriska data att besvara frågeställningarna. 

2.4 Forskningsmetod 

Studien har en kvalitativ forskningsmetod eftersom syftet är att studera hur företag 

intäktsredovisar och de bakomliggande orsakerna, vilket även inkluderar jämförelse 

mellan företagen. För att genomföra studien på bästa sätt valdes en kvalitativ metod då 

metoden ger plats för förståelse och tolkning. I studien kommer det att genomföras ett 

mindre antal intervjuer för att få en djupare förståelse inom ämnet (Bryman & Bell, 2017).  
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 3. Institutionalia 

Följande kapitel presenterar användarna av K3. Fortsättningsvis ges en definition på en 
intäkt samt när, hur och var man intäktsredovisar enligt K3. Avslutningsvist presenteras 
BAS och de intäktskontogrupper företag kan använda sig av. 
______________________________________________________________________ 

3.1 Användarna av K3 och allmänna regler 

Små aktiebolag kan välja mellan K2- och K3- regelverk. Det är vanligt att de flesta mindre 

aktiebolagen som har få anställda och inte heller har planer på att expandera redovisar 

enligt K2 då det inte är lika komplicerat som K3. K2 är för mindre årsredovisningar 

medan K3 är för utförligare årsredovisningar. Syftet med K2-regelverket är att det ska 

vara enkelt att tillämpa för användarna då det ska minska administrationen 

(GrantThornton, 2017). Bolag i Sverige som måste använda sig av K3 är de som uppfyller 

två av dessa villkor: antalet anställda är minst femtio stycken, balansomslutning på fyrtio 

miljoner kronor per år och nettoomsättning på åttio miljoner kr per år. K3-regelverket är 

mer komplext att använda och därav ställs det högre krav på den som utformar 

årsredovisningen (PwC, 2016). Om företaget är litet men har en stark tillväxt så finns det 

fördelar med att välja K3- regelverket eftersom det ger mer utrymme för egna tolkningar 

(Ahlfors, 2016). 

  

Ett K3 företag kan även vara i behov av en revisor om de når en högre omsättning 

eftersom att det då krävs fler som kontrollerar redovisningen. Om företagen uppfyller två 

av följande krav krävs en revisor: har över tre anställda, en balansomslutning som är 

högre än 1,5 miljoner kronor och en nettoomsättning som är högre än 3 miljoner kronor 

(Bolagsverket, u.å.). Om företaget har en omsättning över tre miljoner kronor måste de 

använda faktureringsmetoden (E-conomic, u.å.). Faktureringsmetoden innebär att man 

bokför kundfakturor när de skapas och leverantörsfakturor när de kommer in till företaget. 

Man bokför betalning separat när den utförs (Fortnox, u.å.). 
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3.1.1 Intäktsredovisning juridisk person och koncern 

Varje bolag utformar sin egna årsredovisning där de själva väljer vilket regelverk de ska 

använda och hur de ska tillämpa det (Verksam, 2018). Det vill säga att varje enskilt bolag 

som ingår i en koncern kan upprätta årsredovisningen med K2-regelverket trots att 

koncernen måste använda K3-regelverket men ett bolag som uppfyller vissa kriterier 

måste som sagt använda K3 regelverket (se avsnitt 3.1). Undantag gäller för moderbolag 

men denna studie fokuserar inte på moderföretag (BFN, 2016). Majoriteten av bolagen 

studien har kontaktat är dotterbolag som använder regler för juridisk person i K3. Varje 

dotterbolag måste rapportera siffror till moderbolaget (Ekonomiansvarig, u.å.) därav kan 

det bli problem om det är större skillnader mellan redovisningen.  

 

Studien fokuserar på tjänsteföretag och ett tjänsteuppdrag är ett avtal där företaget har 

som löfte att utföra en eller flera tjänster (Skatteverket, 2018). Uppdragen avgör om 

företaget har fast pris uppdrag eller löpande räkning. Det är villkor mellan kunden och 

det levererade företaget som styr vilket slags uppdrag det är. Ett företag kan alltså ha 

uppdrag på både fast pris och löpande räkning men ett tjänsteuppdrag är antingen eller.  

 

Ett uppdrag med löpande räkning innebär att intäkterna redovisas i takt med att arbetet 

utförs och när materialet har levererats eller förbrukats (23:17 K3) det vill säga 

huvudregeln. K3 23.17 kan tillämpas i både den enskilda bolagets redovisning samt 

koncernen. Uppdrag på fastpris ska redovisas i takt med färdigställandet om de 

ekonomiska utfallet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt (23.18 K3). När det gäller 

uppdrag till fast pris finns en huvudregel (23.18 K3) och alternativregel (23.31-23.36 K3). 

Huvudregeln ska tillämpas i koncernredovisningen medan den juridiska personen kan 

välja att tillämpa alternativregeln. Punkt 23.31 gäller endast för branscher som avses i 

punkt 17.23 i inkomstskattelagen och vår studie omfattas inte av den regeln då vi inte har 

undersökt företag inom de branscher som regeln avser. I K3 regelverket beskrivs 

definitionen på intäkten som en ökning av ekonomiska fördelar som företaget kommer 

erhålla (23:2 K3). 
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Sammanfattningsvist gällande uppdrag på löpande räkning finns ingen alternativregel. 

Vid uppdrag på fast pris ska koncernen tillämpa huvudregeln medan det enskilda bolaget 

får välja metod. 

3.2 BAS och kontoklass 3 

I Sverige använder 95 % av företagen BAS-kontoplanen och användandet förenklar 

informationslämnande till Skatteverket, Statistiska centralbyrån och även andra 

myndigheter och organisationer (BAS, u.å. b). Eftersom det sker förändringar av 

redovisningsregler, skattelagar och redovisnings rekommendationer uppdateras BAS-

kontoplanen årligen för att behålla effektiviteten. Det är möjligt för företag att göra en 

branschanpassad kontoplan vilket BAS ser över för att undvika större avvikelser mot 

kontotabellen (BAS, u.å. b). Anpassningarna i BAS-kontoplanen brukar göras i 

kontoklass tre och fyra. Vid intäktsredovisningen används kontoklass 3 som är avsedd 

för intäkter. I BAS-kontoklass 3 redovisas intäkter i antingen löpande räkning eller korta 

perioder som månadsrapporter. Kontoklass 3 är indelad i följande kontogrupper: 

● Rörelsens huvudintäkter som är kontogrupp 30–34 

● Fakturerade kostnader som är kontogrupp 35 

● Rörelsens sidointäkter som är kontogrupp 36 

● Intäktskorrigeringar kontogrupp 37 

● Aktiverat arbete för egen räkning som är kontogrupp 38 

● Övriga rörelseintäkter som är kontogrupp 39 (BAS-boken, 2018). 
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4. Teori 

Följande kapitel presenterar agentteori och positive accounting theory som utgår ifrån 
egenintresse perspektiv. Fortsättningsvis tas legitimitetsteori, intressentteorin samt 
institutionell teori upp som beskriver ytterligare incitament vid redovisningsval. Tidigare 
forskning har observerats och vävts samman med teorierna. 

_____________________________________________________________________________ 

4.1 Introduktion av teori 

Kapitlet börjar med agentteorin och PAT som utgår från samma grundantagande där 

individer agerar utifrån egenintresse. Utöver agentteorin och PAT finns det ytterligare 

incitament som påverkar ett företags redovisningsval. Enligt Gray, Owen och Adams 

(1996: citerat i Deegan & Unerman, 2006) härstammar dessa från en bredare teori vid 

namn political economy theory. Teorin hävdar att man ska se intressent-, institutionell- 

och legitimitetsteorin som komplement till varandra. Företagets existens påverkas av 

legitimiteten och detta förklaras i legitimitetsteorin. Företag har även incitament att möta 

förväntningar av intressenter samt samhället vilket intressentteorin och institutionell teori 

förklarar. 

PAT och agentteori utgår från individnivå eftersom de utgår ifrån att individer agerar 

utifrån att maximera egenintresse (Watts & Zimmerman, 1978; Eisenhardt, 

1989).  Legitimitet, intressent och institutionell teori antar att företag ingår i olika sociala 

kontrakt med samhället eller intressenter. Därav utgår dessa teorier från företagsnivå 

(Deegan & Blomqvist, 2005). 

4.2 Agentteorin 

Jensen och Meckling (1976) definierar agentrelationen som ett kontrakt mellan agenten 

och principalen. Principalen är någon eller några individer som anlitar en agent för att 

utföra en tjänst på deras vägnar vilket även inkluderar att delegera beslutsbefogenheten 

till agenten. Vidare beskriver Eisenhardt (1989) att det finns problem mellan principal 

och agent eftersom det finns två antaganden som de utgår ifrån. Det första antagandet är 

att agenten och principalen agerar för att maximera sin egennytta. Andra antagandet är 
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att intresset mellan agenten och principalen inte alltid går att anpassa så att de 

överensstämmer. Därav finns det anledningar att tro att agenten inte kommer agera utifrån 

principalens bästa. 

  

Agentproblemet förvärras under informationsasymmetri då en part har mer information 

än den andra. Informationsasymmetrin har två olika agentproblem nämligen moral hazard 

och adverse selection. Moral hazard uppstår när agenten inte presterar sitt yttersta och 

principalen inte vet eller kan mäta det agenten gör. Adverse selection uppstår när agenten 

har mer information än principalen och principalen inte kan verifiera de kunskaper 

agenten har innan anställning (Eisenhardt, 1989). 

  

Man kan minska agentproblemet genom att övervaka agentens beteende samt genom 

bindningsprocesser mellan principalens och agentens intressen. Agentens beteende kan 

övervakas av en revisor vilket leder till övervakningskostnader i form av 

revisionskostnader. Övervakningen kan även handla om formella processer, 

informationssystem och andra processer som hindrar agentens egenintresse. Vid 

anpassning av principalens och agentens intressen uppstår bindningskostnader. 

Anpassning av intressen kan göras med bindningsprocesser så som bonusprogram eller 

andra belöningsstrukturer som minskar underprestation eller ett opportunistiskt beteende 

av agenten (Hoque, 2018). Tidigare studier visar att övervakningskostnaderna minskar 

när agenten och principalen har samma intressen. 

  

Nikkinen och Sahlström (2004) kom fram till att när företagsledningen äger företaget har 

principalen mindre behov att övervaka agenten eftersom principalen och agenten blir 

identiska vilket leder till minskade övervakningskostnader. I situationer då 

agentproblemet är större antar man att övervakningskostnaderna är högre. De noterade 

att övervakningskostnaderna påverkas av företagets omsättning. En högre omsättning 

leder till övervakningsbehov och vice versa. 
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4.2.1 Positive accounting theory 

PAT härstammar från agentteorin där parterna antas vara opportunistiska eftersom 

teorierna har grundantagandet att individer agerar för att maximera sin egennytta. Teorin 

skapades med avsikt att tydliggöra och förutsäga redovisningspraxis. PAT förklarar 

varför ett företag väljer en särskild redovisningsmetod (Watts & Zimmerman, 1978). 

Teorin fokuserar på förhållandet mellan olika individer som tillför resurser till ett företag 

och hur redovisningen fungerar som ett hjälpmedel i förhållandet. Man fokuserar på 

relationen mellan ägare och ledning eller ledning och företagets långivare. Relationen 

inkluderar delegering av beslutsfattande från en part till en annan och är det som kallas 

för agentförhållandet (Deegan & Unerman, 2006). PAT förutspår att företag kommer 

använda mekanismer som justerar intresset mellan chefer och ägare av företaget (Watts 

& Zimmerman, 1990). 

  

Det finns faktorer som ökar företagsledningens omsättning vilket påverkas av 

redovisningsstandarder. Faktorerna är skatter, rutiner gällande reglering, politisk kostnad, 

bokföringskostnader och företagsledningens bonusplaner. De olika faktorerna är 

kombinerade i en modell där man förutspår att större företag med erfarenhet reducerar 

vinsten på grund av ändrade redovisningsstandarder. PAT ger en förståelse av ledningens 

incitament som ligger till grund för deras beslut att konsumera resurser för att påverka 

redovisningsstandarder (Watts & Zimmerman, 1978). I PAT finns det tre hypoteser vilka 

är bonusprogram, politisk känslighet och skuld. Vidare kommer denna studie förklara 

bonusprogram och det politiska perspektivet. 

4.2.1.1 Bonusperspektiv 

Healy (1985) undersökte om det fanns något samband mellan ledningens periodisering, 

redovisningsbeslut och incitamenten i inkomstredovisningen. Periodisering definieras här 

som skillnaden mellan redovisat resultat och kassaflödet från verksamheten. Bonus är ett 

incitament som är det vanligaste sättet att belöna företagschefer på när uppsatta mål 

uppnås. Healy såg ett starkt samband mellan periodisering, redovisningsbeslut och 

incitamenten i bonusavtal. Resultatet visade att periodiseringsprinciperna för cheferna är 
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kopplade till incitament för inkomstrapportering av sina bonusavtal och förändring som 

cheferna gör i redovisningen är till för att påverka bonus. Studien kom fram till att chefer 

får bonus när de når uppsatta mål. När intäkterna är långt ifrån målet har chefer incitament 

att minska resultatet ytterligare för att öka chansen för bonus nästkommande år. Chefer 

minskar resultatet genom att senarelägga intäkter som inte påverkar nuvarande årsbonus. 

  

Vidare testar Guidry, Leone och Rock (1999) hypotesen om bonusmaximering som gör 

att chefer fattar periodiseringsbeslut för att bonus maximera. Man analyserar 

affärsenheter istället för det sammanlagda företaget vilket sägs reducera det totala 

problemet som annars skulle uppkommit. Resultatet visade att affärsenhets chefer 

påverka intäkterna för att maximera bonus. Det kom även fram till att cheferna har större 

möjlighet att påverka intäkterna. 

  

Enligt Watts och Zimmerman (1978) kommer företag som har bonusprogram kopplad till 

resultatet att välja redovisningsval som ökar det totala resultatet för att indirekt påverka 

sin bonus. Undersökningen de gjorde visade att majoriteten av företagen som hade 

bonusprogram var kopplade till resultatet. Många bonusprogram har en minimigräns som 

måste uppnås för att erhålla bonus. Om företaget är långt ifrån minimigränsen kan man 

genom redovisningsval minska resultatet ytterligare för att redovisa vinsten nästa år och 

på så sätt få högre bonus. 

  

Tidigare forskning visar att bonusprogram skapar incitament att periodisera och redovisa 

för att maximera bonus (Healy, 1985). Företag som är långt ifrån att nå bonus har 

incitament att minska det ytterligare för att öka chanserna för bonus nästkommande år 

(Watts & Zimmerman, 1978). Det vill säga chefer kommer påverka intäkterna för att 

maximera bonus (Guidry, Leone & Rock, 1999). 

4.2.1.2 Politiskt perspektiv   

Lamm, Tennant och Rollins (1994) studerar variabler som skapar incitament för 

företagsledningen att använda vinstsökande eller vinstsänkande redovisningsval. 

Variablerna består av ägarens kontroll i företaget, resultatet i företaget och företagets 
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storlek. Studien undersökte årsredovisningar av 70 olika försäkringsföretag i USA från 

1981–1987. Studien visa att försäkringsföretag med lägre resultat än genomsnittet i 

branschen var mer benägna att använda vinstsökande redovisningsval. De kom även fram 

till att företagets storlek och ägarens kontroll inte var incitament för vinstökade beteende. 

  

Watts och Zimmerman (1978) påstår att den politiska sektorn kan påverka resultatet. Ett 

företag kan välja att redovisa mindre vinst för att minska uppmärksamheten som företag 

med en hög omsättning får. Genom att reducera resultatet så minskar man sannolikt den 

negativa politiska känsligheten. Hur politiskt känsligt ett företag är beror på deras storlek. 

Man skulle inte förvänta sig att ett företag med en försäljning på 100 miljoner dollar 

generera samma politiska kostnad som ett företag med 10 miljarder dollar i försäljning. 

  

Tidigare forskning av Watts och Zimmerman (1978) kom fram till att den politiska 

känsligheten är beroende av företagets storlek och att företagen kan redovisa mindre vinst 

för att minska uppmärksamheten. Mindre företag som inte redovisar en vinst som 

branschgenomsnittet använder redovisningsval som höjer resultatet (Lamm, Tennant & 

Rollins, 1994). 

4.3 Legitimitetperspektiv  

Legitimitetsteorin handlar om hur företag måste anpassa sig till samhällets värderingar 

för att fortsätta existera. Det är en process där företag ständigt försöker anpassa sig till 

nya normer, regler och värderingar i samhället (Deegan, 2002). Suchman definierar 

legitimitet som: 

Legitimacy is a generalized perception or assumption that the actions of an entity 

are desirable, proper, or appropriate within some socially constructed system of 

norms, values, beliefs, and definitions (Suchman, 1995. S, 574). 

  

Det som anses som legitimt en period kanske inte ses som legitimt en annan period på 

grund av förändring i samhällets värderingar. Ett exempel på detta var försäljningen av 

pälskläder i Australien som vid en tidpunkt gick bra men när samhällets värderingar 

förändrades till att värna om djurens rättigheter sjönk efterfrågan. Samhällets värderingar 
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påverkades av kampanjer som drevs av djurskyddsorganisationer. Detta resulterade i att 

många butiker gick i konkurs eftersom efterfrågan sjönk. Legitimiteten är också 

platsberoende eftersom det som anses som en lämplig verksamhet i ett land kanske inte 

är acceptabelt eller lämpligt i ett annat land. Det vill säga legitimiteten är beroende av 

både tid och plats (Hoque, 2018). 

  

Som exemplet ovan kan företagets existens hotas om samhället inte ser det som legitima 

eftersom det blir svårare att locka kunder, kapital och anställda. Det finns ett kontrakt 

mellan samhället och företaget som kan hota legitimiteten om företaget bryter mot 

kontraktet (Deegan, 2002). Kontraktet förklarar förväntningarna ett samhälle har på 

företags uppträdande (Hoque, 2018). Skillnaderna mellan samhällets värderingar och 

företagets värderingar i kontraktet kallas för förtroendegap och kan påverka företagets 

existens (Deegan, 2002). Om företagets existens hotas kan det hindra framgång och en 

korrigerande åtgärd är att legitimera aktiviteterna. Taktiken är att en organisation kan 

informera intressenter om förändringar i aktiviteter och prestationer som gör att de liknar 

samhällets förväntningar mer. Företaget kan även förändra redan existerande 

uppfattningar som intressenter har om dem men inte faktiskt genomföra någon förändring. 

Det kan de göra genom utlämning av oriktiga avslöjanden i finansiella rapporter som 

indikerar på att prestationer och aktiviteter har förändrats. Företag kan även påverka 

samhällets förväntningar om dem genom incitament (Lindblom, 1994). Tidigare studier 

har visat att det finns ett samband mellan samhällets förväntningar och företags finansiella 

avslöjanden. 

  

Hogner (1982: citerat i Deegan & Unerman, 2006) studerade finansiella rapporter för US 

Steel Corporation över en period på 80 år, som påbörjades 1901. Det visade sig att de 

finansiella avslöjandena varierade mellan åren och att skillnaderna kunde motiveras 

utifrån samhällets variation av förväntningar. Vidare studerade Patten (1992) på 

förändringar i miljömässiga avslöjanden av North American oil Companies, både före 

och efter en incident där Exxon Valdez läckte olja i Alaska 1989. Han utformade en 

hypotes där man antog att företag inom samma bransch skulle öka de miljömässiga 

avslöjandena i deras finansiella rapporter, om oljeläckaget i Alaska sågs som ett hot för 
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legitimiteten. Hypotesen visade sig stämma då Patten såg ett mönster på hur företag 

anpassade sig för att behålla legitimiteten. Båda exemplen visar att företag anpassar sig 

för att fortsätta existera genom att framstå som mer legitima. 

4.4 Möta förväntningar  

4.4.1 Intressentperspektiv 

Det är viktigt för företaget att skapa värde för deras intressenter om de vill fortsätta 

existera och ett större värde skapas om man ser intressenterna som en gemensam grupp 

(Freeman, 2010). Enligt Clarkson (1995) går det att separera intressenterna i primär- och 

sekundärgrupper. Utan en primär intressentgrupp kan inte affärsverksamheten fortsätta 

existera. Ett företag kommer inte kunna bli lika framgångsrikt om dess primära 

intressenter inte har samma värderingar som företaget (Freeman, 2010). En sekundär 

intressentgrupp är de som influerar eller påverkar företaget men inte är engagerad i 

transaktionerna. Den sekundära intressentgruppen är inte heller behövande för företaget 

långsiktigt (Clarkson, 1995). 

  

Analyser utförs av företagsledningen för att se om marknadens intressen går mot samma 

riktning som företaget (Freeman, 2010). Marknaden påverkas av intressenter och därför 

försöker företag upprätta redovisning ur deras intressen (Bowen, DuCharme & Shore, 

1995). Enligt Deegan och Unerman (2006) kan företaget visa att de tagit hänsyn till 

intressenterna genom informationen i de finansiella rapporterna. Vidare menar Friedman 

och Miles (2002) att intressentgruppers förväntningar samt makt kan förändras vilket gör 

att organisationens strategier måste anpassas. När intressentgruppernas makt ökar är det 

viktigt att företagen utgår från deras efterfrågan vid beslut. Clarkson (1995) anser att man 

ska fokusera på att skapa värde för den primära intressentgruppen då de avgör om 

verksamheten kan existera långsiktigt. Tidigare studier har visat att det finns ett samband 

mellan intressentgruppernas makt och företagens finansiella avslöjanden. 

  

En studie av Roberts (1992) utnyttjade intressentteorin för att testa intressenters förmåga 

att påverka finansiella avslöjanden. Han fann ett samband där mätningarna på 
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intressenternas makt påverkar företagets information vid finansiell avslöjande. Neu, 

Warsame och Pedwell (1998) såg att vissa intressentgrupper är mer effektiva än andra 

när de har möjlighet att kräva finansiella avslöjande. Forskarna granskade finansiella 

rapporter av kanadensiska industriföretag som fokusera på miljön från perioden 1982 till 

1991. Man såg ett samband mellan ökningarna samt minskningarna i miljömässiga 

avslöjanden utifrån intressentgruppernas fokus på miljön. Resultatet visade att företag var 

mer känsliga för intressentgruppernas efterfrågan och bekymmer än miljöaktivisternas. 

Företagen kommer ge information till intressenterna som gör att de framstår som mer 

legitima. Båda exemplen visar att företag justerar deras avslöjanden för att få de att 

framstå som mer legitima för intressenterna. 

  

Legitimitet och intressentteorin kan överlappa varandra då båda teorierna tar upp att 

företaget är en del av det sociala kontraktet. Legitimitetsteorin diskuterar förväntningar i 

samhället och det sociala kontraktet generellt medan intressentteorin är mer specifik då 

man tar hänsyn till olika intressentgrupper. Intressentgrupper har olika syn på 

organisationen och hur de ska uppträda därför finns det “flera” sociala kontrakt snarare 

än ett med bara samhället. Intressentteori fokuserar på kraften som intressenter har och 

hur deras kraft påverkar företaget (Deegan & Blomqvist, 2005). Legitimitetsteorin ser på 

interaktioner med samhället som en helhet (O´Donovan, 2002). 

4.4.2 Institutionell perspektiv 

Enligt Dillard, Rigsby och Goodman (2004) börjar institutionell teori bli det dominerande 

teoretiska perspektivet när det gäller utforskning av den praktiska redovisningen. Den 

fungerar som ett komplement till intressentteorin och legitimitetsteorin för att förstå hur 

organisationer svarar på sociala och institutionella förändringar. Teorin förklarar varför 

företag har tendens att efterlikna varandra. 

  

Teorin har två inriktningar vilket är isomorphism och löskoppling. Isomorphism förklarar 

det som gör att företagen blir mer homogena och hur företagsegenskaper modifieras så 

att de blir jämförbara med omvärlden (DiMaggio & Powell, 1983). Löskoppling är 

skillnaden mellan formella organisationsstrukturen och informella 
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organisationsstrukturen. Man menar att även om chefer har ett behov av att 

organisationen ska följa formella processer kan den informella organisationen vara 

väldigt annorlunda. Med andra ord är praktiken därmed inte integrerad i organisationens 

ledning och driftprocesser. Det är viktigt att skydda organisationen från uppkomsten av 

lös koppling. När institutioner går igenom denna process så skapar det en organisatorisk 

isomorphism (Meyer & Rowan, 1977). 

  

Det finns tre olika inriktningar på isomorphism beroende på vilken förändring som sker. 

Tvingande krafter innebär att företag kommer förändra institutionell praxis på grund av 

tvingande tryck från andra företag som företaget är beroende av. Om ett företag förändras 

kan det ibland tolkas som ett svar på regeringens beslut. Till exempel kan företag 

installera ny teknik för att följa miljöregler och ideella organisationer kan anlita 

redovisningshjälp för att uppfylla skattelagstiftningens krav. Företaget gör detta för att 

framstå som mer legitima. Imiterande krafter innebär att företag strävar efter att likna 

andra företag eller förbättra institutionell praxis för att erhålla legitima fördelar. 

Institutioner kommer därför välja arbetssätt som får de att framstå mer legitima. Företag 

inom samma bransch kommer på lång sikt att anpassa sig till regler och intressenters 

intressen som hindrar företagen att differentiera sig alltför mycket (DiMaggio & Powell, 

1983). Den sista inriktningen är normativa krafter som kommer från inverkan av 

professioner och utbildningar som påverkar arbetssättet. Professionalisering är att 

yrkesgrupper försöker definiera arbetsvillkor och metoder för kontroll av producenters 

produktion. Detta för att formella utbildningar har en större betydelse i samhället så 

prioriteras även det vid anställning (Eriksson- Zetterqvist, 2009). 

  

Legitimitetsteorin kan överlappa institutionell teori då institutionell teori ger en förklaring 

på hur företag justerar deras prestationer för att framstå som mer legitima. Mekanismerna 

som förklarar justeringen kan även förklaras utifrån legitimitetsteorin samt intressentteori. 

De tre teorierna ska därav ses som ett komplement snarare än konkurrenter (Deegan & 

Blomqvist, 2005). 
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4.5 Sammanfattning teori 

Agentteorin och PAT utgår från samma grundantagande att individer nyttomaximerar 

deras egennytta. Skillnaden mellan teorierna är att agentteorin förklarar relationen mellan 

agent och principal medan PAT förklarar relationen mellan företagsledning, ägare och 

låntagare (Hoque, 2018). Hypotesen om politisk känslighet i PAT anser att företag 

kommer välja redovisningsval som minskar resultatet för att minska den politiska 

åtgärden. Vidare kommer hypotesen om bonusprogram handla om att företag kommer 

välja redovisningsval som ökar chefers bonus (Watts & Zimmerman, 1978: Jensen & 

Meckling, 1976). 

 
Legitimitet-, intressent- samt institutionell teori härstammar från political cost economy 

(Gray, Owner & Adam, 1996: citerat i Deegan & Unerman, 2006) och ska ses som 

komplement till varandra (Deegan & Blomqvist, 2005). Legitimitetsteorin handlar om 

företags anpassnings till samhällets värderingar (Deegan, 2002). Intressentteorin handlar 

om att företag ska skapa värde för deras intressenter om de vill fortleva på marknaden 

(Freeman, 2010). Institutionell teori handlar om varför företag har tendens att likna 

varandra (Dillard, Rigsby & Goodman, 2004). Ovanstående teorier har sammanfattats i 

en gemensam modell. Figur 4.4 ligger till grund för analysen av varför företag väljer att 

intäktsredovisa på sättet de gör. Agentteorin och PAT har vi sammanfattat till 

egenintresse. Legitimitetsteorin har en egen rubrik. Intressent- samt institutionell teori 

står tillsammans under rubriken möta förväntningar med underrubriker intressent och 

samhället. Underrubriken intressenter kopplas med intressentteorin och samhället med 

institutionell teori. Incitamenten ska förklara ett företags intäktsredovisningsval. 

 

 
Figur 4.5 Sammanfattning teori. Egentillverkad. 
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5. Empirisk metod 

Följande kapitel förklarar och motiverar litteratursökningen som efterföljs med 
datainsamlingsmetod. Därefter presenteras intervjuguiden och operationalisering. Val 
av respondenter förklaras i urval. Trovärdighet, tillförlitlighet och generaliserbarhet 
samt etiska beaktanden presenteras sedan. Avslutningsvist motiveras analysmetod.  
_____________________________________________________________________________ 

5.1 Litteratursökning 

För att få fram lämplig teori användes olika nyckelord på Google scholar och Liu´s 

databassystem. Nyckelorden baserades på olika kombinationer av orden accounting 

theory, positive accounting theory, accounting choice, accounting choice incentives, 

revenue accounting med mera. De mest centrala sökorden var accounting theory och 

accounting choice för att få fram olika teorier om redovisningsincitament. Tidigare 

kursböcker samt vetenskapliga artiklars referenslista har varit hjälpsamt för att finna 

nyckelord och användbara teorier. I teorin har det använts relevanta artiklar som handlar 

om incitament ur ett redovisningsperspektiv. Relevansen av litteratursökningen ökar 

eftersom artiklarna stämmer överens med studiens syfte och frågeställning. Att många 

har citerat en vetenskaplig artikel behöver inte nödvändigtvis innebär ett bra innehåll. 

Utan citeringssystemet har bidragit med att bedöma hur central en artikel är inom det 

valda ämnet. Denna studie har utgått ifrån innehållet i de vetenskapliga artiklarna och för 

att avgöra dess relevans lästes abstract och slutsatsen för att på så sätt få en uppfattning 

om dess handling. Om det sedan visar sig vara relevant för vår studie har en djupare 

läsning skett. Många av de vetenskapliga artiklarna som användes har blivit expert 

granskade vilket innebär att artikeln har granskat och godkänts av en expert (Karolinska 

institutet, 2018). 

5.2 Datainsamlingsmetod 

Den valda datainsamlingsmetoden är intervjuer eftersom studiens syfte är att få en 

förståelse för tjänsteföretags bakomliggande orsaker till redovisningsval, vilket 

inkluderar en jämförelse mellan företags intäktsredovisning. I studien utförs personliga 

intervjuer då intäktsredovisning kan vara ett känsligt ämne och för att minska 
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missförståelse har de flesta intervjuer genomförts ansikte mot ansikte. Öppna och 

individuella intervjuer är lämpligast för att få fram individers enskilda tolkningar. 

Nackdelen med intervjuer är att det är resurskrävande då ingående intervjuer tar tid. Man 

kan även få problem med representativitet vid ett fåtal intervjuer. Fördelar med den valda 

metoden är informationsutbytet mellan respondenten och intervjuaren. Respondenten har 

inte heller givna svars kategorier vilket gör att man talar utifrån förståelse som leder till 

att studien får en hög intern giltighet. Vid den kvalitativa ansatsen är öppenhet en viktig 

del i studien då forskaren kan få fram nyanserade svar genom empirisk data (Jacobsen, 

2002). 

  

Eftersom alla företag var upptagna med bokslut var det svårt att få tag på företag som 

kunde ställa upp. Ett företag kunde delta på en intervju men hade enbart tid för det via 

telefonen. En nackdel är att de inte är bra att utföra en lång intervju via telefon då 

intervjupersonen har enklare att avsluta samtalet än om man varit ansikte mot ansikte. 

Det går inte heller att se intervjupersonens kroppsspråk det vill säga att man inte får med 

hur respondenten reagerar på frågorna. En viss reaktion eller gest i kroppsspråket kan ge 

indikationer på förvirring eller obehag med mera till följd av en intervjufråga. Ytterligare 

nackdelar är att det kan finnas tekniska svårigheter att spela in en telefonintervju då det 

alltid finns risk för störningar “på linjen” (Bryman & Bell, 2017). Vi är medvetna över 

riskerna och vet att den optimala metoden hade varit ansikte mot ansikte men på grund 

av att många företag hade en hektisk period så tackade vi ja till respondenten som ville 

delta via en telefonintervju. 

5.3 Intervjuguide och operationalisering 

Intervjun har varit semistrukturerat eftersom frågorna har formulerats genom en 

intervjuguide. Frågorna har varit av öppna slag vilket har gett intervjupersonen möjlighet 

att tolka frågorna på sitt sätt. Intervjuguiden har en logisk följande ordning som förenklar 

intervjun och minskar missförstånd vilket gör att konversationen blir mer naturlig och 

flytande. Den semistrukturerade metoden ger möjlighet till dialog med fördjupade svar 

och metoden är också flexibel (Bryman & Bell, 2017). 
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Figur: 5.3 Intervjuguide struktur. Egentillverkad. 

  

Intervjuguiden består av fem rubriker där frågorna är fördelade utifrån område. Intervjun 

börjar med en kort introduktion till ämnet samt allmänna frågor. Introduktionen efterföljs 

med frågor om intervjupersonens bakgrund i företaget och enligt Jacobsen (2002) är det 

bättre att inleda intervjun med lättare frågor än komplicerade eftersom intervjun då kan 

låsa sig. 

  

Generella frågor: 

 Intervjupersonens bakgrund   

1.    Vad är din roll i företaget och hur länge har du arbetat här? 

2.    Hur länge har du jobbat med redovisning? 

  

Nästa område är uppdelat i två delar som kompletterar varandra. Den första delen handlar 

om företaget där frågorna har utformats för att förstå och fånga olika faktorer som har en 

inverkan på företagets redovisning. Till exempel har det studerats hur företag påverkas 

av andra företag genom att se hur länge de funnits på marknaden och genom deras 

beskrivning av konkurrensen. Enligt Dimaggio och Powell (1983) kommer företag inom 

samma bransch på lång sikt efterlikna varandra eftersom de kommer anpassa sig till regler 

och intressenters intressen som hindrar differentiering. Vidare säger Bowen, DuCharme 

och Shore (1995) att företag försöker upprätta redovisning ur intressenternas intressen då 
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de påverkar marknaden. Respondenten har därför fått svara på frågor gällande företagets 

intressenter för att fånga relationen mellan dem. Frågor har ställts om vad som motiverar 

respondenten eller företaget att nå uppsatta mål för att studera om det förekommer 

bonusprogram. Beroende på respondentens svar kan det kopplas till egenintresse eller 

agentteorin. Den sista frågan kan förklara relationen mellan agenten och principalen. 

Förhoppningsvis kan man se om agenten och principalen har samma intressen och om de 

har samma motivation för att nå målen. Den andra delen handlar om företagets 

redovisning. Här studeras hur högt företaget värderar sina intressenter och vad som 

påverkar redovisningsvalet. Genom att be respondenten förklara vilka faktorer det är som 

påverkar redovisningen kommer tolkningar av olika incitament att göras. 

  

Om företaget: 

3. Vad är er affärsidé?  

4. Hur länge har ni funnits på marknaden? 

5. Har ni i företaget några specifika mål för verksamheten i dagsläget? 

-    Om ja, hur jobbar ni för dessa mål? 

-    Vad motiverar er till att nå målen? 

6. Hur skulle du beskriva konkurrensen inom er bransch? 

-    På vilket sätt påverkar det er? 

 7. Vilka är era viktigaste intressenter? 

-    På vilket sätt påverkar de er? 

8. Hur ser samarbetet mellan dig och ledningen ut i det dagliga arbetet? 

  

Frågor om redovisning: 

9. Hur används redovisningen och vilka är användarna? Är det t.ex. ett internt styrverktyg 

eller ett verktyg för extern informationsöverlämnande? Förklara! 

10. Har redovisningen utvecklats/ förändrats under din anställningstid? 

-    Om ja, vilka faktorer har påverkat redovisningen? 

11. Har era intressenters behov av information påverkat de finansiella rapporterna? 

-    Om ja, på vilket sätt? 
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Vidare fokuseras det på intäktsredovisning där området är uppdelat i två delar. Den första 

delen handlar om intäktsredovisningen och andra området berör BAS-kontoplanen. 

Frågorna kring intäktsredovisningen har utformats för att fånga vad, hur, när, var och 

varför man redovisar intäkt med den metod företaget använder sig av. Fråga 12 samt 14–

15 undersöker om agenten har fått instruktioner från principalen om vilken metod de ska 

använda sig av vid intäktsredovisning. Detta kommer kunna kopplas till de olika teorierna 

beroende på respondentens svar. Andra delen hjälper oss att förstå hur företag använder 

sig av BAS-kontoplanen. Detta kommer besvara om företag modifierar kontoklass 3 och 

om det finns bakomliggande orsaker till det. Båda delarna kommer informera om 

respondenten tycker att intäktsredovisningen är komplex och vad som kan förbättras med 

BAS-kontoplanen. Avslutningsvist frågas det om respondenten vill justera eller tillägga 

något.   

  

Frågor om intäktsredovisning: 

12. Berätta om intäktsredovisningen vilken metod använder ni? 

-    Vem är det som beslutar om vilken redovisningsmetod som ska användas? 

13. Vad är avgörande för er när ni redovisar en intäkt? 

14. Upplever ni det svårt att klassificera intäkter? 

-    Om ja, varför? 

-    Vem beslutar om hur transaktionen ska klassas? 

15. Vem är det som fattar beslut om hur intäktsredovisningen ska utformas? 

  

Frågor om BAS- kontoplanen: 

16. Använder ni BAS-kontoplanen? 

-    Om ja, vilken och varför? 

-    Om nej, varför? 

17. Har ni gjort någon anpassning av BAS-kontoplanen för att den ska vara mer 

användbar för er som företag? 

-    Om ja, varför? 

-    Berör anpassningen kontoklass 3? 

-    Om ja, vilka konton? 
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18. Är det något som skulle kunna förbättras gällande kontoplanen? 

19. Vad ligger till grund för era val av konton vid intäktsredovisning? 

20. Vilka konton i kontoklass 3 använder ni? 

-    Vilka använder ni mest? 

-    Varför dessa konton? 

 

Alla intervjufrågor kan besvaras olika beroende på hur respondenten tolkar frågorna men 

eftersom intervjun är semistrukturerad kommer vi kunna leda frågorna. Detta gör att det 

ges möjlighet att leda intervjun efter det respondenten talar om (Jacobsen, 2002). Det går 

inte på förhand att veta vilka teorier som kommer kunna kopplas till respondenternas svar 

eftersom man inte vet hur respondenten kommer svara. Svaren kan skilja sig åt och därför 

har frågorna utformats utifrån olika teorier som kan framhävas beroende på svar. 

5.4 Informationsbearbetning 

Alla intervjuer har spelats in och för att förstå samtalet bättre har transkriberingen skrivits 

ner i helhet (Jacobsen, 2002). Så nära intervjuerna som möjligt har transkribering av 

ljudupptagningen gjorts. Det är svårt att leda ett samtal samtidigt som man antecknar 

därför har ljudupptagningen underlättat transkriberingen. Intervjufrågorna är uppdelade i 

olika områden som studien har utgått från vid kodning av transkriberingen. 

Sammanställningen av svaren sker enskilt då det görs en jämförelse mellan företagen. I 

vissa fall var det svårt att höra ljudupptagningen vilket kunde bero på hur snabbt 

respondenten talade. För att undvika misstolkningar av respondentens svar har båda 

forskarna lyssnat på ljudupptagningen för att säkerställa att man hört korrekt. I analysen 

kopplas svaren till olika teorier och en gemensam sammanställning har även gjorts. 

5.5 Urval 

Vid val av respondenter behövdes några kriterier uppfyllas eftersom studien studerar 

tjänsteföretag som använder sig av K3. Det var viktigt att komma i kontakt med en 

respondent som besitter kompetens om företagets ekonomi. För att komma i kontakt med 

företag användes bekvämlighetsurval. Denna urvalsmetod bygger på det som är relevant 

för forskaren och det som ligger närmast till hands att välja (Denscombe, 2014). Studien 
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behövde respondenter som arbetar med ekonomi i ett K3 tjänsteföretag. På retriever 

begränsades sökningarna till aktiebolag i det lokala närområdet och därefter kontaktades 

företag genom telefonsamtal. Vid telefonsamtalet bad vi kundtjänsten vidarekoppla oss 

till någon i ekonomiavdelningen. Efter samtalet med företaget ville de oftast ha mer 

information vilket gavs genom att maila ett kort informationsbrev samt intervjufrågorna 

(se bilaga 1 & 2). Intervjufrågorna skickades med till företagen för att rätt person skulle 

bli utvald till intervjun och för att respondenten skulle få en chans att förbereda sig. 

Därefter svarade företagen om de ville delta eller ej. Tidsbegränsningen avgjorde antalet 

intervjuer då nio företag ville delta men fyra av dessa kunde endast efter bokslutet vilket 

inte gick ihop med uppsatsens slutdatum. 

5.5.1 Respondenter 

Under fyra dagar har fem intervjuer utförts och alla har spelats in. Alla företag har även 

kontaktats för kompletteringsfrågor via mail eller telefon Vi har avrundat omsättningen 

till helt tal för att behålla anonymiteten. Omsättningen från respektive företag är från 2017 

likaså antalet anställda. Följande intervjuer har genomförts: 

Figur 5.5.1 Tabell över företagen. Egentillverkad med information från databasen 
retriever. 
   

5.6 Trovärdighet, tillförlitlighet och generaliserbarhet 

 Enligt Jacobsen (2002) ska man alltid försöka minimera validitetsproblem och 

tillförlitlighetsproblem. Om en studie har hög tillförlitlighet innebär det att den kan 

upprepas ett flertal gånger utan att resultatet förändras. Tillförlitlighet används mer vid 
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kvantitativa undersökningar. Tillförlitlighet är enklare att uppnå med en kvantitativ metod 

då man till exempel utgår från samma siffror från en tidpunkt medan en kvalitativ metod 

inte går att mäta på samma sätt då svaret kan bli mer föränderligt med tiden. Något som 

ökar studiens tillförlitlighet är att vi till viss del utgått från en strukturerad intervju vilket 

gör att respondenterna svarar på frågorna i samma ordningsföljd. Alla intervjuer spelades 

in och varje enskild transkribering har gjorts av båda forskarna för att minska risken för 

misstolkningar, vilket leder till att tillförlitligheten ökar (Patel & Davidsson, 2003: citerat 

i Eklund, 2014). Trovärdighet är ett av de viktigaste forskningskriterierna och innebär en 

bedömning om de slutsatser man fått fram hänger ihop eller inte, det vill säga om man 

har fått fram det man hade tänkt utforska (Bryman & Bell, 2017). För att öka 

trovärdigheten har intervjufrågorna utformats utifrån teoriavsnittet och 

forskningsfrågorna, detta har gjorts för att säkerställa att syftet fångas upp. Respektive 

forskare har även varit aktiva i utformningen av intervjuguiden vilket ytterligare 

säkerställer att forskningsfrågorna blir besvarade. För att minska missförståelse vid 

intervjun har intervjuguiden granskat kritiskt av forskarna och handledaren. För att 

ytterligare öka trovärdigheten har studien kommit i kontakt med respondenter som har 

möjlighet att besvarar frågeställningarna. Detta har gjorts genom att ha skickat 

intervjufrågorna på förhand för att företaget då ska kunna delegera oss till rätt person. Att 

utföra ansikte mot ansikte intervjuer ökar även trovärdigheten då man personligen på plats 

kan reda ut eventuella missförståelser (Holme & Solvang, 1991: Citerat i Eklund, 2014). 

Trovärdighet innebär även att forskning ska följa vissa regler som finns (Bryman & Bell, 

2017). Studien kommer uppnå trovärdighet genom att forskningskriterier uppnås. 

  

Vid en kvalitativ studie kan även generaliserbarhetsproblem uppstå vilket innebär att man 

når ett få antal personer som gör att studien kan få problem med representativiteten. Hög 

generaliserbarhet är även något man kan uppnå på teoretisk nivå och den kvalitativa 

metodens styrka är att utveckla mer generella teorier (Jacobsen, 2002). Denna studie har 

utfört fem intervjuer vilket inte möjliggör en generaliserad slutsats då de enbart är giltiga 

för de undersökta företagen. Detta beror på att det oftast krävs en mycket mer omfattande 

studie där man tar hänsyn till fler företag för att få en generaliserbar slutsats. Empirisk 

mättnad innebär att inga nya svar från respondenterna uppkommer (Bryman & Bell, 
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2017). Denna studie kommer inte kunna uppnå en empirisk mättnad då respondenternas 

svar har varierat.  

5.7 Etiska beaktanden 

Det finns etiska kriterier man bör förhålla sig till om man ska hålla god forskningsetik. 

De etiska kriterierna nämns som informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och 

nyttjandekravet. Informationskravet innebär att man ska informera respondenten om vad 

som gäller för deras deltagande samt att de själva avgör om de vill delta eller ej. 

Samtyckeskravet konkretiseras genom att man ber respondenten om samtycke. 

Konfidentialitetskravet handlar om att forskare har tystnadsplikt som omfattar etiskt 

känsliga frågor samt att informationen kommer hanteras konfidentiellt. Nyttjandekravet 

innebär att insamlade datan endast får användas i forskningssyfte (Vetenskapsrådet, 

2002). 

  

Studien har uppfyllt de fyra ovan nämnda kriterierna genom att informera respondenterna 

om vad uppsatsen handlar om samt frågat om de vill medverka i en intervju. 

Informationskravet är därmed uppfyllt samt samtyckeskravet. Respondentens namn och 

arbetsplats kommer att behandlas konfidentiellt då endast vi har tillgång till detta material. 

Nyttjandekravet uppfylls även då våra intervjuer enbart kommer användas i uppsatsen.  

5.8 Analysmetod  

Intervjuerna har sammanställts separat genom att man lyssnat på ljudupptagningen och 

ordagrant skrivit ned det respondenterna tagit upp. I resultatavsnittet har intervjuerna 

behandlats individuellt men i analysen kopplas de samman. Detta har gjorts för att 

underlätta läsningen för läsaren. I resultatavsnittet ska läsaren få information av varje 

företag enskilt för att sedan lättare förstå den sammanställda analysen som kopplar 

samman resultatet och teorin. Analysen har gjorts med hjälp av tematisk analys som 

innebär att materialen struktureras under olika ämnesområden där resultatet sammanfattas 

efter det (Bryman & Bell, 2017). Teoriavsnittet mynnar ut i en sammanfattande figur som 

har varit till hjälp vid utformningen av analysen. Figuren har slagit samman agentteorin 

och PAT under en rubrik som benämns egenintresse vilket även görs i analysen. 
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Resultatet har sammanfattats efter ämnesområde i analysen. Studien utgår alltid från att 

förenkla och förtydliga för läsaren då analysen ha gjorts för att läsaren ska se ett logiskt 

och tydligt samband mellan analys och teori.  
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6. Resultat 

Följande kapitel presenterar resultatet av intervjuerna separat efter varje företag. 
Respektive företag förutom A är ett dotterbolag som ingår i koncern. 
__________________________________________________________________ 

6.1 Företag A 

Företag A är ett städbolag som har funnits sedan 2017 och har en omsättning på 

cirka 5 000 tkr samt cirka 16 anställda. Respondent A som intervjuades har varit anställd 

av företaget i sex månader och har arbetat med redovisning i tio år. Respondentens 

arbetsroll är att ta hand om de ekonomiska transaktionerna, avlasta cheferna med 

ekonomin och se till att det flyter på med faktureringen. 

  

Företagets affärsidé är att erbjuda kvalitativa städ samt saneringstjänster inom industriell, 

offentlig och privat miljö. Deras mål är att expandera från ett litet företag till ett 

medelstort företag. För att uppnå målet fokuserar företaget på att förbättra delegeringen 

och frigöra tid från cheferna och detta har gjorts genom att anställa en driftchef. Det som 

driver företaget är en stabil grund eftersom man försöker uppnå trygghet och långsiktighet. 

Något som försvårar företagets tillväxt är dess konkurrenter. Det finns flera aktörer inom 

städbranschen men företag A är konkurrenskraftig på grund av dess storlek. Trots det 

kommer resterande aktörer att dra ner priset på marknaden vilket i slutändan påverkar 

företaget. Företaget ser konkurrenterna som några att ta lärdom från samt att jämföra sig 

med. Andra grupper som påverkar företaget är ägarna och stora kunder då de vid ett 

tillfälle fick en negativ reaktion av intressenterna när hemsidan allabolag missuppfatta 

deras årsrapport och skrev in felaktiga siffror. 

  

Användarna av företagets redovisning är cheferna och Skatteverket. Den 

redovisningsmetod som företaget ska använda sig av beslutas gemensamt av cheferna, 

revisorn och respondent A. Trots att det är ett gemensamt beslut är respondenten 

självständig i sin roll. Företaget försöker sammanställa intäkterna och kostnaderna 

månadsvis och även fördela ut kostnaderna jämt över hela året eftersom det är mycket 

periodiseringar och avskrivningar som görs löpande. Redovisningen har inte förändrats 
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under den tid respondenten har arbetat på företaget men i takt med deras expandering 

skulle projektredovisning vara intressant men det är inget de använder nu. För företaget 

är en intäkt det som gör att de kan fortleva genom att betala utgifter och lånekostnader 

men det sägs även vara ett kvitto på en nöjd kund. Intäkter består av utförd städning, 

klottersanering och avtalskunder. Företaget redovisar intäkt med fakturametoden då den 

är rekommenderad enligt Skatteverket. De flesta uppdragen företaget har är 

fastprisuppdrag och det försöker alltid att ge ett fastpris till kunden. Företaget redovisar 

intäkten när arbetet är fullständigt klart det vill säga att de använder alternativregeln. 

Respondent A har inga svårigheter med att redovisa intäkter men de fokuserar på att få 

en jämn spridning av intäkterna. Detta eftersom lönen betalas ut den 25e varje månad och 

intäkterna faktureras i början av den månaden. Vid företagets intäktsredovisning 

använder de konton 3010 för försäljningsintäkter och 3988 för lönebidrag.  

  

Företaget använder standard BAS-kontoplanen som finns i redovisningsprogrammet 

Fortnox. Det man har justerat i kontoplanen är byte av kontonamn (se tabell 7.4). BAS-

kontoplanen sägs kunna förbättras om man kunde lägga till egna konton i klasserna 

utifrån sina egna önskemål. 

6.2 Företag B 

Företag B har en omsättning på cirka 200 000 tkr och har totalt 50 anställda. De har 

funnits på marknaden sedan 1995 och intäkterna består av industrivaror samt 

industritjänster inom återvinning av elektronik. Respondenten arbetar som 

ekonomiassistent i företaget sedan ett år tillbaka och är respondentens första jobb efter 

examen. Respondenten har mycket kontakt med ledningen men det påverkar inte det 

dagliga arbetet eftersom arbetet utförs självständigt. 

  

Företagets affärsidé är att erbjuda kvalitativa tjänster inom återvinning av elektronik för 

att uppnå de interna målen. De har som målsättning att expandera vilket ska uppnås 

genom att planera budgeten för framtida projekt. Budgeteringen är även ett bra sätt för 

företaget att följa upp vissa drivmedel till exempel en maskin. Redovisningen används 

alltså som ett internt styrverktyg för att se resultat och planera för framtida projekt. Något 
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som försvårar situationen för företaget är deras konkurrenter då de skapar prispress på 

marknaden. Det företaget fokuserar på när de utforma redovisningen för externa 

intressenter såsom Skatteverket och Statistiska centralbyrån är att ge en rättvisande bild 

av företaget. En större anpassning av redovisningen görs inte utifrån intressenterna mer 

än att det är ett bra sätt att jämföra nyckeltal mellan andra liknande företag. De har 

uppdrag på löpande räkning och använder både successiv vinstavräkning samt 

faktureringsmetoden. Respondenten har inte svårigheter att klassificera företagets 

intäkter eftersom det har blivit en rutin i det dagliga arbetet och man vet att det är en intäkt 

när man sålt en tjänst. Ekonomerna på avdelningen bestämmer hur en intäkt ska 

klassificeras. Företaget har mestadels uppdrag på löpande räkning och använder sig av 

huvudregeln när de redovisar intäkt. 

  

Företag B använder sig av BAS-kontoplanen i version 2016 och 2015 eftersom de vill 

behålla konton som används. När BAS-kontoplanen uppdateras tillkommer nya konton 

och för att förhindra att redan existerande konton försvinner har man valt att behålla den 

gamla versionen. Företaget anpassar underkonton till kontoklasserna för att kunna ta reda 

på specifik information om intäkterna från tjänsterna. De kontoklasser man redovisar 

intäkter på är 3040 förbehandling Sverige och 3019 försäljning av transport. Andra 

konton de använder vid intäktsredovisning är 3034 arbetstid, 3025 avemballering 

(monteringsarbete), 3044 förbehandling Australien, 3024 scanning o registrering och 

3021 sekretess. Företag B använder dessa konton för att de ingår i BAS-kontoplanen men 

lagt till underkonton för att man ska veta vart intäkterna kommer ifrån (se tabell 7.4). 

BAS-kontoplanen upplevs bra för företaget då man har tillgång till många konton men 

att de måste tillägga underkonton för att få mer specifik information. 

6.3 Företag C 

Företag C är ett rikstäckande sanerings och avfuktningsföretag som startades 1964. 

Företaget har en omsättning på ca 70 000 tkr och totalt 64 stycken anställda. 

Respondenten är ekonomichef i företaget och har arbetat där i 13 år. Tidigare har 

respondenten jobbat med redovisning i 23 år. Respondenten har ett stort förtroende i sitt 

dagliga arbete och samarbetet är bra med ledningen. 
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Företagets målsättning är att öka omsättningen och få fler nöjda kunder. För att nå de 

uppsatta målen jobbar de mycket med miljö samt kvalitetsfrågor och håller sig motiverade 

av nöjda kunder. Respondenten nämner att företaget inte har känt av konkurrensen och 

att den inte heller påverkat dem. När företaget utformar redovisningen påverkar inte 

intressenter redovisningsvalet. Varje månad utförs det månadsbokslut som används av 

delägare samt styrelse och eftersom de för 2 år sedan ingår i en koncern redovisas det 

även på koncernnivå. Ekonomichefen för koncernen sammanställer redovisningen och 

redovisar för delägare. Företagets viktigaste intressenter och största kunder är 

försäkringsbolag och fastighetsägare då de är beroende av saneringsprojekt. 

Intressenternas behov av finansiella rapporter har inte påverkat redovisningen utan 

redovisningsmetoden styrs av omsättningen. Ett exempel på detta är att de måste använda 

faktureringsmetoden vid intäktsredovisningen när de omsätter över ett visst antal miljoner. 

Företaget har endast en typ av intäkt och det är försäljning av tjänst och de upplever det 

inte svårt att klassificera intäkterna. Utformningen av intäktsredovisningen styrs inte av 

koncernen eftersom alla bolag har kommit in i koncernen vid olika tillfällen. De har ännu 

inte en gemensam kontoplan men det kommer få det längre fram. Företaget har både 

uppdrag på löpande räkning och fast pris uppdrag men mestadels löpande räkning. När 

de redovisar intäkt använder de huvudregeln. 

  

Företaget använder BAS-kontoplanen men har förändrat benämningarna på konton samt 

anpassat konton för enklare följa upp tjänsteintäkter (se tabell 7.4). Nu inväntas en 

kontoplan för hela koncernen så att alla använder sig av samma konton eftersom det blir 

lättare att sammanställa på koncernnivå. Kontona i kontoklass 3 som används är: 3040 

momsfri försäljning av tjänster som endast används när de fakturerar tjänster internt till 

deras egna bolag, 3051 är deras vanligaste försäljning av tjänster med 25% moms, 3053 

med 6 % moms används internt vid fakturering av resekostnader, 3231 används vid 

försäljning med omvänd skattskyldighet inom byggsektorn, 3880 används vid 

ersättningar från försäkringsbolag, 3973 används vid vinst av avyttring av inventarier, 

3980 används vid erhålla bidrag som de får av arbetsförmedlingen på personal som har 

bidrag, 3985 är erhålla statliga bidrag för viss personal och 3999 används som ett konto 
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man krediterar eller debiterar när slutfaktureringen sker. De mest använda intäktskontona 

är 3051 och 3231. 

6.4 Företag D 

Företaget har funnits sedan 1998 och jobbar med flytt, lager och spedition. De har en 

omsättning på cirka 126 000 tkr och har 86 stycken anställda. Respondenten är 

ekonomichef samt lageransvarig och har en 9 årig bakgrund inom redovisning. Affärsidén 

är föränderlig men de har alltid strävat efter att ge en helhetslösning till kunden genom 

att sälja olika tjänster. 

  

Företagets mål är att fortsätta växa tillsammans med kunderna och samtidigt behålla 

lönsamheten genom att sträva efter tillväxt och resultat. Företaget fokuserar inte på 

omsättningen eftersom det sägs vara svårt att maximera resultatet under tillväxtfasen då 

företaget skulle vara tvungen att stanna i utvecklingen för att hitta det bästa resultatet. 

Man försöker uppnå målen genom budget eller prognoser som är uppdelade för de olika 

avdelningarna. Målen följs upp månadsvis för att veta vad som kan förbättras eller 

förändras i arbetssättet. De anställda motiveras att nå målen genom att företaget får alla 

att känna gemenskap och genom att fira framgång tillsammans. Något som kan hindra 

företagets expandering är konkurrensen. Konkurrensen sägs skilja sig mellan de olika 

avdelningarna i företaget. På transportsidan är det hyperkonkurrens och i flyttbranschen 

har de hög konkurrens eftersom städbolag har börjat med att kombinera flytt med städ 

vilket gör att man kan dra nytta av RUT avdrag. För att bemöta konkurrensen och bli mer 

konkurrens fördelaktiga har företaget specialiserat sig i expresskörningar och prioriterat 

omsorg för kunderna. 

  

Redovisningen används som ett internt styrverktyg eftersom användarna är 

ekonomiavdelningen, styrelsen, verkställande direktören och ledningsgruppen men även 

ett externt styrverktyg då banken även är intresserad av redovisningen. Företagets 

viktigaste intressenter är dess största kunder inom flytt, lager och spedition. Man försöker 

effektivisera ekonomiavdelningen för att frigöra tid genom att byta ekonomisystem för 

att automatisera inbetalningar, utbetalning samt periodiseringar. Styrelsen påverkar 
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redovisningen beroende på vad de vill ska rapporteras eftersom de gärna vill ha 

komplement till siffrorna. Redovisningen har behövts kontrolleras mer då företaget har 

expanderat till exempel genom att två stycken måste godkänna utbetalningar. 

  

För företaget är en intäkt allt som faktureras ut och för intäktsredovisningen använder 

företaget fakturametoden det vill säga att intäkten redovisas vid fakturadatumet. Företaget 

utgår från att intäkter och kostnader alltid ska redovisas i samma månad spelar ingen roll 

när man får intäkter eller kostnader. Företaget upplever det svårt att redovisa 

speditionsuppdrag eftersom det är större projekt som kan vara under två månader. Ska 

uppdraget till Sverige redovisas intäkten när den kommer till Sverige då intäkten 

redovisas den sista gången de har fysiskt kontakt med uppdraget. Företaget ska alltid 

redovisa intäkt samt kostnad samma månad och inget ska eftersläpas. Om det är något 

som tillhör flera månader periodiseras det. Ibland säljer företaget paketartiklar där det är 

svårt att fördela intäkten mellan artiklarna men det finns tydliga regelverk som är till hjälp 

vid redovisning av intäkter. Beslut om hur intäktsredovisningen ska utformas görs av 

respondenten men företaget har en äldre revisor som har satt standarden om hur det ska 

se ut. Företaget har uppdrag på både fast pris och löpande räkning men mesta dels löpande 

räkning och redovisar intäkt med huvudregeln. 

 

Företaget använder BAS-kontoplanen som är anpassad för transportbranschen men har 

själva anpassat konton genom att byta namn och lägga till konton då att det blir lättare att 

följa upp (se tabell 7.4). BAS-kontoplanen kan förbättras men företaget har satt mycket 

fokus utanför systemet så all data tas därifrån. På grund av detta har det inte varit aktuellt 

för företaget att utöka konton eller ha fler 30 konton däremot har de ändrat 40 konton så 

att det står på artikelnivå. Konton som används mest är 3020 som namnges försäljning av 

hyror och 3041 som namnges försäljning tjänster i Sverige 25% moms.  BAS-

kontoplanen är bra för företaget då kontona räcker till eftersom de har resultatenheter 

vilket gör att det blir lite pengar per resultatenhet. De jobbar mycket med 

avdelningsredovisning istället för att redovisa i en helhet och sen dela upp det. 
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6.5 Företag E 

Företaget har funnits sen 1997 och jobbar med sanering, cisternrengöring samt underhåll 

av avloppsbrunnar. Omsättningen är ca 50 000 tkr och antalet anställda är 54 stycken. 

Respondenten är ekonomiassistent och har varit anställd av företaget i 5 år men har arbetat 

med redovisning i 31 år. Samarbetet mellan respondenten och ledningen beskrivs som 

bra och arbetet görs självständigt. 

  

Företaget har samma affärsidé som koncernen vilket är att erbjuda hållbara tjänster inom 

byggentreprenad, miljö samt logistik. Företaget har inga specifika mål utan är nöjda med 

välmåendet de har idag. Det finns inga planer på att expandera i nuläget då man vill 

behålla den nuvarande nivån. Detta sägs uppnås genom att hålla vad de lovar och göra ett 

bra jobb. Konkurrensen i branschen är tuff och företaget påverkas av den genom att det 

uppkommer prispress eftersom det är flera som rycker i jobben. Företagets viktigaste 

intressenter är byggföretag och industrier eftersom när det går dåligt för dem får företaget 

jobb att utföra.  Trots att de har viktiga intressenter så påverkar inte de utformningen av 

redovisningen. Redovisningen används istället som ett internt styrverktyg då arbetet följs 

upp genom redovisningen för att se vad som kan förändras. Respondenten har inte sett 

någon förändring av redovisningens utformning. Redovisningen påverkas och anpassas 

utifrån vad koncernen använder eftersom de måste stämma överens med andra företag 

inom koncernen. Företaget utför löpande resultat till koncernen för att veta hur det går. 

Försäljning är en intäkt som bland annat uppkommer ifrån saneringstjänster. När intäkten 

redovisas används alternativregeln men andra dotterbolag inom koncernen använder 

huvudregeln och respondenten tror att de också kommer börja använda den metoden i 

framtiden. Det upplevs inte svårt att klassificera intäkter. Företaget har mestadels uppdrag 

på löpande räkning och redovisar intäkt med alternativregeln. 

  

Vid redovisningen använder företaget den senaste versionen av BAS-kontoplanen och det 

är koncernen som bestämmer vilken BAS-kontoplan som ska användas. BAS-

kontoplanen har anpassats genom att lägga till koncernkonton i kontoklasserna 3, 4 och 

6. Koncernkonto anpassningen i kontoklass 3 görs för att koncernen ska kunna stämma 

av att företag E har fakturerat och koncernen har bokfört (se tabell 7.4). Eftersom 
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koncernen gör avstämningar varje månad måste affärerna de haft mellan koncernerna 

stämma överens. Kontona i kontoklass 3 som företaget använder är 3110 egna fordon 

extern, 3112 egna maskiner slam o sug, 3126 medlemsmaskiner koncern och 3250 

destruktion och tippavgift. Kontona de använder mest är 3110 och 3112 för att det har att 

göra med försäljning. Valet av vilka konton i kontoklass 3 de använder beror på vad det 

är de vill stämma av vid inköp. Respondenten tycker inte att det finns något att förbättra 

med BAS-kontoplanen då den anses vara jättebra. 
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7. Analys 

Följande avsnitt kommer analysera resultatet med hjälp av teorin och institutionalia. 
Avsnittet är uppdelat i fem rubriker där de tre första fångar incitament som kan påverka 
intäktsredovisningen. Vidare kommer det beskrivas hur företagen använder BAS-
kontoplanen vid intäktsredovisningen. Avslutningsvis sammanfattas analysen.  
______________________________________________________________________ 

7.1 Egenintresse 

Agentteorin föreligger när principalen anställer en agent för uppdrag på deras vägnar 

(Jensen & Meckling, 1976). Resultatet visar att det råder en agent och principalrelation i 

respektive företag och att den kan se olika ut. Något som inte framgår av den befintliga 

teorin baserat på studiens resultat är att relationen kan ses ur två och tre led. De tre stegen 

innebär att ledningen anställer en ekonomichef som i sin tur anställer en ekonomiassistent 

och de två stegen är när ledningen anställer en ekonomiassistent. Tvåstegs relationen 

finns i företag A då ledningen anställt en ekonomiassistent. Trestegs relationen finns i 

företag B, C, D och E eftersom ledningen anställt både en ekonomichef samt en 

ekonomiassistent. För att enklare förstå agent relationen ur de tre och två leden har bild 

7.1 illustrerats. Figuren visar att principalen kan finnas på olika nivåer och pilen i mitten 

visar vem man är uppdragsskyldig till. Det båda leden har gemensamt är att intressenter 

såsom Skatteverket, Statistiska centralbyrån, styrningen, koncernen och banker ser över 

företagets redovisning.  

 
 
Figur 7.1. Agent och principal relation. Egentillverkad. 



 
 
 
 
 

 

39 

  

Tidigare forskning har visat att det finns ett agentproblem där agent och principal agerar 

för att maximera sin egennytta och att intresset inte alltid går att justera (Watts & 

Zimmerman, 1978; Eisenhardt, 1989). Agentproblemet kan reduceras genom 

övervakning och bindningsprocesser mellan agenten och principalens intressen. 

Övervakningen av agentens beteende kan ske med en revisor (Hoque, 2018). Eftersom 

redovisningen i företagen övervakas av både revisorn och koncernen innebär det att man 

aktivt arbetar med att minska agentproblemet. Respektive företag utformar redovisningen 

med hjälp av en revisor och respondent A säger att: 

Det är ett samordnat beslut mellan mig cheferna och revisorn. Men i den här 

storleken så är det ju den här månatliga faktureringsmetoden som Skatteverket 

anser att vi borde ha.  

Vidare utformar företag B och E redovisningen utifrån det som koncernen vill att de ska 

använda och även detta minskar agentproblemet. Respondent B säger:  

När tjänsten är utförd redovisar vi intäkt eftersom vi ingår i koncern har de krav 

på månadsbokslut.  

Respondent C säger: 

Vi gör månadsbokslut varje månad som används av delägare och styrelse. 

Eftersom vi sedan ca 2 år ingår i en koncern inom förteget så redovisas det även 

på koncernnivå. Ekonomichefen inom koncernen sammanställer den och redovisar 

för delägare.  

Fortsättningsvist beskriver respondent E:  

Vi anpassar redovisningen efter det som koncernen använder. Vi måste stämma 

överens med koncernens andra företag. Koncernen vill ha löpande resultat så att 

de ser hur det går.  

Företag D ingår även i en koncern men nämnde inte att det påverkade deras redovisning. 

Med våra antaganden så tror vi att även företag D´s redovisning påverkas av koncernen 

eftersom de måste rapportera redovisningsinformation till moderbolaget (se 3.1.1). 

Sammanfattningsvist kan ägarstrukturen påverka redovisningen.  

 

Respondenterna C och D är ekonomichefer och har möjlighet att påverka val av 

redovisningsmetod. En studie av Guidry, Leone och Rock (1999) kom fram till att 
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cheferna har större möjlighet att påverka intäkterna. Resultatet visade att 

ekonomicheferna har större möjlighet att påverka intäktsredovisningen och detta såg man 

i företag C och D. Beslut om vem som utformar intäktsredovisningen säger respondent C 

är: 

Ja, det har ju varit jag från första början så jag har bara kört på samma. 

Vidare svara respondent D: 
Jag tänkte jag säga. Vi har inte ändrat på den utan den har varit samma hela tiden. 

Sen har de tillkommit när vi kör lite momsfria uthyrning av förråd och liknande 

där vi blir tvingade att köra nya konton, och så har vi kört ett kontosteg som sattes 

av vår styrelseordförande som är en gammal revisor så det är kanske han som 

sätter standarden om hur det ska se ut.  

Vi tolkar respondents D´s svar som att det är revisorn som sätter standarden om hur det 

ska se ut men att hen har möjlighet att påverka redovisningsval då hen inkluderar sig i 

svaret. Även respondent A har möjlighet att påverka redovisningen trots att A inte är chef 

och detta kan bero på att agent och principal står närmre varandra då det bara finns två 

led (se figur 7.1). Respondent C bestämmer val av metod men har sedan innan använt 

samma konton. Det vill säga att A, C, D har möjlighet att påverka redovisningen och B, 

C, D och E´s redovisning påverkas även av koncernen. Sammanfattningsvist har 

ägarstrukturen en påverkan på redovisningsval då resultatet visade att om agenten är 

närmre principalen i stegen (se figur 7.1) har man större möjlighet att påverka valet. Om 

företaget ingår i en koncern påverkar det även redovisningsval.  

  

Enligt Nikkinen och Sahlström (2004) minskar övervakningsbehovet när 

företagsledningen äger företaget eftersom principalen och agenten blir identiska. De kom 

även fram till att ett företag med högre omsättning leder till större övervakningsbehov 

och detta kunde ses i respondent D’s svar:  
När vi växer till en viss nivå så behöver man två i föreningen alltså vi ska alltid va 

två stycken som godkänner alla utbetalningar och liknanden. Samma ju större man 

blir ju mer kontroll reglerat att inte en person inte kan göra allting. [...] Styrelsen 

vill gärna ha komplement till siffrorna de är väl den stora delen.  

Vidare valde företag A att byta från extern till intern redovisningshjälp och även 

resterande företag har en intern ekonomiavdelning vilket kan minska agentproblemet. Vi 
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tolkar det som att agenten och principalens intresse blir mer identiska eftersom närheten 

kan förhindra att deras intressen går mot olika riktningar.  

 

Ett annat sätt som kan minska agentproblemet är bindningsprocesser vilket används för 

att justera principalens och agentens intresse genom till exempel bonusprogram eller 

andra belöningssystem (Hoque, 2018). Enligt Watts och Zimmerman (1978) kommer 

företag med bonusprogram välja redovisningsval som ökar eller minskar resultatet för att 

påverka bonus. Vidare enligt Healy (1985) får chefer bonus när de når uppsatta mål. 

Eftersom resultatet inte visar att det finns tydliga tecken på att det föreligger 

bonusprogram kan man inte se att ledningen väljer redovisningsmetod utifrån bonus. 

Intervjufrågorna var utformade för att indirekt fånga bonus eftersom att det är en känslig 

fråga som inte går att ställa rakt ut. Trots att intervjufrågorna utformades för att “indirekt” 

fånga bonus var detta svårt att se. Det resultatet visar är att det föreligger belöningssystem 

i företag A och D men som inte är kopplade till redovisning. Respondent D säger:  

I ledningsgruppen så är vi tydliga där har vi ett resultat, alltså vi ska tjäna pengar och 

där är det olika. Det är styrelsen som har satt målen för att godkänna vår budget sen är 

det upp till VD att nå den. Vi har alltid kört att vi ska försöka fira framgång och liksom 

försöka skruva på det här och styrelsen är väl ganska snälla eller vad man säger. Men 

så länge de har förståelse för vad som händer så kan de vara ganska givmilda om vi når 

eller inte når målen men det viktiga jag tror vi alltid har sagt skulle vi inte nå målen så 

måste vi ändå förklara varför vi inte nått målen. Vi försöker fira framgång och att alla 

känner att alla kan ta del av framgången det är väl egentligen det som motiverar. 

Vidare säger respondent A:  

Klottersaneringen den vill ju han som arbetar med det gärna få provisionsavtal med hur 

mycket jobb han lyckas dra in. Men det är bara ett fall, så det har inte varit så svårt att 

hålla reda på intäkterna.  

Det föreligger alltså bildningsprocesser i företag A och D för att minska agentproblemet. 

Trots att agentproblemet kan minskas finns det risk för informationsasymmetri. 

Informationsasymmetri innebär att en part har mer information än den andra parten 

(Eisenhardt, 1989). Ett antagande som görs är att ledningen inte besitter lika mycket 

information om ekonomi som ekonomichefen och därför kommer inte ledningen kunna 
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mäta ekonomiavdelningen fullt ut (se figur 7.1). Principalen ekonomichef kan dock mäta 

agenten ekonomiassistent då ekonomichefen har mer kunskap om ekonomi än ledningen.  

 

Företag A och D bestämmer redovisningsmetod med styrelsen, revisorn och respondenten 

då respondent A säger:  

Det är ett samordnat beslut mellan mig cheferna och revison. Men i den här storleken så 

är det ju den här månatliga faktureringsmetoden som skatteverket anser att vi borde ha.  

Vidare säger respondent D:  

[...] men det blir ändå styrelsen som i slutändan tar beslut om hur redovisningen ska vara 

oavsett om vi ska ta saker eller inte ta saker i resultatet. Det blir dom som får det sista 

ordet innan den syns till någon extern intressent. (...) Dom vill gärna ha komplement till 

siffrorna de är väl den stora delen  

Företag D´s ledning består av ägarna och genom respondentens svar kommer individerna 

i ledningen agera utifrån att maximera egenintresse. Eftersom att framgången har en 

direkt påverkan på ledningen (ägarna). Ledningen kan ha incitament att välja 

redovisningsmetod som gynnar dem bäst. Detta baseras i Watts och Zimmermans (1978) 

antagande om att individer agerar utifrån egenintresse som gör att ledningen kommer 

välja redovisningsmetod som gynnar dem. Utifrån svaret från respondent A kan man 

koppla det till legitimitetsteorin då de upprättar redovisningen för att framstå som legitima. 

Trots detta visade inte resultatet ett tydligt samband vilket gör att vi inte kan dra en säker 

slutsats om det.  

 

En studie av Lamm, Tennant och Rollins (1994) kom fram till att företag kommer 

använda redovisningsval som ökar eller sänker vinsten beroende på om resultatet är lägre 

eller högre än genomsnittet. Det resultatet visar är att Företag A, B, C samt D vill 

expandera genom att öka omsättningen och eller resultat. Respondent D säger: 

Målen på företaget har alltid varit tillväxt och resultat. Det är egentligen de två målen 

som har varit. 

Vid en annan tidpunkt säger respondent D: 
I ledningsgruppen så är vi tydliga där har vi ett resultat, alltså vi ska tjäna pengar. 

Studien visar att företag vars mål är att öka omsättning och eller resultat har större 

incitament att välja redovisningsval som ökar dessa. Det finns dock inget tydligt samband 
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mellan ett företags redovisningsval och genomsnittsresultatet. Vidare kom Watts och 

Zimmermans (1978) fram till att företag redovisar ett lägre resultat för att minska den 

negativa politiska känsligheten och även minska uppmärksamheten som stora företag 

med hög omsättning får. Delvis kunde detta ses i respondent E’s svar: 
Nej, vi vill inte expandera. Det är vårt välmående bolag med en lagom storlek. Vi är där 

vi vill vara. 

Detta analyserar vi som att de vill minska uppmärksamheten och även den politiska 

känsligheten. Eftersom företaget inte använder huvudregeln utan använder 

alternativregeln kommer de att ha ett lägre resultat vilket minskar den politiska 

känsligheten. Dock räcker inte denna analys för att kunna dra en tydlig slutsats om det 

föreligger politisk känslighet kopplat till redovisning. Sambandet mellan den politiska 

känsligheten och redovisning kan inte ses i resterande företag då de inte tog upp det som 

en orsak som påverkar redovisningen.  

 

Studien försökte se ett tydligare samband mellan egenintresse och redovisningsval genom 

att ställa indirekta frågor på grund av dess känslighet. Eftersom alla respondenter tolkade 

frågorna olika fick vi även olika svar. Intervjuguiden var av semistrukturerat slag vilket 

gjorde att det fanns möjlighet att leda frågorna. Men på grund av frågans känslighet var 

det svårt att avgöra hur mycket information man skulle kunna ge. På grund av detta var 

det viktigt att “indirekt” fråga om bonus och politisk känslighet. De känsliga frågorna kan 

ha varit en orsak till att studien inte fått fram ett tydligt samband mellan redovisningsval 

och bonus samt politisk känslighet. En annan anledning kan bero på att den tidigare 

forskningen är gjord på noterade bolags incitament medans denna studie är gjord på 

svenska onoterade bolag. Trots detta försökte studien se om ett egeninttresseprespektiv 

förelåg hos ett onoterat bolag. Egenintresse perspektivet utgår även från individnivå 

vilket gör det svårt att dra generella slutsatser om hela företaget utifrån svaret från en 

respondent. 

7.2 Legitimitet 

Legitimitetsteori handlar om hur företag måste anpassa sig utifrån samhällets värderingar, 

regler och normer för att kunna fortsätta existera (Deegan, 2002). Respektive företag 
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arbetar med att framstå som legitima då de bland annat följer samhällets regler vid 

utformning av redovisningen där företag A beskriver:  

När man kommer upp i den här storleken så är det ju den här månatliga 

faktureringsmetoden som Skatteverket anser att vi borde ha. 

 

Företag som har en revisor har en mer tillförlitlig redovisning än ett företag utan en 

revisor eftersom redovisningen inte är expertgranskad. Respektive företag strävar efter 

att visa en rättvisande bild av företaget genom redovisningen och med hjälp av en revisor 

ökar trovärdigheten. Alla företag som intervjuades får deras redovisning granskad av en 

revisor och respondent D berättar att: 

[...] revisorerna ibland har tycken och tankar om hur vi jobbar med redovisningen och 

vad dom tycker ska förändras. Man kan säga att de alltid hittar någonting de skulle vilja 

ändra på och de kan påverka att vi försöker göra en förändring. 

Företagen måste använda sig av en revisor vilket ökar legitimiteten eftersom samhällets 

förväntningar uppfylls då företagen tillsammans med revisorn offentliggör en rättvisande 

bild av redovisningen. Vi tror att företag utan en revisor har svårare att erhålla legitima 

fördelar eftersom revisorer anses ha kunskaper på expertnivå. Företag har även en 

skyldighet att överlämna en rättvisande bild av redovisningen. Respondent B tar upp detta 

och säger att: 

Alla aktiebolag är offentliga och det är en skyldighet att lämna ut information. Det vi gör 

lämnar vi ut.  

Vidare säger respondent E:  

(...) Det ska vara riktiga siffror och det är så koncernen har påverkat oss. Det är inget 

konstigt med det. Vi anpassar redovisningen efter det som koncernen använder. Vi måste 

stämma överens med koncernens andra företag. Koncernen vill ha löpande resultat så 

att de ser hur det går.  

Fortsättningsvis säger respondent A:  

Att det ska redovisas rätt. Det är ju så att det finns bara ett rätt och ett fel och vi väljer 

att redovisa rätt [...] allabolag som har en sida på internet lyckades ju missuppfattat 

årsredovisningen och skrev in felaktiga siffror och då fick vi en negativ reaktion från 

intressenterna men det lyckades vi få rättat. 
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Företag A, B och E kommer välja redovisningsval som ger en så rättvis bild för samhället 

som möjligt. Att respondent E nämner riktiga siffror tyder på att företaget kommer vilja 

ge en rättvis bild av redovisningen.  

 

En studie av Hogner (1982: citerat i Deegan & Unerman, 2006) visar att det finns ett 

samband mellan legitimiteten och ett företags finansiella avslöjanden. Studien kom fram 

till att finansiella avslöjanden varierar när samhällets förväntningar förändras. Enligt 

Hoque (2018) är legitimiteten en ständig process eftersom samhällets förväntningar 

varierar. Respondent E berättar att företaget kommer bemöta samhällets förväntningar 

genom att:  

Koncernen ska med fokus på den regionala marknaden erbjuda hållbara tjänster inom 

områden byggentreprenad, bio, miljö samt logistik. Med ett brett produktutbud stort 

kundfokus möter koncernen marknaden med helhetslösning och personligt ansvar [...]. 

Ekonomin är viktig för att kunna arbeta med dessa frågor.  

Vidare kommer företag C erhålla legitima fördelar då respondent C berättar att de 

fokuserar på att:  

 [...] öka omsättningen och få fler nöjda kunder genom att arbeta med miljö samt 

kvalitetsfrågor. 

Fortsättningsvis kommer även företag B att erhålla legitima fördelar då respondent B 

berättar att:  

Syftet med vår affärsidé är att förbättra miljön genom återvinning och återanvändning. 

Nu alltså på senare årtal har människor prioriterat miljön och vi i företaget bidrar till 

FN´s hållbarhetsmål. Vi försöker alltid förbättra oss och vårt fokus ligger alltid på miljön. 

Företag B, C och E´s affärsidé innefattar bland annat miljön som en viktig komponent för 

att kunna existera. Eftersom de fokuserar på kvalitetsfrågor kommer de behöva anpassa 

sig utifrån samhällets förväntningar om de vill erhålla legitima fördelar. Vi tror att deras 

kvalitetsfrågor och miljöfrågor kan påverka deras incitament vid redovisning då resultatet 

visar att de har stor vikt i företagen. Företagen kan därför ha incitament att försöka framstå 

som mer legitima i kvalitetsfrågorna genom redovisning. Men eftersom företagen vill 

upprätta redovisning som ger en rättvisande bild är det svårt att se om de kommer förändra 

redovisningen för att framstå som mer legitima än vad de egentligen är. Studien kunde 
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inte se ett tydligt samband mellan företagens redovisning och kvalitetsfrågor då resultatet 

inte visar detta.  

 

Sammanfattningsvis visar resultatet att företagen arbetar med att framstå som legitima 

men att de fokuserar på olika aspekter såsom regler, förväntningar och normer vid 

redovisning. Legitimiteten är viktigt för företagen om de vill fortsätta fortleva (Deegan, 

2002; Hogner, 1982 (citerat i Deegan & Unerman, 2006); Patten, 1992). 

7.3 Möta förväntningar 

7.3.1 Intressentnivå 

Intressentteorin tar hänsyn till olika intressentgrupper till skillnad från legitimitet som 

fokuserar på samhället som helhet. Legitimitetsteorin utgår från företags kontrakt med 

samhället medan intressentteorin fokuserar på flera kontrakt med olika intressentgrupper 

(Deegan & Blomqvist, 2005).  

 

Enligt Freeman (2010) måste företag skapa värde för deras intressenter om de vill 

fortsätta existera. Intressenterna påverkar marknaden och det är därför företag upprättar 

redovisningen utifrån intressenternas intressen (Bowen, DuCharme & Shore, 1995). 

Intressenterna kan delas upp i olika grupper vilket är primära- och sekundära intressenter. 

Ett företag kan inte fortleva utan dess primära intressenter medan dess sekundära 

intressenter inte är behövande långsiktigt (Clarkson, 1995). Vi tolkar det som att de 

primär- och sekundära intressenterna kan variera beroende på dess utgångspunkt. Utifrån 

försäljning är företagets primära intressenter kunder och dess sekundära intressenter 

organisationer som Skatteverket, banker med mera. Men utifrån redovisningen är dess 

primära intressenter ledningen, Skatteverket, banker med mera och sekundära intressenter 

är kunder. Detta förstärks med respondent D´s svar:  

[...] jag skulle säga att det är väl styrelsen som påverkat den annars är det ingen som tar 

del av redovisningen.  

Vidare berättar respondent A att: 

[...] allabolag som har en sida på internet lyckades ju missuppfattat 

årsredovisningen och skrev in felaktiga siffror och då fick vi en negativ reaktion 
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från intressenterna men det lyckades vi få rättat [...] Användarna är cheferna kan 

man ju säga och Skatteverket och liknande.  

Företag B och C´s intressentgrupper består av Skatteverket, Statistiska centralbyrån, 

styrelsen och koncern. Respondent B säger:  

Vi redovisar mycket till Skatteverket och Statistiska centralbyrån. […] vi ingår i 

en koncern och de har krav på månadsbokslut.  

Slutligen beskriver respondent C:  

Vi gör månadsbokslut varje månad som används av delägare och styrelse. 

Eftersom vi sedan ca 2 år ingår i en koncern inom företaget så redovisas det även 

på koncernnivå. 

Sammanfattningsvist är företagens viktigaste intressenter vid redovisning de primära 

intressenterna som består av Skatteverket, Statistiska centralbyrån, banker, koncern och 

styrelsen.  

 

Redovisningen används som ett internt styrverktyg i respektive företag och respondent D 

säger att: 

[…] tar man styrelsen som en intressent från min sida så ja dom påverkat ungefär 

vad dom vill som ska rapporteras. [...] Men det blir ändå styrelsen som i slutändan 

tar beslut om hur redovisningen ska vara oavsett om vi ska ta saker eller inte ta 

saker i resultatet. Det blir dom som får det sista ordet innan den syns till någon 

extern intressent. Det skulle vara helt internt men det är banken som är 

intresserade annars så är det styrelsen i och med att ägande familjen sitter här 

och är med i styrelsen så är det ett mer internt styrverktyg skulle jag säga.  

Slutligen säger respondent E att redovisningen styrs av:  

Koncernen, vi är styrda därifrån. Vi måste följa så vi stämmer överens med deras 

rapporter och så. [...] Vi använder redovisningen som ett internt styrverktyg för 

att se hur vi ska utföra arbetet efter den. Redovisningen är ett sätt att följa upp 

arbetet.  

Resultatet visar att företagens redovisning inte påverkas av intressenternas intressen mer 

än att de vill ge en rättvis bild av företaget och försöker inte att försköna redovisningen. 

Dock är respondent D´s svar en tolkningsfråga eftersom ledningen väljer det som ska 

synas på resultatet är det svårt att avgöra om man förskönar redovisningen eller om man 

vill ge en rättvis bild av företaget. Men eftersom redovisningen används som ett internt 
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styrverktyg i företag D tror vi inte att de skulle försköna redovisningen då det minskar 

dess funktion som ett internt styrverktyg. Men enligt Roberts (1992) kommer företag ge 

information till intressenterna som får dem att framstå mer legitima. Samhället förväntar 

sig inte att företag förskönar redovisningen och eftersom att företagen strävar efter att ge 

en rättvis bild kommer legitimitet uppstå. 

 

Sammanfattningsvis använder alla företagen redovisningen som ett internt styrverktyg 

men redovisisningen är också en offentlig handling som gör att de måste redovisa för 

primära intressenter som till exempel Skatteverket. Eftersom den tidigare forskningen är 

gjord på noterade bolag är även fler intressenter beroende av dess redovisning till skillnad 

från ett onoterat bolag. Intressenternas behov av redovisning hos ett noterat bolag är större 

då de kan ha investerat i företaget. 

7.3.2 Samhällsnivå 

Samhällsnivån kommer förklara hur företag justerar deras prestationer för att framstå mer 

legitima (Deegan & Blomqvist, 2005). Isomorphism förklarar vad det är som gör att 

företag blir mer homogena (DiMaggio & Powell, 1983). Det som förklarar att företag blir 

mer lika varandra är bland annat trycket från andra aktörer på marknaden. Alla företag 

förutom A ingår i en koncern vilket har påverkat utformningen av redovisningen. 

Intervjuerna har dock baserats på företaget där respondenten arbetar, även om företaget 

ingår i en koncern. Respondent B säger att:  

När tjänsten är utförd redovisar vi intäkt eftersom vi ingår i koncern har de krav på 

månadsbokslut. Vi gör mycket periodiseringar och bokar mycket intäkter vid 

månadsboksluten.  

Vidare berättar respondent C att: 

Eftersom vi sedan ca 2 år ingår i en koncern så redovisas det även på koncernnivå. 
Vi kommer få en kontoplan för koncernen så alla använder samma konton. Det blir 

lättare att sammanställa på koncernnivå då.  

Slutligen säger respondent E: 

Vi anpassar redovisningen efter det som koncernen använder. Vi måste stämma överens 

med koncernens andra företag. 



 
 
 
 
 

 

49 

Resultatet visar att företag kommer utföra redovisningen för att förenkla jämförelsen i 

koncernen. Detta kan förklaras av teorin imiterande krafter som innebär att företag strävar 

efter att likna andra företag (DiMaggio & Powell, 1983). Det vill säga redovisningen 

mellan alla företagen inom koncernen kommer likna varandra. Redovisningen påverkas 

inte av imiterande krafter bland företag som är utanför koncernen. Företagen kommer 

därför jämföra val av konton med koncernen och inte utomstående företag. Utomstående 

företags redovisning är dock ett bra sätt för företagen att jämföra sig med för att utveckla 

deras arbetssätt. Detta beskrivs av respondent B som använder andra aktörer som några 

att jämföra sin redovisning med för att se vad de själva skulle kunna implicera i sitt egna 

företag: 

Aktörerna påverkar inte oss mer än att vi jämför redovisningen med dem för att se vad vi 

själva kan förbättra med våra tjänster. Alltså till exempel att vi kollar på redovisningen 

hos en annan aktör och jämför nyckeltal och ser att deras kassalikviditet på lager är 12% 

medan vår egna ligger på 6% så måste vi tillföra åtgärder i företaget som gör att vi är 

på samma nivå eller högre. Andras redovisning påverkar inte vår redovisning.  

Även respondent A säger att redovisningen fungerar som ett jämförelseverktyg då de kan 

ta lärdom från andra företags arbetssätt:  

Inte så mycket mer att vi har något att jämföra oss med och se om det finns något 

annat och lära.  

För att kunna fortleva kommer företag på lång sikt efterlikna varandra (DiMaggio & 

Powell, 1983). Företag B kommer implementera åtgärder som gör att företaget kommer 

upp på samma eller högre nivå än andra aktörer. Detta sågs även i företag A.  

 

När företagen uppfyller vissa kriterier kommer de behöva följa specifika regler och detta 

kan förklaras med hjälp av den tvingande kraften. Den tvingande kraften innebär att ett 

företag kommer förändra institutionell praxis på grund av tvingande tryck från andra 

företag som företaget är beroende av (DiMaggio & Powell, 1983). Detta har setts i 

intressentnivån där trycket från Skatteverket, banker och Statistiska centralbyrån har 

påverkat redovisningen. Företagen kommer följa trycket på grund av att de vill erhålla 

legitima fördelar.  
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Normativa krafter innebär att professioner definierar arbetsvillkor och metoder för 

kontroll över produktionen (Eriksson-Zetterqvist, 2009). I detta fall kan man se 

professioner som revisorer och produktionen som redovisningen. Produktionen påverkas 

av professioner eftersom respektive företag förändrar redovisningen utifrån vad revisorn 

säger. Alla företag använder sig av en revisor och detta kan man bland annat se i 

respondent D’s svar som säger att:   
[...] redovisningen i sig det är ju om när revisorerna har ibland tycken och tankar om 

hur vi jobbar med redovisningen och vad dom tycker ska förändras man kan säga att de 

hittar alltid någonting de skulle vilja ändra på och de kan påverka att vi försöker göra 

en förändring. 

Normativa krafter kan även kopplas med övervakning av agenten och detta skrivs det om 

under rubriken egenintresse (se avsnitt 7.1).  

 

Sammanfattningsvis så har företagen konkurrenter men de påverkar inte redovisningen 

eftersom inga respondenter förändrar redovisningen utifrån andra företag. Dock såg 

företag A och B konkurrenter som fördelaktigt då de jämförde redovisningen med 

konkurrenterna för att implementerar åtgärder som förbättra deras arbetssätt. Tvingande 

tryck finns hos respektive företag då de alla rapporterar information till Skatteverket, 

Statistiska Centralbyrån och banken. Imiterande krafter förklaras av att företag inom 

koncernen kommer använda sig av samma konton och normativa krafter består av en 

revisor. 

7.4 Intäkter och BAS-kontoklass tre 

Enligt K3 (23:2) är definitionen av intäkt en ökning av de ekonomiska fördelarna som 

företaget kommer erhålla. Definitionen av en intäkt för företag A, C och E är försäljning 

av tjänster medan företag B och D definiera intäkt som allt de fakturerar. Respektive 

företag använder sig av faktureringsmetoden som innebär att man bokför kundfakturor 

när de skapas och leverantörsfakturor när de kommer in. Alla företag har uppdrag på både 

fast pris och löpande räkning. Resultatet visa att företag A mestadels har fast pris uppdrag 

och redovisar intäkt när arbetet är fullständigt klart, det vill säga alternativregeln. Företag 

B, C och D har mestadels uppdrag på löpande räkning och redovisar intäkt med 
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huvudregeln. Företag E har också mesta dels uppdrag på löpande räkning men redovisar 

intäkt med alternativregeln då respondenten säger:  

 Succesiv vinstavräkningar använder inte vi men andra dotter bolag använder det 

så snart kanske vi också gör det. Vi har precis startat upp projekt, det är tänkt att 

vi ska jobba i projekt. Men vi har inte kommit så långt och då ska vi se hur långt 

projektet går. När arbetet är utfört redovisar vi intäkt.  

Respondent E försätter med att säga att redovisning av intäkt avgörs av: “...att vi får betalt. 

Det är det ju” och enligt K3 23:8 får en intäkt endast redovisas om de ekonomiska 

fördelarna sannolikt kommer tillfalla företaget. Enligt K3 23:17 får inte företag använda 

alternativregeln vid uppdrag på löpande räkning utan måste använda sig av huvudregeln 

vilket vi även informerade om. Trots informationen och hänvisningen till lagen höll 

respondenten fast vid att de använder alternativregeln vid redovisning av intäkt. 

Respondent E svar visar att det föreligger en kunskapslucka när det gäller metod av 

intäktsredovisingen.  

 

Det företagen hade gemensamt var att de alla anpassar BAS-kontoplanen genom att ändra 

kontonamn. Ett exempel på detta är företag C som använder kontogrupp 3051 vid 

försäljning av tjänster 25% moms som egentligen används för och benämns försäljning 

av varor 25% moms (Expowera, 2010). Företag B, C, D och E anpassar BAS-kontoplanen 

genom att lägga till konton för att mer specifikt kunna följa upp intäkterna. Företag A, C 

och E ingår i samma tjänstebransch och resultatet visa att även om de är inom samma 

bransch använder de olika intäktskonton. Detta beror på att företagen använder konton de 

själva anser passa bäst in på vad intäkten avser. Eftersom B och D inte ingår inom samma 

bransch använder de inte heller samma konton. Resultatet visar att det föreligger större 

skillnader mellan val av konton än vad det finns likheter. Den likheten som går att se är 

att de motiverar användningen av kontoklass 3 på liknande sätt mer information om detta 

efter tabellen.  

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

52 

Konto Företag A Företag B Företag C  Företag D  Företag E  

Mest 
använda 
konton & 
Anpassade 
konton (*) 
 
 

- *3010, 
försäljningsintäkt. 

- 3988, lönebidrag. 

- *3040, 
förbehandling 
Sverige. 

- *3019, 
försäljning av 
transport. 

- *3051, 
försäljningskonto 25% 
moms. 

- 3231, omvänd 
skattskyldighet inom 
byggsektorn. 

- *3020, 
försäljning hyror. 

- 3041, försäljning 
tjänster Sverige, 
25% moms. 

- 3110, egna 
fordon. 
- 3112, egna 
maskiner extern 
slam o sug 

Mindre 
använda 
konton & 
Anpassade 
konton (*) 

- - *3034, 
arbetstid. 
- *3025, 
avemballering. 
- 3044, 
förbehandling 
Australien. 
- *3024, 
scanning o 
register. 

- *3021, 
sekretess 

-  3040, försäljning 
tjänster 

momsfri. 
- *3053, resekostnader 
6% moms. 
- 3880, 
försäkringsersättningar. 
- 3973, vinstavyttring 
maskin. 
- 3980, erhållna bidrag. 
- 3985, erhållna statliga 
bidrag. 

- *3999, fakturakonto. 

 - *3012, 
försäljning 
hantering. 
- 3016, 
försäljning tipp. 
- *3022, 
försäljning 
spedition. 
- 3042, 
försäljning 
tjänster Sverige, 
12% moms. 
- 3043, 
försäljning 
tjänster Sverige 
6% moms. 
- 3044, 
försäljning 
tjänster Sverige 
momsfri. 
- 3045, 
försäljningtjänster 
export/import. 
- 3046, 
försäljning 
tjänster EU land. 
- 3047, 
försäljning 
tjänster EU land 
med moms. 
- 3048, 
försäljning 
tjänster EU land 
momsfritt. 

 - *3126, 
medlemsmaskiner 
koncern. 

- 3250, destruktion 
och tippavgift 

 

Tabell: 7.4 BAS-kontoklass 3-använda konton. Egentillverkad. Kontona med en (*) är 

konton företagen har anpassat antingen genom att ändra kontonamn eller lägga till konton.  
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När respondenterna ombads att motivera deras valda konton sa respondent A:  
Vi använder dessa för de berör försäljning.  

Vidare beskrev respondent B att de anpassar: 

[…] underklasser på kontoklass 3 för att veta exakt vilka intäkter som går till vilken tjänst. 

Underklasserna finns ej i BAS kontoplanen för att veta exakt hur mycket intäkter som går 

till vad. Man vill se hur mycket man får betalt för en tjänst.  

Respondent C motiverar användningen:  

Ja, alltså jag har ju inte ändrat något vi följer ju Bas-kontoplanen sen har vi som sagt 

lagt till några anpassade konto men inte jättemånga. För att detta är standard 

försäljnings konton. Alla konton är ju försäljningskonton det har ju att göra med.  

Fortsättningsvist säger respondent D att: 

[…] har inte ändrat på intäktsredovisningen utan den har vart den samma hela tiden. 

Sen har de tillkommit när vi kör lite momsfria uthyrning av förråd och liknande där vi 

blir tvingade att köra nya konton och så har vi kört ett kontosteg som sattes av vår 

styrelseordförande som är en gammal revisor så det är kanske han som sätter standarden 

om hur det ska se ut.  

Slutligen utvecklar respondent E att användandet av kontona: 

[…] kanske hänger ihop med försäljning. De fanns här när jag kom.  

Resultatet visade att respondenterna oftast inte hade en bättre förklaring till varför de 

använde intäktskonton mer än att de berörde försäljningen och att de alltid använt sig av 

de kontona. Under intervjuerna försökte vi få en bättre förståelse för användandet av 

kontona men respondenterna hade ingen annan orsak än det som citerats. Man hade velat 

ha mer information om de bakomliggande orsakerna till användandet av kontona men 

förklaringen var att de berör försäljning. Anledningen till denna kunskapslucka tror vi 

kan bero på att respondenterna utför sina jobb utan att reflektera kring varför de använder 

vissa konton.  

 

När respondenterna ombads att beskriva komplexiteten av intäktsredovisningen sa 

respondent A:  

Vi upplever att vi inte har haft något behov av att klassificera intäkterna utan en intäkt 

är en intäkt. Det är nog ett fall klottersaneringen, den vill ju han som arbetar med det 

gärna vill få provision avtal med hur mycket jobb han lyckas dra in. Men det är bara att 

det har inte varit så svårt att hålla reda på det vi har ett artikelnummer för 
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klotteringsanerigen men det kan ju i framtiden bli större och mer problematiskt. Men nej 

tror jag inte kommer bli några problem jag jobbar ganska mycket med att hålla isär 

intäkterna från varandra i tidigare arbetsliv. 

Vidare säger respondent B:  

Jag tycker det är lätt att klassificera intäkter. Vi ekonomer bestämmer hur en intäkt ska 

klassas. Vi har inga svåra intäkter, vi vet vad som är en intäkt. Vi vet att det är en intäkt 

när man sålt en tjänst.  

Fortsättningsvist svara respondent C på frågan om hen tycker att det är komplext att 

redovisa intäkt:  
Nej. Eftersom jag arbetat med redovisning länge.  

Resultatet visa att det föreligger en kunskapslucka hos respektive respondent eftersom de 

inte hade någon förklaring på varför de använde de intäktskonton som de gör mer än att 

de berör försäljning. När vi frågade om intäktsredovisningsmetod visste ingen av 

respondenterna vilken metod de använde sig av och bad oss förklara metoderna. Trots en 

tydlig förklaring på metoder som ett K3 företag kan använda sig av vid 

intäktsredovsningen kunde inte vissa respondenter besvara frågan. Detta gjorde att vi 

hade återkommande kontakt med respondenterna under skrivprocessen. Något som vi 

tycker är motsägelsefullt är att de inte hade några svårigheter att klassificera intäkterna. 

Funderingar vi kvarstår med är hur de inte upplevde klassificeringen av intäkterna som 

komplext när en kunskapslucka förelåg. De flesta respondenterna har en tidigare 

akademisk utbildning inom ekonomi och nämnde att de hade kunnat dessa metoder. Vi 

tror att kunskapsluckan kan förklaras av att respondenterna utför deras arbetsuppgifter 

per automatik. Respondent D som är ekonomichef säger att:  

Vi byter ekonomisystem för att gå mot en mer… vad ska man säga automation skulle man 

säga. Annars har det inte hänt mycket. [...] nu byter vi mot Visma.net för att få lite 

automation med bank och inbetalningar och utbetalningar. Periodiseringar som vi 

sysslar väldigt mycket med de kan man egentligen lägga in vid en tidpunkt så periodiseras 

de ut över hela perioden istället för att dela. Tidigare har vi gjort alla bokningar varje 

månad så har vi fått ett Excel ark separat med allt som finns på kontot. Nu försöker vi 

hitta en smartness eller en automation på vissa delar där vi kan spara tid i redovisningen.  
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Det respondent D tar upp tros vara förklaringen till kunskapsluckan. Nya system skapas 

för att underlätta redovisningen vilket innebär att användaren inte längre behöver besitta 

lika mycket information då systemen gör mycket av jobbet.  

 

Slutligen om klassificering av intäkter säger respondent D: 

Nej, tror inte vi har någon svårighet att göra det. Ibland så är det att vi säljer 

paketartiklar som man egentligen skulle vilja dela upp på fler konton egentligen. [...] Det 

är svårt för att det är kunden någonstans som styr hur och vart vi ska fakturera. [...] Det 

är lite om man är med i en upphandling så ställer man oftast en fråga att de till exempel 

vill ha två man och en bil. Vad kostar det och så sätter man en peng på det och det är 

alltid svårt att värdera hur stor av del intäkten är gubbarna och hur stor del är bilen. 

Gör man ett fastuppdrag så har man med en massa komponenter och det är alltid svårt 

att sätta den pengen den ska tillhöra och försöka dela upp den. Men annars har vi ganska 

tydliga regelverk på när händer uppgifterna och vart ska dom ligga. Sen försöker vi dela 

upp det med allt som har med hantering att göra, allt som har med lager att göra och 

inköp av transport att göra.   

I bakgrunden av denna studie tas det upp att det finns svårigheter när ett företag säljer 

paket i form av en vara och en tjänst då man inte vet vilka regler man ska förhålla sig till. 

Detta sågs i respondent D’s svar där hen säger att det är svårt att bryta isär intäkterna i ett 

paket men att detta förenklas med hjälp av regelverket.  

Respektive förtag anpassar kontoplanen genom att förändra den ursprungliga 

benämningen eller lägga till konton. Detta kan tolkas som att företagen gör det för att 

maximera företagets intresse. Anpassningen kan också göras för att veta hur mycket en 

viss avdelning eller maskin genererar i intäkt. Ett exempel på detta är respondent B som 

säger att: 

De finansiella rapporterna använder alla, båda ekonomiavdelningen och 

produktionsavdelningen. Om de vill veta vad något kostar till exempel drivmedel för en 

maskin förra månaden eller ett år ger vi information till de som vill ha. Inte vanliga 

anställda utanför arbetsplatsen, men teamledare kan beställa informationen. De som 

beställer något får tillgång till informationen. Vi använder ekonomin som ett ekonomiskt 

styrverktyg för att se resultat och planera framtida projekt. Vi redovisat mkt till 

Skatteverket och Statistiska centralbyrån. Omsättning redovisar vi varje månad men de 

bestämmer när vi måste redovisa.  
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Det respondent B säger går att analysera då individer såsom teamleader använder 

redovisningen för att maximera företagets nytta. Dock går detta inte att applicera i 

egenintresseincitament eftersom grundantagandet utgår från att maximera egenintresse ur 

individnivå och teamledaren gör detta för att maximera företagets intresse. Företagen har 

även många konton för att kunna separera tjänsterna och mer strukturerat kunna veta vart 

intäkterna kommer ifrån. Intäkterna kan då följas upp på ett enklare sätt vilket vi tror 

förenklar för principalen då hen har en bättre översyn på agenten. Respektive företag 

nämnde även att de använde redovisningen som ett internt styrverktyg för att enklare 

kunna följa upp intäkterna för respektive tjänst. Respondent D säger: 

Sedan försöker vi jobba med att ingen kund får bli för stor nere på avdelningsnivå. En 

kund ska egentligen inte försöka komma över 40% och vi vill gärna ha de på 30% per 

avdelning. Sen gör man olika riskbedömningar för hur stor del av omsättningen får hela 

bolagets och hur det skulle påverka om man flyttar den. Men vi försöker se hela vägen 

ner mot avdelningen och hur stort beroende är kunden på just den avdelningen. Vi är ett 

stort bolag men vi har många ben och försöker titta så att varje ben bär sig självt.  

Redovisningen hjälper bland annat företag D att se om olika tjänsteavdelningarna kan 

bära sig självt utan stöd från någon annan avdelning.   

 

Respondenternas åsikter om BAS-kontoplanen varierade mellan företag. Respondent A 

säger: 

Möjlighet att lägga till egna konton i olika klasser. BAS-kontoplanen är ju byggd 

för det, det finns ju gruppkonton. 2891 2892 2893 och sen är det ju tomt och man 

vill lägga till flera i samma klass där då efter eget önskemål men det går inte. 

Respondent B säger att BAS inte kan ändra kontoplanen till deras bransch eftersom:  

Vi använder BAS-kontoplanen 2015 och 2016. Man uppdaterar konton för varje 

år, ibland tar de bort konton som de tycker var onödiga. I den gamla versionen 

finns alla konton vi använder därför uppgraderar vi inte systemet. När vi får en 

uppdatering kollar vi över alla konton. Så länge man använder samma system 

anpassar man inte något. […] Vi har olika typer av tjänster och därför gör vi 

underkonton. Men i stort sätt kan inte BAS-kontoplanen ändra planen till vår 

bransch. Vi har anpassar underklasser på kontoklass 3 för att veta exakt vilka 

intäkter som går till vilken tjänst. Underklasserna finns ej i BAS-kontoplanen för 
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att veta exakt hur mycket intäkter som går till vad. Man vill se hur mycket man får 

betalt för en tjänst.  

Respondent D tyckte att det säkert går att förbättra kontoplanen:  

Ja, det är det säkert men sedan har vi satt väldigt mycket fokus utanför 

ekonomisystemet med uppföljningar och liknande vilket har gjort att kontoplanen 

inte säger alla data. Alltså vi tar inte ut all data därifrån utan vi har väldigt mycket 

data utanför. Spediionschefen har koll på sitt direkt, han följer varje uppdrag och 

kan se det på annan nivå. Så det har inte blivit så aktuellt med att öka konton eller 

ha fler 30 konton för att dela upp det enklare. Vi har försökt göra någon 

anpassning som man kanske skulle ha ökat och det var att ibland sena 

vidarefaktureringskostnader när vi har tagit ett avtal för en kundsäkring och vi får 

kostnad som vi ska vidarefakturera. Men däremot har vi försökt ändra 40 konton 

så står det på artikelnivå så vi kan alltid följa hur mkt av det här har vi sålt till 

respektive kund. Så då tittar vi mer intäktsmässigt så går vi mer igenom hur har 

respektive kund fått en större kostnad än vad vi har på det vi har köpt in och följer 

vi ner det på den nivån så kontoklassen blir en mer övergripande. Man kan säga 

att man går plus men vi vill alltid gå ner på kundnivå går vi plus här på kund så 

inte nån subventionerar någon annan.  

Respondent D ville även tillägga: 

Vi försöker dela upp allting där vi kallar resultatenheter. Därför blir kontoplanen 

väldigt basic för vi följer all redovisning per enhet. Så e-hantering i flyttbranschen 

jo då är det något man har flyttat eller hantering i lager eller e-handel då vet man 

att det är gubbar som har plockat av är det industriell lagring då vet man att det 

är en gubbe och en truck som faller in i olika konton. Men det tror jag också göra 

att i och med att vi har resultatenheter, vi har väll 12 stycken så blir det så att det 

så lite pengar per resultatenhet vilket gör att kontoklasser oftast räcker till per 

avdelning. Vi har jobbat väldigt mycket med avdelningsredovisning istället för att 

sätta det på helheten och dela upp det där istället för det kan man även göra hur 

man justera upp det så men vi har valt att valt det ledet istället.  

Både respondent C och E tyckte kontoplanen var bra. Respondenterna hade olika åsikter 

om kontoplanen men majoriteten av företagen tyckte att det gick att förbättra kontoplanen 

då en mer specifik redovisning efterfrågas för att enklare kunna följa upp intäkterna. 
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Företag B, C och E nämner att de behöver anpassa redovisningen för att passa koncernen. 

På så sätt blir redovisningen ett internt styrverktyg för verksamheten.  

 

Sammanfattningsvist visade resultatet att det förelåg en kunskapslucka vilket vi tror kan 

förklaras av automatisering. Det finns liknelser mellan företagens val av 

redovisningsmetod då majoriteten mestadels har uppdrag på löpande räkning. Studien såg 

inga liknelser mellan företagens val av konton trots att tre av företagen ingår i samma 

kategori av tjänstebransch. Respektive respondent förklarade val av konton på ett 

ungefärligt samma sätt det vill säga att de berörde försäljning. En annan liknelse som 

förelåg mellan företagen var att de alla anpassade kontoklass 3 genom att byta kontonamn 

eller lägga till konton för att enklare följa upp intäkterna till tjänsterna. Vissa företag lade 

även till konton för att passa koncernen. Det är svårt att säga om respektive respondent 

utformat redovisningen utifrån egenintresse. Detta på grund av att PAT´s grundantagande 

utgår från individnivå. Det resultatet dock visa är att det föreligger egenintresse på 

företagsnivå då konton anpassas för att redovisningen enklare ska kunna användas som 

ett internt styrverktyg. Respondenterna hade inga problem med att klassificera intäkterna 

men företag A och D säger att de har upplevt det svårare vid vissa tillfällen. Företag D 

sätter frågan i perspektiv då hen tar upp att det kan vara svårt när man säljer ett paket med 

en tjänst och en vara. Detta tar studien upp i inledningen och det är detta som kan göra 

det svårt att klassificera intäkter.  

 

Vi hade hoppats på mer information om kontoklass 3 från respondenterna när vi 

intervjuade dem. Men majoriteten av respondenterna kunde inte kontona utantill och 

skulle därför skicka en skärmbild på de använda kontona via mejl. Detta gjorde att vår 

skrivprocess drog ut på tiden och vi hann inte samla in mer information om det. Oftast 

tog det några dagar efter intervjun att få mejlet och ibland fick vi mejla ett flertal gånger 

utan lyckad återkoppling. Respondenternas tillgänglighet försvårade skrivprocessen. 

Innan intervjuerna skickades det ut ett informationsbrev samt intervjuguiden (se bilaga 1 

& 2) därför förväntades en viss förberedelse innan samtalet. Vi kunde ha tydliggjort att 

det krävdes en förberedelse men samtidigt så framgick det vad för kompetens som studien 

eftersökte. Trots detta så bokades en intervju med en respondent som inte kunde besvara 
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intäktsredovisningsfrågor men som lyckades lösa sig med en annan respondent. Vi är 

dock tacksamma att vi kom i kontakt med respondenterna då även detta är ett resultat.  

 

7.5 Sammanfattning analys 

Studien såg att en agent och principal relation förelåg i respektive företag men i olika led. 

Resultatet visade att alla företagen hade någon slags övervakning över dess anställda som 

arbetar med redovisning. Revisorer och koncernen är en del av övervakningen eftersom 

de har stor möjlighet att påverka redovisningsval. Företagen utformar samt korrigerar 

intäktsredovisningen efter revisorns synpunkter vilket begränsar valmöjligheterna inom 

intäktsredovisningen. Respondentens roll i företaget påverkade även möjligheten att 

förändra redovisningen då respondenterna som är ekonomichefer hade större möjlighet 

att påverka redovisningen än ekonomiassistenter. Företag A hade även möjlighet att 

påverka redovisningen då intäktsredovisningsval tas genom ett samordnat beslut mellan 

revisorn, ledningen och respondenten. Det visade sig att ju närmare agenten är principalen 

(se figur 7.1) desto större möjlighet att påverka intäktsredovisningen.  

 

Eftersom många av företagen har som mål att expandera kan det tolkas som att dem 

kommer välja intäktsredovisningsval ur egenintresse för att nå målen. Trots detta visar 

inte resultatet ett tydligt samband mellan intäktsredovisningsval och egenintresse. Teorin 

om bonusprogram kunde inte stödjas av resultatet dock såg man att de anställda får någon 

form av belöning när de når uppsatta mål. Företag A motiverar deras anställda genom 

provision och företag D´s ledning är givmilda när de når uppsatta mål då alla får ta del av 

framgången vilket kan tyda på att det föreligger någon slags belöningssystem. Teorin om 

politisk känslighet kunde endast analyseras i företag E då de var nöjda med deras 

nuvarande nivå vilket kan tolkas som att de försöker minska den politiska känsligheten. 

Men det resultatet visade är att egenintresse föreligger på företagsnivå då man lägger till 

konton för att enklare kunna följa upp intäkterna mer specifikt. Detta är dock inte ett 

tillräckligt tydligt resultat för att vi ska kunna dra slutsatser om PAT då teorin utgår från 

individnivå.  
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Det tvingande trycket från andra organisationer såsom Skatteverket, banker samt 

Statistiska centralbyrån beslutar om när och vilken redovisningsinformation som 

företagen måste lämna in. Respektive företag prioriterade legitimitet vid upprättning av 

intäktsredovisningen eftersom de förhåller sig till regler och förväntningar som samhället 

har. Företagen använder sig av faktureringsmetoden vilket är rekommenderat av 

Skatteverket. Förutom att revisorn ska hjälpa till med övervakningen så anställer företag 

revisorer på grund av samhällets krav. Företagen anpassar deras redovisning utifrån de 

primära intressentgrupperna såsom Skatteverket, banker, ledningen och Statistiska 

centralbyrån. En sekundär intressentgrupp för företagen utifrån redovisning är dess 

kunder. Juridiska personer som ingår i en koncern kommer välja redovisningsval som gör 

det enklare att göra en jämförelse mellan företagen inom koncernen. Redovisningen 

används även som ett jämförelseverktyg med utomstående företag för att se vad man kan 

förbättra internt med verksamheten. 

  

Vid jämförelse av företagens intäktsredovisning kom studien fram till att respektive 

företag har uppdrag till både fastpris och löpande räkning. Företag A har mestadels 

fastprisuppdrag och redovisar intäkt med alternativregeln. Företag B, C, D och E har 

mestadels uppdrag på löpande räkning. Företag B, C och D redovisar intäkt med 

huvudregeln medan företag E redovisar intäkt med alternativregeln. Företagen redovisar 

intäkt i olika konton trots att vissa ingick inom samma branschkategori, alltså kan man 

inte se att imiterande krafter från företag utanför koncernen påverkar företagen vid 

kontoval. Det företagen hade gemensamt var att alla ändrar namn på konton i kontoklass 

3 och de flesta företagen lade även till konton för att kunna följa upp respektive 

tjänsteintäkt bättre. BAS-kontoplanen uppdateras årligen vilket företag A, B, C och D 

inte tar hänsyn till eftersom de vill behålla samma konton. Respondent E var dock osäker 

och trodde att man använde den nya uppdaterade versionen av BAS-kontoplanen.  

 

Det studien inte förväntade sig att se i den utsträckning som resultatet visade var att de 

skulle föreligga kunskapsluckor hos respektive respondent. Många hade inte en förklaring 

till varför och vilken intäktsredovisningsmetod de använde. Den förklaring som gavs var 

att de tidigare hade använt den metoden eller att de bara gjorde utan större eftertanke. 
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Majoriteten av respondenterna tyckte även att man kunde förbättra BAS-kontoplanen för 

att man mer specifikt skulle kunna följa upp intäkterna.  

Respondenterna hade inga problem med att klassificera intäkterna och tyckte inte att 

intäktsredovisningen var komplext. Tolkningen av resultatet är att många respondenter 

arbetar per automatik. En fundering man lämnas med är att om det föreligger en 

kunskapslucka hur kan det då inte vara svårt att klassificera intäkter? 
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8. Slutsats 

Följande kapitel kommer presentera studiens slutsats som efterföljs med studiens bidrag 
och avslutas med förslag till vidare forskning. 
_____________________________________________________________________ 

8.1 Slutsats 

Studiens syfte var att studera de bakomliggande orsakerna till redovisningsvalen och hur 

intäkterna redovisas, vilket inkluderar en jämförelse mellan företagen. Tidigare forskning 

visar att det finns olika incitament som påverkar ett företags redovisningsval. Eftersom 

tidigare forskning har genomförts på noterade företag differentieras denna studie genom 

att fokusera på onoterade K3 företag. Studien kom fram till att de bakomliggande 

orsakerna till redovisningsval kan förklaras utifrån följande faktorer:  

 

→ Ägarstruktur 

→ Tidigare satta konton  

→  Förväntningar från intressenter 

→ Kontrollenheter 

→ Legitimitet för intressenter 

→ Primära intressenter 

→ BAS-kontoplanen 

 

Agent och principal relationen avgör möjlighet att påverka redovisningen. Om agenten 

arbetar närmare principalen har agenten också större möjlighet att förändra redovisningen. 

Möjligheten att påverka redovisningen beror på arbetsposition då chefer har större 

möjlighet att påverka redovisningen. Om företaget ingår i en koncern kommer man välja 

redovisningsval som gör att det blir lättare att jämföra redovisningen i koncernen, vilket 

innebär att imiterade krafter existerar internt mellan juridisk person och koncern. En 

annan faktor är att många av företagen utformar intäktsredovisningen utifrån tidigare 

valda konton som man sedan bara följer utan större reflektion detta tror vi kan förklara 

kunskapsluckan som förelåg. Det tvingande trycket från andra organisationer påverkar 

också ett företags valmöjligheter vid redovisning. Ett större företag måste ha fler 
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kontrollenheter eftersom övervakningsbehovet ökar vilket leder till en mindre möjlighet 

att påverka redovisningen. Kontrollenheterna kan bland annat förklaras utifrån samhällets 

förväntningar då företagen tvingas redovisa enligt givna regler av samhället. Respektive 

företag vill framstå som legitima eftersom de anpassar sig till samhällets förväntningar 

och regler. De primära intressenterna med avseende på redovisning består kontrollenheter 

såsom Skatteverket, revisorn, banker och Statistiska Centralbyrån som påverkar ett 

företags redovisning då de avgör när och vilken information företagen ska redovisa. 

Studien kom fram till att det inte finns ett starkt samband mellan intäktsredovisningsval 

och bonus samt politisk kostnad. Det finns inget tydligt tecken på att företag väljer 

intäktsredovisningsval utifrån bonus. Utan det man kan se är att de anställda får någon 

form av belöning när de når uppsatta mål. Intervjuguiden utformades för att täcka 

incitamentet egenintresse men eftersom inget företag uttalade sig om bonusprogram eller 

politisk kostnad kunde inte detta samband ses. Det resultatet dock visade var att det 

föreligger egenintresse på företagsnivå men det är svårt att uttala sig på individnivå, det 

vill säga PAT. Detta på grund av att alla respondenter använder redovisningen som ett 

internt styrverktyg och anpassar konton för att det ska bli enklare för företagen att följa 

upp intäkterna.  

 

Studien kom fram till följande om hur företagen redovisar intäkt: 

→ Fast pris eller löpande räkning  

→ Alternativregeln eller huvudregeln  

→ Konton som berör försäljning  

→ Kunskapslucka  

 

Resultatet visade att fyra företag mestadels har uppdrag på löpande räkning och ett företag 

har mestadels fastpris uppdrag. Tre av företagen som har uppdrag på löpande räkning 

använder huvudregeln och ett företag använder alternativregeln. Enligt K3 23.17 får inte 

enskilt bolag med löpande räkning använda sig av alternativregel utan måste använda 

huvudregeln vilket förklaras som en kunskapslucka. Ett av företagen har mestadels 

fastprisuppdrag och använder alternativregeln vid redovisningen. Studien såg även att 

användandet av kontoklass 3 ser olika ut trots att tre av företagen är inom samma kategori 
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av tjänstebransch. De liknelser studien dock såg föreligga vid intäktsredovisning hos 

många av respondenter var:  

 

→ Mestadels löpande räkning     

→ Konton som berör försäljning 

→ Kontrolleras av revisor      

→ Tidigare satta konton 

→ Äldre system av BAS-kontoklass 

→ Anpassar kontoklass 3   

→ Inte komplext  

→ Kunskapslucka 

   

Respondenternas förklaring om varför företag använder vissa konton är för att det handlar 

om försäljning. Respektive företag har också tillgång till en revisor som kan ha hjälpt till 

att sätta den nuvarande intäktsredovisningen som företagen använder sig av. Alla 

respondenterna förutom E tyckte att BAS-kontoplanen kunde förbättras för att man mer 

specifikt skulle kunna följa upp intäkterna. Vidare använder alla företag förutom E den 

äldre versionen av BAS-kontoplanen för att behålla samma konton. Kontoklass 3 var 

något alla företagen anpassade genom att namnge konton efter tjänsterna för att enklare 

följa upp intäkterna. Resultatet visade även att det förelåg en kunskapslucka hos 

respondenterna som kan förklaras av att arbetet automatiseras. Respondenterna behöver 

således inte samma kunskap eftersom programmen är avancerade. Respektive respondent 

upplevde det inte svårt att klassificera intäkter. Detta lämnar oss med en fundering som 

denna studie ej besvarade, om det föreligger en kunskapslucka hos respektive respondent 

hur kan det då inte vara komplext att klassificera intäkter? 

Detta gör att man kan ifrågasätta om de verkligen inte tycker det är komplext att 

klassificera intäkter. 
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8.2 Studiens bidrag 

Detta avsnitt presenterar studien teoretiska och praktiska bidrag men även vår självkritik.  

8.2.1 Teoretiska bidrag  

Denna studie har flera teoretiska bidrag. Det mest uppenbara bidraget är onoterade 

företags incitament till redovisningsval. Tidigare forskning har oftast gjorts på noterade 

bolags redovisningsval (Watts & Zimmerman,1978:1990; Lamm, Tennant & Rollins, 

1994; Healy 1985; Guidry, Leone & Rock, 1999; Bowen, DuCharme & Shore, 1995) 

medans denna studie differentieras genom att fokusera på onoterade bolags 

redovisningsval. Skillnaden i noterade och onoterade bolags redovisningsval kan delvis 

förklaras av intressenter. Eftersom att ett noterat bolag har fler intressenter som är 

beroende av redovisning finns det större incitament att påverka redovisningen än i ett 

onoterat bolag. Onoterade bolag har också intressenter som är intresserade av deras 

redovisning vilket är Skatteverket, Statistiska centralbyrån, banker och ledningen. 

 

Studien har också bidragit till en översikts syn på K3 tjänsteföretags intäktsredovisning. 

Den tidigare forskningen fokuserar på noterade bolags redovisningsval medan denna 

studie även valde att studera kontoklass 3. Företagens användning av kontoklass 3 kan 

även sammanfattas till gemensamma faktorer.  

 

Det sista teoretiska bidraget är att kunskapen om redovisningsval har förnyats då fokus 

är på svenska onoterade K3 tjänsteföretags redovisningsval. Vi har sett att tidigare 

forskning i viss grad kan utvecklas för att förklara ett visst problem tydligare, bland annat 

agent och principal relationen samt intressentteorin om primär- samt sekundära 

intressenter. Resultatet har visat att vissa karaktärsdrag kan analyseras med hjälp av den 

tidigare forskningen men egenintresse var svår att applicera.  
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8.2.2 Praktiskt bidrag  

Studiens empiriska resultat har bidragit med att belysa orsakerna till onoterade företags 

redovisningsval. Resultatet har varit intressanta för studiens ändamål men kan också vara 

intressant för BAS för att få kännedom om deras kunder. Vi förväntade dock inte den 

kunskapslucka som bemöttes vilket försvårade studien. Studien kan därför bidra med 

kunskap om hur respondenterna arbetar. För studenter som är intresserade av redovisning 

kan denna information vara intressant att veta då det förklarar respondenternas förståelse 

om bokföring. Slutligen ger studien inspiration för framtida forskning. 

8.2.3 Självkritik och begränsningar 

Den tidigare forskningen baseras på noterade bolag och denna studie differentierar sig 

genom att fokusera på onoterade bolag. Noterade bolag har större incitament att förändra 

redovisningen än ett onoterat bolag på grund av att fler intressenter är beroende av 

noterade bolags redovisning. Studien kunde ha fokuserat på att jämföra noterade och 

onoterade tjänsteföretags bakomliggande orsaker till intäktsredovisning för att bland 

annat se ett tydligare samband mellan redovisningsval och egenintresse. Studien skulle 

kunna förbättras genom att studera samma kategori inom tjänstebranschen men eftersom 

alla företag var upptagna med deras bokslut var detta svårt att genomföra. Att genomföra 

dessa förbättringar hade gett en mer nyanserad studie och analysen hade blivit mer 

jämförbar med företag inom samma kategori av tjänstebransch. 

  

Studien hade också kunnat förbättras om intervjuerna hade genomförts med fler 

respondenter från varje företag med rollerna chef och ekonomiansvarig. Vissa 

respondenter hade svårt att besvara frågorna om företaget trots att de hade arbetat där i 

flera år och vissa respondenter hade även svårt att besvara intäktsredovisningsfrågorna. 

Att genomföra pilotintervjuer hade kunnat förhindra detta problem men det hade inte 

försäkrat tydligare svar. Detta på grund av att respondenterna har visat olika 

kunskapsnivåer trots jämförbara arbetspositioner.  
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8.3 Förslag på framtida forskning 

Förslag på fortsatt forskning är att göra en djupare analys på kontonivå. Det kan också 

vara intressant att fördjupa sig på kunskapsluckan och klassificering av intäkterna. Denna 

studie lämnade kvar en obesvarad fråga vilket var om det föreligger kunskapsluckor hur 

kan klassificering av intäkter inte ses som komplext?  

Förslag på fortsatt forskning kan vara att genomföra en kvalitativ studie där man studerar 

intäktsredovisningsval mellan tjänsteföretag och varuföretag. Vissa av våra företag har 

enbart försäljning av tjänster och om man hade fokuserat på företag som säljer både tjänst 

och vara som paket kanske klassificeringen av intäkter hade sett annorlunda ut. 

 

Man kan även inrikta sig på enbart noterade tjänsteföretag för att på så sätt se om tydligare 

incitament föreligger. Då mycket av den tidigare forskningen är gjord på noterade bolags 

redovisningsval. 

 

Det hade även kunnat gå att studera ägarstrukturens påverkan på redovisningsval. Vår 

studie visade att redovisningsvalen påverkades beroende på arbetspositionen hos 

respondenten. Studiens resultat visade också att koncernen kunde påverka 

redovisningsvalen. Man kunde ha belyst påverkan av ägarstrukturen vid redovisningsval.  
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Bilaga 1 Informationsbrev 

 

Hur tjänsteföretag redovisar deras intäkter och redovisning som ett verktyg 

Romina Chanko romch663@student.liu.se 

Ximena Rojas ximro735@student.liu.se 

Linköpings universitet 

  

Hej, 

vi är två tjejer som studerar på Linköpings universitet och skriver just nu vår 

kandidatuppsats. Vår uppsats handlar om tjänsteföretags intäktsredovisning samt hur man 

ser på redovisningen. Vi valde ämnet för att BAS kontaktade Linköpings universitet i 

behov av en större översyn om hur deras kunder använder BAS-kontoplanen. I och med 

att 95% av företagen i Sverige använder BAS-kontoplanen är det viktigt att de får den 

information de behöver för att kunna utveckla och förbättra deras kontoplan. 

  

Vi skickar med intervjufrågor för att ni som företag ska se vad för kompetens vi behöver 

och för att ni ska kunna förbereda er om ni så vill det. Att ni deltar i vår intervju kommer 

hjälpa BAS att få mer kunskap i vad dess kunder behöver och på så sätt kan de förbättra 

BAS-kontoplanen vilket ni också kommer gynnas av. 

Syftet är att ni som företag ska bli hörda samt BAS bli upplysta. Hjälp oss hjälpa er! 

Hör gärna av er snarast! 

Vänliga hälsningar, Romina Chanko & Ximena Rojas 
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Bilaga 2 Intervjuguide                                                                          
  

Inledning: 

Studiens syfte 

Informationen kommer behandlas konfidentiellt 

Får vi spela in? 

Vill du ta del av det färdigställda arbetet? 

  

Intervjupersonens bakgrund   

1.    Vad är din roll i företaget och hur länge har du arbetat här? 

2.    Hur länge har du jobbat med redovisning? 

  

Om företaget: 

3. Vad är er affärsidé?  

4. Hur länge har ni funnits på marknaden? 

5. Har ni i företaget några specifika mål för verksamheten i dagsläget? 

-    Om ja, hur jobbar ni för dessa mål? 

-    Vad motiverar er till att nå målen? 

6. Hur skulle du beskriva konkurrensen inom er bransch? 

-    På vilket sätt påverkar det er? 

 7. Vilka är era viktigaste intressenter? 

-    På vilket sätt påverkar de er? 

8. Hur ser samarbetet mellan dig och ledningen ut i det dagliga arbetet? 

  

Frågor om redovisning: 

9. Hur används redovisningen och vilka är användarna? Är det t.ex ett internt styrverktyg 

eller ett verktyg för externt informationsöverlämnande? Förklara! 

10. Har redovisningen utvecklats/ förändrats under din anställningstid? 

-    Om ja, vilka faktorer har påverkat redovisningen? 

11. Har era intressenters behov av information påverkat de finansiella rapporterna? 

-    Om ja, på vilket sätt? 
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Frågor om intäktsredovisning: 

12. Vad är en intäkt för företaget? 

13. Vad för slags intäkter brukar företaget ha? 

14. Berätta om intäktsredovisningen vilken metod använder ni ? 

-    Vem är det som beslutar om vilken redovisningsmetod som ska användas? 

15. Vad är avgörande för er när ni redovisar en intäkt? 

16. Upplever ni det svårt att klassificera intäkter? 

-    Om ja, varför? 

-    Vem beslutar om hur transaktionen ska klassas? 

17. Vem är det som fattar beslut om hur intäktsredovisningen ska utformas? 

  

Frågor om BAS- kontoplanen: 

18. Använder ni BAS-kontoplanen? 

-    Om ja, vilken och varför? 

-    Om nej, varför? 

19. Har ni gjort någon anpassning av BAS-kontoplanen för att den ska vara mer 

användbar för er som företag? 

-    Om ja, varför? 

-    Berör anpassningen kontoklass 3? 

-    Om ja, vilka konton? 

20. Är det någon som skulle kunna förbättras gällande kontoplanen? 

21. Vad ligger till grund för era val av konton vid intäktsredovisning? 

22. Vilka konton i kontoklass 3 använder ni ? 

-    Vilka använder ni mest? 

-    Varför dessa konton? 

  

Avslut: 

23. Är det något du vill tillägga eller klargöra? 
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