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Förord

Rapporten är ett resultat av en undersökning bland revisorer om deras uppfattning av hur
BFNAR 2000:3 har påverkat småföretagens redovisning. Arbetet om en specifik norm och
dess betydelse för den praktiska redovisningen har varit mycket lärorikt i fråga om såväl
förståelse för redovisningsutveckling som koppling mellan teori och praktik. Arbetet har
syftat till att ge ett empiriskt bidrag. Revisorerna som ställt upp har gjort det på ett
föredömligt sätt. Deras välvilja och engagemang för vårt arbete har möjliggjort vår studie och
de undersökningsresultat vi funnit. Att få tillfälle att möta den praktiska redovisningen  på det
sätt vi gjort har varit en värdig slutkläm på vår studietid vid Högskolan i Trollhättan/
Uddevalla

Vi hoppas att de resultat undersökningen givit kommer till användning för läsaren och
skänker ett stort tack till de deltagande revisorerna. Vi vill även tacka handledare Eva
Johansson för det sätt hon satt sig in i våra frågor och det bakgrundsarbete som utförts.

Uddevalla 17 mars 2003

Håkan Aronsson Camilla Sjögren Carl Johan Olsson



Sammanfattning

BFNAR 2000:3 är en redovisningsnorm om lagervärdering utgiven av Bokföringsnämnden.
Normen är en anpassning av Redovisningsrådets Rekommendation 2 till onoterade företag
och har upprättats i syfte att underlätta dessa företags redovisningsarbete. Anpassningen är
uppdelad i tre grupper av företag där den minsta benämns små företag. Studien visar hur
gruppen små företags redovisning påverkas av utgivningen av BFNAR 2000:3. Utgivningen
av BFNAR 2000:3 gjordes 1/1 2001 och var då första steget i Bokföringsnämndens arbete att
anpassa alla Redovisningsrådets rekommendationer till onoterade företag.
Undersökningsresultaten utgör därmed ett intressant material även för senare utgivna och
framtida normer i serien BFNAR.

Vårt empiriska material består av längre intervjuer med sju revisorer. Valet av respondenter är
gjort för att finna den information vi söker samt att täcka in hela den undersökta gruppen.
Den teoribildning som redovisas i kap 5 har utgjort infallsvinklar och mönster för våra
empiriska iakttagelser. Den påverkan vi har funnit kan sammanfattas i följande punkter:

� Merparten av de punkter som BFNAR 2000:3 består av har tillämpats under en längre tid i
praxis. Efter bedömning av rättvisande bild och tillämpning av väsentlighetsprincipen har
det bildats en praxis för små företag oberoende av normer.

� Skillnaderna mellan BFNAR 2000:3 och RR 2 anses för små för att uppväga det problem
man finner i att det blir fler normer att ta hänsyn till. Skillnaderna har ur lättnadssynpunkt
olika inverkan på olika grupper av företag inom den undersökta gruppen. För de minsta
företagen i gruppen innebär vissa anpassningar en försvåring jämfört med en redovisning
enligt RR 2. Det finns alltså behov av att gruppen små företag delas upp vid normgivning.

� Normen når ut till företagen via revisorer och konsulter selekterad efter deras bedömning
av väsentlighet och rättvisande bild.

� Det pedagogiska upplägget och att den abstrakta praxisen konkretiseras genom en norm
har gjort att revisorerna lättare har kunnat implementera beräkningarna och
bedömningarna i företagen.



Summary

BFNAR 2000:3 is an accounting standard, issued by the Accounting authority
(Bokföringsnämnden), regarding valuing inventories. The standard is an adjustment to
Recommendation 2, issued by Redovisningsrådet, made for corporations that is not part of
stock exchange. The object of BFNAR 2000:3 is to simplify the accounting process for these
companies. The adjustment divides the companies into three groups. We have chosen to study
the group with the smallest firms. The purpose of our study is to show how small firms
accounting are influenced by the issued standard. The issue was made 1/1 2001 and was the
beginning of the Accounting authority’s adjustment of all Redovisningsrådet
recommendations to firms that is not part of stock exchange. The results of our study will
thereby also constitute an interesting material for later and future issued standards in the series
of BFNAR.

Our empirical material consists of interviews with seven auditors. The auditors are chosen
with the purpose to find the information we are looking for and also to cover up a large group
of companies. The theories that have been given an account of in chapter 5 have constituted
angels of incidence and models for our empirical observations. The influence we have found
can be summarised in the following dots:

� Most of the dots that BFNAR 2000:3 consists of have for a long time been applied in
practice. The companies and auditors have estimated true and fair view and in that way
the accounting process has developed without influence by standards such as
Redovisningsrådets recommendations.

� The differences between BFNAR 2000:3 and Redovisningsrådets recommendations is too
small to compensate for the problem that comes with the fact that the issuing mean one
more standard to take into consideration. The differences have when it comes to
simplifying different meaning for different kinds of companies in the studied group. For
the smallest companies some adjustments have the meaning of an aggravation compared
to an accounting by RR 2. This means that there is a need for a further dividing of the
group small companies.

� BFNAR 2000:3 reaches the companies through accountants and consults sort out after
these actors judgement of true and fair view.

� The pedagogic disposition and the fact that the abstract practice is given concrete form
through a standard make it easier for the accountants to implement the calculations and
the judgements.



Innehållsförteckning:

1 Inledning............................................................................................................................. 7
1.1 Introduktion .................................................................................................................... 7
1.2 Problemanalys ................................................................................................................ 7

1.2.1 Småföretags särställning......................................................................................... 7
1.2.2 Lättnadsregler......................................................................................................... 8
1.2.3 Varulagervärdering................................................................................................. 9

1.2.3.1 Anskaffningsvärdet ............................................................................................ 9
1.2.3.2 Verkligt värde................................................................................................... 10

1.2.4 Normgivning på Redovisningsområdet................................................................ 10
1.2.5 Syftet med BFNAR 2000:3 .................................................................................. 12
1.2.6 Problemformulering ............................................................................................. 13

1.3 Forskningsfråga ............................................................................................................ 14
1.4 Disposition ................................................................................................................... 14

2 Syfte.................................................................................................................................. 15
3 Avgränsning ..................................................................................................................... 15
4 Metod ............................................................................................................................... 16

4.1 Undersökningens respondenter .................................................................................... 16
4.2 Val av metod ................................................................................................................ 16
4.3 Ansats ........................................................................................................................... 18
4.4 Tillvägagångssätt.......................................................................................................... 18
4.5 Studiens trovärdighet.................................................................................................... 19

5 Teori ................................................................................................................................. 20
5.1 Skillnader mellan RR 2 och BFNAR 2000:3 ............................................................... 20

5.1.1 Anskaffningsvärde................................................................................................ 21
5.1.2 Nettoförsäljningsvärde ......................................................................................... 23
5.1.3 Remissvar ............................................................................................................. 24
5.1.4 Teorianalys: Skillnader mellan BFNAR 2000:3 och RR 2 .................................. 24

5.2 Praxis och Normer........................................................................................................ 25
5.2.1 Normbildning och normers betydelse .................................................................. 25
5.2.2 Spridning av praxis............................................................................................... 27
5.2.3 Bildningen av BFNAR ......................................................................................... 27
5.2.4 Teorianalys: Praxis och normer............................................................................ 28

5.3 BFNAR och god redovisningssed ................................................................................ 28
5.3.1 BFNAR’s legala status ......................................................................................... 28
5.3.2 God redovisningssed ............................................................................................ 29
5.3.3 Rättspraxis............................................................................................................ 30
5.3.4 Betydelsen av parallell normgivning.................................................................... 31
5.3.5 Teorianalys: BFNAR och God Redovisningssed................................................. 31

5.4 Kommunikation............................................................................................................ 31
5.4.1 Kommunikationsprocessen .................................................................................. 32
5.4.2 Teorianalys: Kommunikationsprocessen ............................................................. 34

6 Empiri och Analys............................................................................................................ 34
6.1 Beskrivning av intervjupersonerna............................................................................... 34
6.2 Skillnader mellan BFNAR 2000:3 och RR 2 ............................................................... 35

6.2.1 Empiri................................................................................................................... 35
6.2.2 Analys: Skillnader mellan BFNAR 2000:3 och RR 2.......................................... 38

6.3 Normer och Praxis........................................................................................................ 40
6.3.1 Analys: Normer och Praxis .................................................................................. 42



6.4 BFNAR och God Redovisningssed.............................................................................. 43
6.4.1 Analys: BFNAR 2000:3 och God redovisningssed.............................................. 46

6.5 Kommunikationsprocessen .......................................................................................... 47
6.5.1 Analys: Kommunikation ...................................................................................... 49

7 Slutsatser .......................................................................................................................... 50
7.1 Förslag till vidare forskning ......................................................................................... 52

8 Källförteckning................................................................................................................. 53
8.1 Litteratur....................................................................................................................... 53
8.2 Speciella dokument ...................................................................................................... 53
8.3 Hemsidor ...................................................................................................................... 54
8.4 Artiklar ......................................................................................................................... 54
8.5 Respondenter ................................................................................................................ 55

Figurförteckning
Figur 1. Lagar och normers påverkan på företag. .................................................................... 12
Figur 2. Trattmodell ................................................................................................................. 18
Figur 3. Förändring av normer (processen).............................................................................. 26
Figur 4. Kommunikationsmodell ............................................................................................. 32

Bilagor
Bilaga 1. Intervjuguide
Bilaga 2. Bokföringsnämndens allmänna råd om redovisning av varulager (förkortad

version, gällande småföretag)
Bilaga 3. Bokföringsnämndens indelning av företag



7

1 Inledning

1.1 Introduktion

Alla företag som har lager i sin verksamhet gör varje år en lagervärdering. Fram till år 2001
följde alla svenska företag samma riktlinjer för hur värderingen av lagret skulle göras enligt
årsredovisningslagen. År 2001 infördes en valmöjlighet för onoterade företag i form av en
lättnadsregel angående lagervärdering. Regeln benämns BFNAR1 2000:3 av det på
redovisningsområdet normgivande organet Bokföringsnämnden (BFNs redovisning av
varulager, 2003).

BFNAR 2000:3 är avsedd att underlätta och förenkla lagervärderingen för onoterade företag.
Lagret är för många företag av alla tänkbara storlekar en betydande post, såväl i
balansräkningen som för verksamheten. Själva inventeringen och värderingen av lagret blir då
också viktig för redovisningen av företagets finansiella tillstånd och ställning, men utgör även
en för företaget märkbar kostnadspost. Denna kostnad slår hårdast mot mindre företag som
inom företaget oftast saknar möjlighet att internt skaffa sig den kompetens som krävs för att
utföra värderingen enligt gällande regler (Westermark, 2000).

1.2 Problemanalys

1.2.1 Småföretags särställning

En årsredovisning har idag helt skilda funktioner beroende på om företaget är noterat eller ej.
De båda gruppernas intressenter skiljer sig åt i all väsentlighet. Ett noterat företags
årsredovisning vänder sig i allt högre grad till riskkapitalmarknaden vilket till stor del kan
tänkas prägla deras redovisning. För onoterade och inte minst mindre onoterade företag är
kraven på redovisningen oftast små från riskkapitalägarna. Från kreditmarknaden är
öppenhetskraven som regel betydligt mer omfattande och krävande än vad som kan begäras
rymmas i dessa företags årsredovisning. Ovanstående faktum leder allt som oftast till att
redovisningen blir ett nödvändigt ont och vilken så gott som uteslutande präglas av civil- och
skatterättsliga föreskrifter (Holmqvist-Larsson, 2001).

Onoterade företag och inte minst småföretag utgör en stor källa till tillväxt i ekonomin i
Sverige såväl som i övriga EU. Detta faktum har i allt större utsträckning uppmärksammats de
senaste decennierna vilket lett till att intresset för mindre företag har ökat i den politiska
debatten. Diskussionen har fokuserats på de mindre företagens begränsade resurser att sätta
sig in i och tillämpa regelverk och utöva sysslor som i viss mån kräver specialkompetens
(SOU 1997:186).

Thorbjörn Ek säger i sin bok Våga, Växa, Vinna att så gott som all byråkrati för företag med
färre än 20 anställda är överflödig. Detta anser han med bakgrund av att nyttan inte överstiger
de besvär och den irritation som bestämmelserna innebär (Ek, 1996). Regelverk skall vara
utformade så att de skapar effektivitet. Syftet med regelverket skall uppnås på ett så
resurssnålt sätt som möjligt. I en undersökning gjord av NUTEK2 bland småföretagare visar
                                                
1 Bokföringsnämndens allmänna råd
2 Verket för näringsutveckling
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det sig att man ser olika typer av krav från myndigheter som centrala faktorer för
företagsklimatet. Låg komplexitet pekades enligt samma undersökning ut som speciellt
viktigt. Komplexiteten är dock inte den enda aspekten att ta hänsyn till vid utformandet av ett
samhällsekonomiskt gynnsamt regelverk för småföretagande. Regelverket måste vara
motiverande och skapa incitament för företagande (Närings- och Handesldepartementet,
1997).

1.2.2 Lättnadsregler

Det arbete som har gjorts för att underlätta för småföretagare har i flera fall lett fram till
lättnadsregler för mindre och onoterade företag. Redovisningen var det rättsområde där man
först uppmärksammade de mindre företagens speciella behov. Detta hindrar dock inte att
redovisning än idag upplevs av många mindre företag som en stor arbetsbörda och
kostnadskälla. Redovisningsområdet bjuder på ytterst detaljerade regelverk som i och för sig i
många fall har en betydande funktion för alla typer av företag, men vars kostnader i form av
relativa resurser kan te sig mycket orättvisa. Dessa administrativa kostnader generar heller
inte några resurser tillbaka till företaget, annat än indirekt, vilket i än högre grad bidrar till en
på intet sätt önskvärd effekt på motivationen i företagen. Detta slår i sin tur tillbaka på
tillväxten, vilket uppmärksammats i Sverige under en tid. Från början av 1980-talet har
intresset stadigt stegrats och idag finns det ett flertal s.k. lättnadsregler som skiljer god
redovisningssed3 för företag åt beroende på dess storlek.

Lättnadsregler är naturligtvis inte bara av godo, varken för tillväxten eller rättvisan. När man
tillämpar skilda regler och normer för olika företag som konkurrerar på samma marknader,
kommer det alltid att innebära en viss inskränkning på konkurrensen. Det faktum att
lättnadsregler som gynnar mindre företag med lägre omsättning kan komma att hämma viljan
att växa och därigenom tillväxten i samhället. Alla dessa negativa effekter måste tas hänsyn
till och minimeras i förhållande till de fördelar man vill uppnå vid utformandet av
lättnadsregler för mindre företag.

För att effekten av en lättnad ska uppnås så är det naturligtvis en förutsättning att budskapet
och innebörden når fram till sin mottagare. Såväl den praktiska innebörden som det teoretiska
syftet måste nå fram för att förståelse ska kunna uppnås. Kontakten med expertorgan på
redovisningsområdet är sällan central i de små företagens verksamhet vilket gör att
informationskanalerna som en lättnadsregel ska ta sig igenom ofta är bristfälliga. Även
skillnaderna i kompetens och språkbruk i redovisningsfrågor mellan parterna kan medföra att
man lätt går förbi varandra (SOU 1997:186).

Lättnadsreglerna inom redovisningsområdet fick sin egentliga introduktion 2001. 1/1 2001
inleddes Bokföringsnämndens arbete med att ge ut s.k. allmänna råd på årsredovisningslagens
område. De allmänna råden är anpassningar av Redovisningsrådets rekommendationer för
onoterade företag. De utgår inte direkt ifrån årsredovisningslagen utan ifrån
Redovisningsrådets tillämpning av årsredovisningslagen4. Detta gör att de allmänna råden blir
en beskrivning av i vilken utsträckning som icke noterade företag ska tillämpa
Redovisningsrådets rekommendationer. Införandet av de allmänna råden kan ses som ett
direkt svar på den nämnda debatten om vikten av minskad komplexitet i redovisningen för
mindre företag (Holmqvist-Larsson, 2001).
                                                
3 ”en faktiskt förekommande praxis hos en kvalitativt representativ krets av bokföringsskyldiga” (förarbetet till
bokföringslagen) se vidare stycke 5.3.
4 se figur 1 s.12



9

1.2.3 Varulagervärdering

Ett varulager består enligt Bokföringsnämndens definition av materiella tillgångar som är:
� Avsedda för försäljning i ordinarie verksamhet
� Under tillverkning för att bli färdiga varor eller
� Ska brukas i tillverkningen av varor eller tjänster som ska säljas i den ordinarie

verksamheten (www.bfn.se).

Svårigheten med varulagervärderingen kan vara, för såväl den redovisningsskyldige som dess
intressenter att övertygas om riktigheten i det redovisade lagervärdet. Orsakerna till
osäkerheten kan vara flera. Om lagret är omfattande och utgör en stor procentuell balanspost i
redovisningen finns alltid en riskfaktor vid såväl värdering, rubricering som inventering.
Varulagrets egenskaper kan medföra svårigheter vid bedömningen. I exempelvis
tillverkningsföretag kan lagret bestå av ett till antal oräknelig mängd enheter vars verkliga
värde präglas av snabba fluktuationer.

Lagervärderingen har i många företag en betydande inverkan på företagets redovisade resultat
samt tillgångsredovisning. Det har därför varit svårt att åstadkomma enighet om en
värderingsprincip som på ett rättvisande sätt beaktar såväl den balansmässiga som den
resultatmässiga aspekten.

Enligt Westermark (1996, s. 15) är syftet med varulagervärdering huvudsakligen att:
� ställa periodens kostnader mot dess intäkter för att beräkna vinsten
� presentera information för externa intressenter om företagets framtida
 kassaflöden, dels vid försäljningen skapat inflöde av pengar, dels vid
 ersättningsanskaffning erforderligt behov av pengar.
� mäta godsets värde för företaget genom att jämföra värdet på företaget
 med respektive utan varulager.

Den grundläggande frågan att ställa sig vid lagervärdering är om värdering ska ske till ett
värde motsvarande de kostnader man haft för varan (anskaffningsvärdet) eller till det belopp
som varan kan bedömas vara värd för företaget idag (nettoförsäljningsvärdet eller
återanskaffningsvärdet). Enligt svensk redovisningstradition och lag är svaret att det är det
lägsta av de båda värdena som värdering ska ske till. Det följer av vad man brukar kalla
Lägsta värdets princip (LVP), som är en av svensk redovisningsrätts grundläggande principer.
En såväl praktiskt som principiellt svårare fråga att besvara, är hur beräkningen av dessa
värden ska göras (Westermark, 1996).

1.2.3.1 Anskaffningsvärdet

Att bestämma en varas anskaffningsvärde handlar om att beräkna de resurser som varan fram
till redovisningsdagen tagit i anspråk. För att bestämma detta så uppkommer två
grundläggande problem:

� Fördelning av kostnader mellan produkter
� Fördelning av kostnader mellan perioder

Att fördela kostnader mellan produkter handlar om att avgöra vilka produkter som har tagit
förbrukade resurser i anspråk, d.v.s. vilka resurser ska vara med i lagervärdet. Fördelningen
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mellan perioder handlar om när i tiden som förbrukningen av resursen ska redovisas som
kostnad eller aktiveras som lagertillgång (Smith, 2000).

Problemen med fördelningen vid beräkningen av anskaffningsvärdet uppkommer främst när
det är egentillverkade varor som ska värderas. Problematiken kan då vara stor när det t.ex.
gäller att avgöra om en resursförbrukning kan sägas finnas i form av ett lagervärde eller om
det i sin helhet bör kostnadsredovisas. En resurs som aktiverats och redovisats som
lagertillgång kallas då för produktkostnad medan en resursförbrukning som kostnadsförs
direkt kallas för periodkostnad. Framförallt är det vid bedömningen av s.k. fasta omkostnaders
koppling till en viss produkt eller produktkategori som problemen hopar sig. En fast
omkostnad är en kostnad som inte direkt kan tillgodoräknas en produkt eller produkt kategori
och dessutom inte heller är volymberoende. Ex på sådana kostnader kan vara avskrivningar på
anläggningstillgångar och lokalkostnader. I den svenska årsredovisningslagen löser man detta
problem genom skrivelsen att skälig andel av indirekta tillverkningskostnader ska tas med i
lagervärdet. Vad som är skäligt för resp. företag har man sedan låtit god redovisningssed
avgöra5.

1.2.3.2 Verkligt värde

En varas verkliga värde är enligt svensk redovisningstradition som huvudregel vad man kallar
nettoförsäljningsvärdet. Beräkningen görs med varans försäljningsvärde minskat med
försäljningskostnader, eller om varan inte är färdigtillverkad, alla återstående kostnader till
dess varan är såld. Problemet med fördelningen av omkostnader som togs upp angående
beräkningen av anskaffningsvärdet gäller även nettoförsäljningsvärdet. Om beräkningen av
nettoförsäljningsvärdet vållar alltför stora problem får ett alternativt värde användas,
återanskaffningsvärdet. Ett sådant värde utgörs av vad det skulle kosta företaget att köpa
varan eller dess komponenter på redovisningsdagen (Smith, 2000).

1.2.4 Normgivning på Redovisningsområdet

Både årsredovisningslagen och bokföringslagen är utformade som ramlagar inom
redovisningsområdet. I deras egenskap av ramlagar så krävs att de kompletteras av normer.
Normerna skall i sin tur beskriva god redovisningssed. Orsaken till att dessa normer inte
upptas i lag förklaras av att redovisningen påverkas av den internationalisering som ständigt
pågår vilket gör att de regler som finns ständigt måste omprövas och anpassas till omvärldens
förhållanden. En annan orsak är den långsamma lagstiftningsprocessen (Prop.1998/99:130).
Man har även gjort bedömningen att normgivning utanför lagboken lättare kan anpassas till
speciella redovisningssituationer och att man på så sätt bättre kan ta till vara på näringslivets
kunskap. Under senare år har normbildningen på redovisningsområdet blivit allt mer intensiv i
takt med en ökad internationell harmonisering.

I Sverige är Bokföringsnämnden (BFN), Redovisningsrådet (RR) och Finansinspektionen6 de
viktigaste normgivarna på redovisningsområdet (Westermark, 2000).

Bokföringsnämnden (BFN) är en statlig myndighet och ett expertorgan inom
redovisningsområdet. Deras ledamöter utses av regeringen. Nämndens primära uppgift är att
                                                
5 se stycke 5.3.2.
6 Finansinspektionen har som uppgift är att utöva tillsyn över företag inom finansiella marknader, kreditinstitut
och enskilda försäkringsväsendet. Dessa områden kommer inte att behandlas i uppsatsen vilket då heller inte
finansinspektionen kommer att göras.
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utveckla god redovisningssed i såväl företagens bokföring som den externa redovisningen.
Dess rekommendationer och uttalanden i redovisningsfrågor har status av allmänna råd7.
Dessa rekommendationer är inte formellt bindande men har dock i praktiken ofta fått en
avgörande betydelse vid bedömning av vad som utgör god redovisningssed i företagens
redovisning. God redovisningssed är i sin tur enligt årsredovisningslagen bindande.

Nämnden publicerar sina allmänna råd i en särskild serie som heter BFNAR8. Denna
publikation är dock i regel otillräcklig för att få en fullständig bild av vad som gäller på det
område som avses med det allmänna rådet.  Publikationen ”Bokföringsnämndens
vägledningar” kompletterar därför ”BFNAR” och är en samlad och strukturerad framställning
av hur redovisningen bör vara utformad inom ett visst område med hänsyn till författningar
och normgivning i ämnet ( Westermark, 2000).

BFN ger ut allmänna råd i frågor som rör såväl bokföringslagen som årsredovisningslagen.
Vad det gäller de allmänna råden kring årsredovisningslagen så riktar man sig enbart till
onoterade, näringsdrivande företag. De utformas som anpassningar till Redovisningsrådets
rekommendationer vilka främst är avsedda för noterade företag. Onoterade företag är en
förhållandevis stor grupp och delas därför in i tre grupper efter företagens storlek9.

� Små företag: högst 10 anställda, balansomslutning max 24 miljoner, s k 10/24 bolag.
� Medelstora företag: max 200 anställda, balansomslutning max 1000 prisbasbelopp10.
� Stora företag: minst 200 anställda, balansomslutning minst 1000 prisbasbelopp.

De allmänna råden är skrivna med utgångspunkt i de små företagen med utökade krav på
medelstora och stora företag. De första råden på årsredovisningsområdet togs i bruk 2001 och
var då fyra till antalet. Med tiden ska det utformas ett allmänt råd anpassat för var och en av
Redovisningsrådets rekommendationer (Holmqvist-Larsson, 2001).

BFN har ett särskilt ansvar att informera och vägleda i bokföringsfrågor för de onoterade
företagen. Med ett onoterat företag menas att företagets aktier inte är föremål för offentlig
handel eller att de p.g.a. sin storlek inte har ett stort allmänt intresse (BFNs uppgift, 2003).

1989 bildades Stiftelsen för utvecklande av god redovisningssed av BFN, Föreningen
Auktoriserade Revisorer (FAR) och Sveriges Industriförbund. Genom denna stiftelse bildades
Redovisningsrådet som fick till uppgift att utfärda rekommendationer som rör de större
företagen (publika bolag). Stiftelsen har sedan 1998 ersatts av en ideell förening med samma
namn, i vilken staten (BFN) ej ingår (Redovisningsrådet, 2003).

Redovisningsrådets rekommendationer ska följa de internationella standards som utarbetas av
IASB11 (tidigare IASC). Avvikelser från de internationella standards, IFRS (International
Financial Reporting Standards), kan förekomma om svensk lag lägger hinder för att följa
deras standards (BFNs normgivning, 2003). Rekommendationen RR 2 Varulager från 1992

                                                
7 Sådan generella rekommendationer om tillämpningen av en författning som anger hur någon kan eller bör
handla i ett visst hänseende (Förordning 1984:212)
8 Bokföringsnämndens allmänna råd
9 Se bilaga 3.
10 Prisbasbeloppet följer av lagen om allmän försäkring.
11 International Accounting Standard Board, internationellt normgivande organ på redovisnings området som ger
ut internationella standarder i form av IAS
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hänvisar till ett IASC-utkast betecknat E 40. Detta utkast resulterade i en rekommendation,
IAS 2 Inventories, gällande fr.o.m. 1995 (Westermark, 2000).

Figur 1. Lagar och normers påverkan på företag. Källa: Fri

I och med statens utträde ur Redovisningsrådet så har detta organ fått allt mindre att säga till
om. Att BFN nu ger ut en serie normer anpassade för onoterade bolag får ses som en reaktion
på att man inte anser att Redovisningsrådet har visat tillräckligt intresse för denna grupp i sina
rekommendationer (Westermark, 2000).

1.2.5 Syftet med BFNAR 2000:3

BFNAR 2000:3 är en lättnadsregel som BFN givit ut i syfte att förenkla onoterade företags
lagervärdering. Rådet kompletterade Redovisningsrådets Rekommendation 2 (RR 2)12 vid sitt
införande 1/1 2001. RR 2 hade dessförinnan varit den huvudsakliga normen för redovisning
av lager för alla former av företag som lyder under svensk lag. Införandet av BFNAR 2000:3,
som är en alternativ norm till RR 2, innebar en valmöjlighet för onoterade, näringsdrivande13

företag att tillämpa andra värderingsmodeller än de som framgår av RR 2. Förutom gällande
normer har man naturligtvis även lagstiftning att hålla sig efter på området. RR 2 beskriver
hur Årsredovisningslagen 4 Kap 9 och 11-12§§, Inkomstskattelagen 17 Kap samt lagen om
inventering av varulager, skall tillämpas. BFNAR 2000:3 å sin sida är en beskrivning av hur
RR 2 skall tillämpas i onoterade företag (Holmqvist-Larsson, 2001).

Bakgrunden till Bokföringsnämndens arbete att anpassa Redovisningsrådets
rekommendationer till onoterade företag är ett stort antal samråd som man haft med
näringslivsorganisationer och myndigheter för att förvissa sig om i vilken utsträckning
rekommendationerna utgör god redovisningssed även för onoterade företag. Innan de
allmänna råden har fastslagits har det gjorts en genomgång av de remissvar som framkommit i
ett remissförfarande. Syftet med arbetet var att kunna införa lättnader i redovisningskraven för
                                                
12 fr.o.m. 1/1 2003 RR 2:02, dock utan betydande förändringar (www.hogia.se)
13 fr.o.m. 2003 ej enskilda näringsidkare enligt BFNAR 2002:4. Se även bilaga 3

Anpassning till
onoterade

Onoterade

Noterade

Anpassning till
noterade företag

Anpassning till
svenska förhållanden

ÅRL IAS

RR

BFN



13

onoterade företag. Komplexiteten och kostnaderna för redovisningen skulle minskas samtidigt
som god redovisningsed skulle upprätthållas. För att kunna upprätthålla god redovisningssed
bedömde man det vara nödvändigt att i normalfallet inte låta redovisningen strida mot
grundläggande redovisningsprinciper. Med arbetet ville man bidra till att transaktioner och
händelser av likartat slag skulle redovisas med enhetliga principer.

Vid Bokföringsnämndens bedömning som ligger till grund för de allmänna råden ser man till
syftet till Redovisningsrådets rekommendation för noterade företag och i vilken utsträckning
samma syfte bör gälla även för onoterade företag. Den offentliga redovisningen är främst till
för företagens intressenter. Det var också de skilda intressentförhållandena mellan noterade
och onoterade företag som man fokuserade sig på vid överläggningarna när man ville
förbättra de informationsekonomiska förutsättningarna för onoterade företag. Målet var att
endast upplysningar som är av betydelse för dem som ska fatta beslut på basis av företagens
offentliga redovisning skall vara reglerade. Samtidigt skall användarnas behov av
beslutsinformation ställas mot den redovisningsskyldiges kostnader för framtagandet av
informationen.

De noterade förtagen bedömdes ha en betydligt mer omfattande samling intressenter som
ställde helt andra krav på insyn i företagen. Intressenternas behov av redovisningen påverkas
också starkt av att noterade företag enligt lag inte får lämna selektiv information med hänsyn
till aktiehandeln vilket däremot ett onoterat företag är fritt att göra. Denna restriktion för
noterade företag gör att dess intressenter i stort sätt helt hänvisas till företagets offentliga
redovisning, en förutsättning som inte gäller för onoterade företags intressenter.

Bokföringsnämnden ansåg också att det faktum att Redovisningsrådets rekommendationer till
stor del är präglade av det allmänna rådets uppgift att så länge det inte strider mot svensk lag
ta sin utgångspunkt i internationell normgivning. Bakgrunden till detta är att öka
jämförbarheten mellan svenska och utländska noterade företag och på så vis tillgodose den
internationella kapitalmarknaden14. Dessa syften fann man inte vara överförbara till onoterade
företag då man gjorde bedömningen att onoterade företags redovisning främst riktar sig till
nationella intressenter.

Den vägledning som följer med BFNAR 2000:3, består till stora delar av texter identiska med
Redovisningsrådets rekommendation 2. Detta säger man från Bokföringsnämnden vara
avsiktligt för att inga tveksamheter ska uppkomma där inga skillnader i sak med
rekommendationen har avsätts, samt för att tydligare kunna ange de specifika ändringarna.
BFN anger att rådet innebär en valmöjlighet för det onoterade företaget. Om man väljer att
använda BFNAR 2000:3 och inte RR 2 så skall rådet som huvudregel ”tillämpas i sin helhet”.
Detsamma gäller om man väljer att använda RR 2 (Holmqvist-Larsson, 2001).

1.2.6 Problemformulering

Åsiktsskiljaktigheterna angående lättnadsregeln BFNAR 2000:3 har varit många, vilket sätter
området i en intressant situation för en studie. Så gör även lättnadsreglernas aktualitet och
dess inneboende problematik som tagits upp tidigare. Liksom övriga allmänna råd utgivna av
Bokföringsnämnden så är BFNAR 2000:3 tänkt att innebära en valmöjlighet för en viss grupp
redovisningsskyldiga. För att rådet skall ha någon verkan så måste det först och främst
innebära fördelar för den redovisningsskyldige. I andra hand måste fördelarna överskrida de

                                                
14 Se figur 1, s.12
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nackdelar och kostnader för den redovisningsskyldige som är förenade med att ändra i
redovisningsförfarandet. Om t.ex. fördelarna består av förenklade uträkningsmodeller så får
inte de uppvägas av den ökade arbetsbördan som det innebär att sätta sig in i den nya
möjligheten och modellen. Istället för ett incitament för företagande genom lägre
redovisningsmässig komplexitet kan en lättnadsregel få innebörden av ”ännu en regel” mer än
en lättnad. Förutom att det måste finnas nog med incitament för att rådet ska användas så
måste det också nå ut till de som ska använda det. Företagarsverige är stort och brett, alla får
förutsättas göra sitt yttersta för att verka effektivt, men företag har olika möjligheter att
informera sig om och ta till sig av en ny redovisningsteknisk möjlighet som BFNAR 2000:3.

Det allmänna rådets praktiska innebörd är ett intressant analysobjekt. Kravet på förenklingar
och lättnader för mindre företag står högt på dagordningen i debatten om det ogynnsamma
företagsklimatet. Samtidigt ökar öppenhetskraven på börsbolagens aktiekursstyrda
redovisning. Båda faktorerna förefaller vara bidragande orsaker för införandet av
lättnadsregler och redovisningsmässig diskriminering av företag. Bokföringsnämndens
lättnadsregler riktar sig till alla näringsdrivande onoterade företag som styrs av
årsredovisningslagen. Lättnaderna är dock i första hand riktade till de minsta företagen, s.k.
10/24 bolag15. Med anledning av att det är främst för de minsta företagen som normgivaren
har ansett det vara nödvändigt med lättnader har vi valt att göra vår studie kring dessa bolags
lättnader.

1.3 Forskningsfråga

Då det är de små bolagens redovisning vi vill undersöka så kommer vår forskningsfråga att
vara följande:
Hur påverkas redovisningen i små företag av Bokföringsnämndens allmänna råd 2000:3?

Delfrågor till forskningsfrågan:
� Innebär BFNAR 2000:3 några nyheter jämfört med tidigare norm som påverkar

redovisningen och i så fall hur?
� Innebär BFNAR 2000:3 några nyheter jämfört med vad som redan användes i praktiken?
� Kommer en redovisning enligt BFNAR 2000:3 alltid att innebära god redovisningssed och

vad innebär detta för BFNARs påverkan på småföretagens redovisning?
� Har normen och dess innebörd nått ut till de redovisningsskyldiga?

1.4 Disposition

Kapitel 1 – Inledning: Uppsatsen börjar med en kort introduktion till det valda ämnesområdet.
Därefter följer en mer omfattande bakrundsbeskrivning i form av en problemanalys. Problem
analysen mynnar ut i en mer preciserad problemformulering där ämne valet argumenteras.
Denna argumentation leder oss sedan fram till studiens forskningsfråga.

Kapitel 2 – Syfte: Här redogörs för forskningens syfte, vilken kunskap vi vill förmedla, hur vi
vill förmedla den och varför.

                                                
15 Bokföringsnämndens betecknar denna grupp små företag, fr.o.m. här kommer denna definition gälla för såväl
små företag som småföretag där dessa nämns i texten.
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Kapitel 3 – Avgränsning: En bestämning av vilka ramar studien kommer att hålla sig inom.
Val och argumentation av subjekt för undersökningen.
Kapitel 4 – Metod: I metod kapitlet redogörs och argumenteras för det tillvägagångssätt vi
använt oss av för att få svar på forskningsfrågan. Syftet med avsnittet är att klargöra hur vi
praktiskt har utfört undersökningen och vilken kvalitet vi anser att undersökningen har med
hänsyn till vårt metodval.

Kapitel 5 – Teori: Avsnittet behandlar den teoribildning som har betydelse för vår
undersökning. Såväl teoriavsnittet som empiri och analysavsnittet är uppdelat i fyra olika
områden som tillsammans ska ge en bild av vilken påverkan BFNAR 2000:3 har på små
företags redovisning

Kapitel 6- Empiri och Analys: Forskningen syftar till att lämna ett empiriskt bidrag. Empirin
består av materialet funnet i de 7 intervjuer som är källan till våra undersökningsresultat. För
ökad läsvänlighet så redovisas våra analyser av vad som framkommit av intervjuerna efter
resp. empiriområde.

Kapitel 7- Slutsatser: Här redovisas de svar som vi anser oss ha funnit. Den empiri vi funnit
kopplas till och teorier jämförs med tidigare forskning. Förfarandet leder till att
forskningsfrågan besvaras. I avsnittet förslag till vidare forskning ges en kort beskrivning av
idéer som uppkommit under arbetets gång och efter formuleringen av slutsatser om uppslag
till relaterade ämnen att söka kunskap inom.

2 Syfte

Vår studies syfte är att beskriva och utvärdera hur små företags redovisning påverkas av
BFNAR 2000:3 och hur det allmänna rådet har nått ut till dessa.

Wiedersheim-Paul, Eriksson skriver om beskrivande och utvärderande syften. Med ett
beskrivande syfte menar man att man i ord avbildar exempelvis en händelse, ett förlopp eller
tillstånd. Beskrivningen görs utifrån ett av beskrivaren valt perspektiv. En beskrivning är dock
sällan något syfte i sig utan för att denna ska vara meningsfull måste även denna ha ett syfte.
Vår beskrivnings syfte är att utvärdera. Att utvärdera innebär att studera konsekvenserna av
något (Wiedersheim-Paul & Eriksson, 1995).

Bidraget vi vill lämna genom studien är empiriskt, d.v.s. vårt resultat och analys kommer att
grundas på en undersökning av verkligheten. Beskrivningen av det allmänna rådets betydelse
på den praktik vi vill undersöka kommer att ligga till grund för vår utvärderande analys av
orsaker och samband. Perspektivet som studien kommer att göras utifrån är den
redovisningsskyldiges. Vi vill visa om det allmänna rådet har inneburit det förenklade och
mindre resurskrävande redovisningsförfarandet som varit normens primära syfte. Med
begreppet redovisningsskyldig innefattar vi alla som är delaktiga vid upprättandet av den
offentliga redovisningen samt den juridiska person för vilken redovisningen upprättas.

3 Avgränsning

Som syftet anger så kommer studien utgå ifrån redovisningspraktikern och företaget denne
företräder. Detta innebär att endast deras intressen av rådet kommer att behandlas. Om det
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allmänna rådet BFNAR 2000:3 leder till någon förändring för det beslutsunderlag som
redovisningen utgör för företagets intressenter kommer detta inte att behandlas.

Studien kommer endast att behandla de företag som enligt Bokföringsnämndens faller under
definitionen ”Små företag”16. Att innefatta övriga grupper som berörs av rådet skulle kunna
förvränga vårt analysresultat och på så vis skada underökningens reliabilitet. Att valet av
grupp föll på just små företag är att detta varit huvudsakliga subjektet för det aktuella rådet
(Andersson & Hammo, 2001).

Geografiskt har vi valt att avgränsa oss till vårt närområde, fyrstadsregionen. Vi har bedömt
området vara tillräckligt ifråga om storlek och branschomfång för att ett insamlat underlag
inte skall behöva påverkas av datainsamlingsområdet.

4 Metod

4.1 Undersökningens respondenter

Vi har valt att göra vår empiriska undersökning genom att intervjua en strategiskt utvald
grupp revisorer (en blandning av stora och små revisionsbyråer). Att inte söka informationen
hos undersökningens egentliga subjekt, småföretagen, kommer sig av förförståelsen om var
den sökta informationen främst går att finna. Att söka empirin direkt hos företagen hade
medfört att analysområdet i många fall hade legat utanför respondenternas kompetensområde.
Revisorer arbetar generellt mycket nära sina klienter och får på så vis den insikt i företagen
som krävs för att kunna, ur den redovisningsskyldiges perspektiv, uttala sig om normens
påverkan på redovisningen. I en studie från 1991 visar det sig att revisorn är den person som
en småföretagare helst talar om sin verksamhet med, före såväl vänner, familj och bekanta
(Persson, 1991).

4.2 Val av metod

Det finns ingen ultimat metod att bedriva forskning efter, utan valet av forskningsmetod är en
fråga om anpassning till det problem man önskar finna svaren på. Valet av metod kommer att
påverka vilken information man finner i sin undersökning. Den information som bäst klargör
det problemområde som ämnar behandlas ska sökas och den metod som söker den typen av
information ska användas (Darmer & Freytag, 1995)

För att tillgodose vårt syfte att beskriva och utvärdera vilken påverkan BFNAR 2000:3 har
haft på småföretagens redovisning, så har vi ansett oss vara i behov av att finna en helhetsbild
av problemområdet. Denna helhetsbild har vi försökt finna genom att använda oss av en
kvalitativ metod. Kvalitativa metoder innebär en låg formaliseringsgrad. Informationskällan
är fri att förmedla subjektiva erfarenheter, åsikter och värderingar. För att forskaren skall
kunna tillgodo göra sig den här typen av information så krävs närhet till informationskällan.
En personlig relation eftersträvas vilken skapas genom längre intervjuer eller diskussioner
med ett vardagligt språk. Den kvalitativa intervjuformen betraktas dock ofta som ett vågspel

                                                
16 Se bilaga 3. BFNs indelning av företag
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då den låga formaliseringsgraden inte får innebära att forskaren påverkar intervjuoffret med
egna värderingar och uppfattningar.

Formen med omfattande informationsinsamling från varje respondent, innebär att man
begränsar möjligheten att finna generalligteter. För att kunna dra generella slutsatser för hela
den grupp som den tillfrågade representerar så krävs ett statistiskt säkerställt material vilket
innebär en mycket omfattande respondentgrupp. Generaliseringar i vidare mening anser vi
ändå oss kunna göra. Alvesson och Sköldberg menar att de underliggande mönster man finner
med en kvalitativ undersökning även kan anses gälla för en större grupp än de empiriskt
undersökta. Man menar att genom den kvalitativa undersökningens egenskap att gå inunder
ytfenomenen så kan den finna generaliseringar i viss utsträckning. Man poängterar dock
faktumet att endast statistiska undersökningar, med angiven sannolikhet, legitimerar ett
fastställande av att resultatet inte uppkommit av en slump (Alvesson & Sköldberg, 1994).
Vårt primära syfte med studien är ändå inte att ta reda på hur stor del av Sveriges småföretag
som påverkas på ena eller andra sättet av BFNAR 2000:3. Syftet kan på ett bättre sätt
beskrivas som att på ett mer kvalitativt sätt identifiera olika uppfattningar som på ett
helhetsplan kan beskriva rådets praktiska betydelse.

Den kvalitativa undersökningen bör enligt Holme & Solvang använda respondenter med hög
kunskap om det undersökta området och som tillsammans kan ge information med stor
variationsbredd. Respondenternas kompetens på området har som redan nämnts varit mycket
viktigt vid vårt urval. Detta då ämnet är detaljrikt och kunskap om denna detaljrikedom har
bedömts vara vital för att kunna fånga många aspekter. Att skapa stor variationsbredd i
underlaget kan ses som ett problem för vår undersökning då det är en förhållandevis liten och
homogen grupp som har den kunskap ifråga om såväl praktisk erfarenhet som teoretisk
förståelse, som krävs för att göra undersökningen meningsfull. Bredden i urvalet utgörs av
typerna av klienter som revisorerna företräder och arbetar med. En del respondenter har
uteslutande 10/24 bolag som klienter där större delen är enmans- eller fåmansbolag. Andra,
ofta större byråer, har klienter som merparten faller utanför vår undersökta grupp och
representerar företag som storleksmässigt ligger i det övre skiktet av små företag. Viss
variation har även eftersträvats branschmässigt men detta har varit svårare då de flesta
revisorer har klienter i många branscher.

Den kvalitativa undersökningsformen inbjuder till kunskap och förståelse som forskaren inte
reflekterat över vid utformandet av frågeunderlaget. Den diskussionsliknande
intervjumodellen leder till att andra aspekter och vyer kan tas upp som inte var tänkta från
början. Att vi får möjlighet att finna denna nya kunskap är en viktig del av vår studie. Ämnet
är förhållandevis ungt och den tidigare forskningen på området är knapp, vilket minskar
sannolikheten för att alla aspekter av problemområdet är kända.

Angående kvalitativa undersökningar med  större homogena respondentgrupper talar Holme
& Solvang om en mättnad på information för såväl forskare som läsare. Utformningen av
studien är gjord med detta problem i åtanke. Redovisningen av det empiriska materialet är
uppdelat efter ämnesområden istället för efter respondenter. Vår uppfattning är att detta
förskjuter den nämnda mättnaden samt att mönster i materialet lättare åskådliggörs. Att
dispositionen av teoriavsnittet och den empiriska undersökningen är enhetligt är också ett steg
i att öka läsvänligheten och förbättra läsarens möjlighet att dra egna slutsatser av resultatet
(Holme & Solvang, 1997)
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4.3 Ansats

Den ansats vi kommer att utgå från kommer att vara abduktiv. Abduktion innebär att man i sin
forskning utgår från empirin man finner, men samtidigt tolkar detta med hjälp av ett
övergripande mönster. Detta övergripande mönster består av teoretiska för-föreställningar,
vilka vi funnit genom forsknings förberedande studier av bl.a. litteratur, artiklar och tidigare
forskning. I dessa studier har vi funnit teoribildning på undersökningsområdet. Förutom
teorier, i meningen allmänt vedertagna modeller, samt resultat från tidigare forskning så
består vårt övergripande mönster av för undersökningen relevanta inlägg i den offentliga
debatten. Wahlström (2000) behandlar en offentlig debatt som teoribildare på
redovisningsområdet. Den offentliga debatten är ett viktigt utbildningsinstrument på
redovisniningsområdet, genom dess förmåga att finna, diskutera och förhoppningsvis lösa
problem (Wahlström, 2000). Denna förmåga gör att den offentliga debatten också blir
teoribildare på redovisningsområdet.

Alvesson & Sköldberg (1994) beskriver den abduktiva processen som att man äter sig igenom
empirin med hjälp av teoretiska för-föreställningar. Att på detta sätt låta forskningen alternera
mellan empiri och teori löser upp tyglar som annars hämmar resultatet. Den låga
formaliseringsgrad som den abduktiva ansatsen innebär, gör att den i realiteten är den mest
använda för kvalitativa studier (Alvesson & Sköldberg, 1994).

Genom att använda oss av abduktion kan vi använda och ta till oss maximalt av den
information vi inhämtar genom vår empiriska undersökning. Att vid en kvalitativ forskning ta
en strikt utgångspunkt i teorin hade inneburit att den nya information vi eftersökt gått
förlorad. Detta då endast information som kunnat bekräfta eller avslå de valda teorierna hade
varit relevanta för undersökningsresultaten. Att å andra sidan inte använda sig av det mönster
som teorin innebär hade begränsat våra möjligheter att finna egna tillförlitliga teorier.

4.4 Tillvägagångssätt

Figur 2. Trattmodell. Källa: Fri

       Problemområde

Problem-
analys

Forsknings-
fråga
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För att kunna rama in problemområdet och sätta in vårt undersökningsobjekt i sitt
sammanhang så inleddes arbetet med studien genom en litteratur- och artikelstudie på
området. Denna inleddes med sökningar på bibliotekets databas Libris, samt internet
sökmotorerna Evreka och Google. Sökorden på samtliga motorer varit ”lagervärdering”,
”BFNAR”, ”BFNAR 2000:3”, ”småföretag”, ”normgivning” samt ”normer”. Dessa inledande
studier gav oss den förförstålse som enligt Patel och Tebelius måste vara riklig vid kvalitativa
studier. Det är viktigt att ha en bred kunskap kring ämnet för att inte information i den
empiriska undersökningen ska selekteras bort på grund av bristande förståelse, se figur 2 s.18.
Även om de frågeställningar vi utformade inför intervjuerna var breda så var ändå en närmare
insikt i problemen en nödvändighet även i utformandet av dessa. Genom den problemanalys
som blev resultatet av litteratur och artikelstudien, lotsades vi oss fram till objektet för
undersökningen, forskningsfrågan.

Den empiriska undersökningen av forskningsfrågan har gjorts i intervjuform. Respondeterna,
som enligt resonemanget fört i början av kapitlet, har tillfrågats och valts ut genom personliga
besök på arbetsplatsen. Intervjuerna har spelats in på band och senare i sin helhet nedskrivits
på papper. Det grundliga ”redigeringsarbetet” av intervjuerna har gjorts i syfte att förbättra
våra möjligheter att på ett korrekt sätt kunna återge respondenternas uppfattningar. Respektive
intervju har anpassats efter respondentens såväl praktiska som teoretiska kunskap och
erfarenhet. För vår tolkning av det som framkommit på intervjuerna har det nedskrivna
materialet tillsammans med vårt intuitiva intryck utgjort underlaget. Det material som inte gått
att härleda mot den helhetsbild av BFNAR 2000:3s påverkan på redovisningen i små företag
som vi sökt, har selektivt sorterats bort under arbetets gång.

4.5 Studiens trovärdighet

För att bedöma trovärdigheten i vetenskapliga studier finns det en uppsjö av instrument att
använda sig av. De vanligaste är kanske validitet17 och reliabilitet18. Enligt Patel och Tebelius
är dock dessa främst konstruerade för kvantitativ forskning. De föreslår fyra andra instrument
eller kriterier för kvalitativ forskning: tillämplighet, överensstämmelse, pålitlighet och
noggrannhet.

Tillämplighet handlar om att formen för informationsinsamlingen skall vara relevant för den
typ frågeställningar man önskar få svar på. Att vi använder oss av intervjuer istället för
enkäter gör att vi kan skapa oss den hela och djupare information som vi eftersträvat. Att vi
sökt informationen hos de revisorer som enligt vår förförståelse sitter inne med mest kunskap
och förståelse kring det undersökta området, bidrar också till att tillförlitligheten i
undersökningen ökar.

Överensstämmelse och pålitlighet visar i vilken utsträckning den erhållna informationen kan
sägas överensstämma med den verklighet man försökt avbilda samt hur pålitlig informationen
kan anses vara. För kvalitativa studier avgörs dessa kriterier av tron på en av respondenterna
oberoende objektiv verklighet. Vår studie är skriven i tron på en i vid mening objektiv
verklighet. Samtidigt är vi medvetna om det ofrånkomliga att vårt resultatet från en forskning
av vår typ i viss mån kommer formas av subjektivitet. Att använda sig av intervjuer innebär
att den beskrivna verkligheten kommer att tolkas i flera steg:

                                                
17 Frånvaro av systematiska mätfel (Nationalencyklopedin)
18 Frånvaro av slumpmässiga mätfel (Nationalencyklopedin)
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1. Respondenten tolkar frågan.
2. Respondenten tolkar verkligheten frågan vill belysa.
3. Forskaren tolkar svaret.
4. Läsaren tolkar vad som skrivs.

För att undvika att resultatet efter ovanstående tolkningar kommer långt ifrån den s.k.
objektiva verkligheten så har vi vidtagit ett antal åtgärder. Genom att skaffa oss god
kännedom om hur vår empiri är formad så får vi möjlighet att avkoda respondenternas svar till
att i möjligaste mån avbilda verkligheten. Denna kännedom är erhållen genom det antal
personliga bakgrundsfrågor som vi inlett intervjuerna med. Utformningen av frågorna är gjord
på ett språk som är ämnat att minimera möjligheten till språkförbistring mellan oss och
respondenterna. Samtidigt är den redovisade studien skriven för att på samma sätt minska den
språkliga förbistringen mellan läsare och forskare.

Noggrannhet handlar lika mycket om detaljredovisning som att undvika att förvränga fakta.
Detta kan vara ett betydande problem i vetenskaplig forskning där förförståelse ofta
oundvikligen vävs samman med empiri, för att på så sätt göra åskådligheten av resultatet
möjlig. Så har också skett i denna undersökning. Empiri och resultat har dock inte medvetet
förvrängts för att tillgodogöra forskningens syften. All information som har bedömts relevant
för undersökningen har åskådliggjorts i den skrivna texten (Patel & Tebelius, 1987).

5 Teori

Avsnittet kommer att behandla den teoribildning som har betydelse för vår undersökning.
Såväl teoriavsnittet som empiri och analysavsnittet är uppdelat i fyra olika områden som
tillsammans ska ge en bild av vilken påverkan BFNAR 2000:3 har på små företags
redovisning. I slutet på respektive behandlat teoriområde har vi lagt in vår teorianalys. Nedan
följer en förteckning över de fyra områdena samt vilka aspekter som dessa är ämnade att
behandla:

� Skillnader mellan BFNAR och RR 2
- Innebär BFNAR 2000:3 några nyheter jämfört med tidigare norm som påverkar
redovisningen och i så fall hur?

� Praxis och normer
- Innebär BFNAR 2000:3 några nyheter jämfört med vad som  redan användes i
praktiken?

� BFNAR och god redovisningssed
- Kommer en redovisning enligt BFNAR 2000:3 alltid att innebära god redovisningssed
och vad innebär detta för BFNARs påverkan på småföretagens redovisning?

� Kommunikation
- Har normen och dess innebörd nått ut till de redovisningsskyldiga?

5.1 Skillnader mellan RR 2 och BFNAR 2000:3

BFNAR 2000:3 behandlar två typer av värden som varulager kan värderas till. Det ena är
anskaffningsvärdet och det andra är nettoförsäljningsvärdet. Vi har valt att dela in de



21

skillnader som BFNAR 2000:3 innebär gentemot RR 2 efter om de berör beräkningen av
anskaffningsvärdet eller nettoförsäljningsvärdet.

De punkter ur RR 2 som Bokföringsnämnden har valt att anpassa till onoterade företag är 2,
11, 12, 19, 21 och 24. Övriga punkter i RR 2 skall fortfarande följas även av onoterade
företag. Nedan följer tillsammans med kommentarer i korthet de ändringar som det allmänna
rådet innebär för små företag. Observera att ändringarna inte är tvingande utan enligt BFN’s
anvisningar utgör rådet i sin helhet ett alternativ till redovisning enligt RR 219.

5.1.1 Anskaffningsvärde
(Punkterna nedan är identiska skrivelser med de som medföljer BFNAR 2000:3 under
rubriken ”Skillnader mellan RR 2 och BFNAR 2000:3” i FAR 2001).

� Anskaffningsvärde inköpta varor. Bestämmande av detta värde ska ske så som RR 2
anger med två avvikelser. För det första anges inte i BFNAR 2000:3 att avdrag ska göras
för den del av inköpspriset som är att betrakta som kompensation för onormalt lång erhållen
räntefri eller lågförräntad kredit. För det andra anges att vid terminssäkring20 får alltid
terminskursen användas vid värderingen.

Förklaring
Lättnaden med BFNAR 2000:3 är att man inte skall använda dagskursen vid värderingen av
en fordran eller skuld utan istället använda terminskursen. Man slipper nu ta hänsyn till den
periodisering av terminspremien som utgör skillnaden mellan terminskursen och dagskursen
vid kontraktets ingående som en ränteintäkt eller räntekostnad, under terminskontraktets
löptid (FAR, 2001).

� Anskaffningsvärde egentillverkade varor. Bestämmande av detta värde ska ske så som
RR 2 anger med två avvikelser. För det första anger BFNAR 2000:3 att vid beräkning av
pålägget för indirekta kostnader görs detta med utgångspunkt i normalt
kapacitetsutnyttjande. Detta medför att när sysselsättningen varit högre än vad som
motsvarar normalt kapacitetsutnyttjande ska pålägget i regel inte reduceras till faktisk
kostnad. En reducering ska bara ske om redovisningen kan befaras bli missvisande för
företagets ställning och resultat. För det andra behöver inte ränta under lagringstid eller
andra lagerhållningskostnader under produktionsprocessen inräknas i anskaffningsvärdet.
(BFNAR 2000:3 punkt 5 och 6.)

Förklaring
Förändringen gentemot RR 2 är att normalt kapacitetsutnyttjande som huvudregel ska
användas även när kapacitetsutnyttjandet varit över det normala, för fördelning av indirekta
kostnader. Dock anger det allmänna rådets sista mening angående normalt
kapacitetsutnyttjande, en brasklapp om att de normala värdena kan ge en missvisande bild och
att då årets verkliga kostnader ska användas. Enligt RR 2’s ordalydelse så skall den verkliga
kapaciteten användas under förutsättning utnyttjandet varit över det normala eller att
beräkningen leder till en approximation av det värde som hade kunnat tas fram med hjälp av
normal kapacitet (FAR, 2001).

Vilket utnyttjande man haft kan ha stora konsekvenser för kostnaderna per vara. Har man
stora fasta kostnader som inte påverkas av vilken volym man producerar så kommer dessa att

                                                
19 Se bilaga 2
20 Terminssäkring används för att skydda sig mot skiftande växelkurser. En kommande intäkt eller kostnad i en
annan valuta utgör en risk för företaget eftersom växelkursen varierar över tiden.
(finans.regeringen.se/euro/foretag/faktablad/vaxelkurser.htm )
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slås ut på det antal varor man producerar. Om man då producerar mer än normal kapacitet och
redovisningen görs efter verkliga kostnader, så kommer kostnaderna per enhet att minska,
liksom det beräknade anskaffningsvärdet. Normal kapacitet är enligt RR 2’s definition den
tillverkningsvolym som förväntas komma att uppnås i genomsnitt under ett antal perioder
eller säsonger vid normala förhållanden, varvid hänsyn tas till planerat underhåll (Andersson,
2001). Den i svensk redovisningstradition flitigt tillämpade försiktighetsprincipen21 gör att
den verkliga kapaciteten inte får användas enligt varken RR 2, ÅRL eller BFNAR 2000:3 om
utnyttjandet har varit lägre än normalt. I ett sådant läge skulle varan värderas till ett högre
värde med anledning av att man har producerat mindre vilket av lagstiftare och normgivare
ansetts vara vilseledande.

Ändringen att ränte- och lagerhållningskostnader inte inräknas i anskaffningsvärdet är avsedd
att minska komplexiteten i redovisningen som ändå inte leder till att bilden av redovisningen
och företagets ställning och prestation döljs. Ordet ”behöver” anger att företaget kan avstå
ifrån att använda sig av den tillkommande modellen men ändå tillämpa BFNAR 2000:3
(BFNs redovisning av varulager, 2003).

� Egentillverkade varor – halv och helfabrikat. BFN anser att när anskaffningsvärdet för
egentillverkade färdiga produkter och halvfabrikat ska fastställas och tillförlitliga
efterkalkyler saknas kan ett alternativt tillvägagångssätt vara att företaget använder
upprättade förkalkyler. En förutsättning för att en förkalkyl ska kunna godtas som underlag
för en bestämning av anskaffningsvärdet är att kalkylen är realistisk.

Förklaring
Förkalkyler görs som termen anger innan kalkylerad period, och är således framåtsyftande.
Dess främsta syfte är att  ge ett internt beslutsunderlag för t.ex. prissättning, produktval eller
val av tillverkningsvolym. Som synes kan det finnas flera syften bakom upprättandet av en
förkalkyl, varför dess rimlighet många gånger kan ifrågasättas. Efterkalkylen görs när utfallet
är känt, med utvärderande syfte. Efterkalkylen används oftast på längre sikt och kräver ett mer
avancerat lagersystem än förkalkylen vilket ofta gör den mindre attraktiv för företag med
knappa resurser (Andersson, 2001). I en undersökning gjord av Andersson och Hammo
(2001) gör man bedömningen att det i mindre, tillverkande företag finns klara brister i de
förkalkyler som tas fram. Detta säger man främst bero på att de material som kalkylerna
grundas på har tagits fram utan tillräckliga resurser för bl.a. uppdatering, vilket i sin tur gör att
kalkylerna blir mer av en uppskattning än en beräkning. Enligt undersökningsresultatet skulle
då betydelsen av punkten i BFNAR 2000:3 vara av mindre betydelse då förkalkyler i mindre
företag sällan kan anses vara realistiska (Andersson & Hammo, 2001).

Lumsden & Bergström kommer i sin undersökning om ekonomisystem i mindre företag (5-9
anställda), fram till att endast 25 % av de tillfrågade upprättar såväl för- som efterkalkyl. 10 %
upprättar endast förkalkyl, medan hela 65 % inte upprättar någon kalkyl alls. För att få en
uppfattning om vilken tillförlitlighet kalkylerna har så har man även undersökt i vilken
utsträckning man använder sig av kalkylerna i den egna ekonomistyrningen. Resultaten visar
att på en tregradig skala (hög-medel-låg), har knappt en tredjedel av de tillfrågade hög
användning av sina kalkyler, medan 64 % har låg användning. Lumsden & Bergström drar
utifrån resultaten slutsatsen att utformningen och användningen av kalkyler i mindre företag
är låg jämfört med andra ekonomifunktioner och att detta främst beror på att lagstadgade krav
saknas. De drar även slutsatsen att användningen av kalkyler är mindre i mindre företag och

                                                
21 Princip som innebär att tillgångar och intäkter inte får övervärderas medan skulder och kostnader inte får
undervärderas
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att detta främst beror på att behovet av kalkyler för att överblicka verksamhen inte är lika stort
i de mindre företagen. Vad det gäller branschens påverkan på utformandet och användningen
av kalkyler så säger de sig se vissa tendenser men att denna faktor inte alls har samma
betydelse som företagets storlek (Bergström & Lumsden, 1993).

� Inköpta varor – detaljhandelsföretag och handelsföretag. BFN anser att i verksamhet
där det inte är vanligt med renodlade priskalkyler, exempelvis i handelsföretag, kan
anskaffningsvärdet alternativt bestämmas som försäljningspris (exklusive moms) med
avdrag för använd bruttovinstmarginal.

Förklaring
Punkten innebär ett förtydligande gentemot RR 2 vilka situationer och företag där den
nämnda metoden blir aktuell.

5.1.2 Nettoförsäljningsvärde
(Punkterna nedan är identiska skrivelser med de som medföljer BFNAR 2000:3 under
rubriken ”Skillnader mellan RR 2 och BFNAR 2000:3” i FAR 2001).

� Nettoförsäljningsvärde. Detta värde ska bestämmas så som RR 2 anger med två
avvikelser. För det första följer det av BFNAR 2000:3 att försäljningskostnaden inte
inkluderar avdrag för skälig andel av indirekta försäljningskostnader och allmänna
administrationskostnader. Dessutom behöver inte avdrag för lagringskostnader och ränta
under lagringstid och kredittid ske. BFNAR 2000:3 anger istället att vid bestämmande av
nettoförsäljningsvärdet ska endast den med försäljningen förbundna försäljningskostnaden
(särkostnaden) reducera försäljningsvärdet. (BFNAR 2000:3 punkt 7.)

Förklaring
Uträkningen av såväl indirekta försäljningskostnader som allmänna administrationskostnader
betraktas av BFN som mer komplicerade än den nyttan som uppgifterna ger användaren av ett
onoterat företags redovisning. Indirekta försäljningskostnader kan innefatta kostnader för
marknadsföring, marknadsanalyser, lön till försäljare som inte är provision, orderbehandling
m.m. (Andersson, 2001). Som försäljningskostnad räknas enligt BFNAR 2000:3 endast
kostnader som direkt kan hänföras till försäljningen av varan. Exempel på sådana kostnader
kan vara varurabatter, bonus, provision till säljare och liknande räknas. Enligt RR 2 kan man
räkna in allt vad man vanligtvis kallar AFFO-pålägg22, i försäljningskostnaden vilket kan ge
ett väsentligt lägre värde på lagret än vad som blir fallet med uträkning enligt BFNAR 2000:3.

� Nettoförsäljningsvärde – färdiga varor. Vid fastställande av detta värde kan det vara
aktuellt att beakta inkurans till följd av övertalighet. Vid övertalighetsinkurans är det ofta
svårt att beräkna ett verkligt värde. BFN anser att generellt måste underlaget för värdering
av denna inkurans vara tillförlitlig. Underlaget kan t.ex. bestå av försäljnings- och
lagerstatistik och uppgjorda försäljningsplaner. Trots detta kan företaget i undantagsfall
efter en bedömning i det enskilda fallet använda väl underbyggda schablonmässiga
kollektiva inkuransbedömningar grundade på försäljningsvärden.

Förklaring
Den ändring som punkten innebär jämfört med RR 2 kan ses som marginell. I RR 2 kräver
man att tillförlitliga beräkningsunderlag bestående av exempelvis lagerstatistik och uppgjorda
försäljningsbudgetar för att schabloninkurans ska kunna tillämpas medan BFNAR 2000:3
anger att man i undantagsfall kan tänka sig att schabloninkurans kan grundas på

                                                
22 Pålägget innefattar alla former av indirekta kostnader för försäljning och administration för varan  (Andersson,
2001)
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försäljningsvärden. I takt med att RR 2, efter BFNAR 2000:3’s tillkomst, ytterligare anpassats
till internationell normgivning så har inkuransbegreppet, som är ett svenskt påfund, försvunnit
ur rekommendationen. Innebörden är dock densamma även efter den ändrade
begreppsapparaten. Övertalighetsinkurans innebär att en vara inte kan avsättas till fullt pris
beroende på att man har för många varor i lager (Westermark, 1996).

5.1.3 Remissvar

I början av 2000 skickades ett utkast av BFNAR 2000:3 ut på remiss till olika intressenter.
Hela 32 svar med vitt skilda åsikter och synpunkter kom in. Avsnittet kommer att behandla ett
urval av de synpunkter som framkommit i remissvaren och som BFN valt att inte ta hänsyn
till i det färdiga rådet.

FAR23, som tillsammans med skattemyndigheten var de mest negativa till det allmänna rådet
menade att utkastet inte innebar några väsentliga skillnader gentemot RR 2. De ansåg inte
heller att de små förändringar som verkligen gjorts knappast kan anses utgöra några lättnader
för småföretagen. Istället säger FAR och skattemyndigheten att införandet av rådet enbart
innebär att det införs olika svensk god redovisningssed för lagervärdering, något de ställer sig
principiellt emot då det påverkar enhetligheten på redovisningsområdet negativt (www.far.se).
Skattemyndigheten å sin sida uttryckte en oro för det allmänna rådets påverkan på
borgenärsintressen, då de ser en risk att tillgångar kan komma att bli övervärderade.
Skattemyndigheten anser också att så väl jämförbarheten och enhetligheten i redovisningen
påverkas negativt.

Sydsvenska Industri och Handelskammaren ställde sig frågande till om väsentlighets
principen24 nu skulle få en annan innebörd för onoterade företag än för noterade. De menar att
eftersom poster och belopp som inte bedöms vara väsentliga enligt väsentlighetsprincipen inte
ska tas med i redovisningen, så innebär lättnadsregeln bara förvirring.

Av de som är positiva till införandet av lättnadsregeln märks framförallt Revisorsnämnden
och TCO. De menar att regeln leder till att det komplicerade regelverket kring
lagervärderingen nu blir mer lättförståeligt och anpassat till de mindre företagen. Detta
kommer i sin tur leda till en bättre redovisning (Andersson & Hammo, 2001).

5.1.4 Teorianalys: Skillnader mellan BFNAR 2000:3 och RR 2

De teoretiska skillnaderna mellan normerna handlar till största delen om ändrade
formuleringar, eller som BFN uttrycker det; förtydliganden. Syftet med ändringarna och
omformuleringarna är att redovisningen och redovisningsförfarandet ska förenklas för de små
företagen. Vad ändringarna får för teoretisk betydelse vet vi inte förrän de behandlats i
domstol. Fram till dess så är ändringarnas ända inverkan så som praktikerna tolkar dem. Hur
denna tolkning har gjorts kommer vi att förmedla i nästkommande kapitel, då resultatet från
den empiriska undersökningen redovisas.

                                                
23 Föreningen Auktoriserade Revisorer
24 Väsentlighetsprincipen är en grundläggande redovisningsprincip som innebär att endast det som är väsenligt
för läsarens helhetsbild av företagets resultat och ställning behöver tas med i redovisningen
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5.2 Praxis och Normer

Enligt Andersson & Hammos tidigare nämnda undersökning om tillverkande företags
påverkan av BFNAR 2000:3, så har man även funnit att det är de små företagens tillämpning
av RR 2 som till stora delar har präglat utformandet av BFNAR 2000:3, inte tvärt om. Man
fann att det framförallt var den punkt i RR 2 som säger att rekommendationen inte behöver
tillämpas på oväsentliga poster, som gjort att den faktiskt förekommande praxisen i det här
fallet har förekommit normen. Detta har då gjort att man dragit slutsatsen att rådets påverkan
på de små företagens redovisning varit begränsad (Andersson & Hammo, 2001).

Wahlström (2000) ifrågasätter om redovisningens grundläggande normativa teorier25, som lag
och normgivning har sitt ursprung i, har en väl förankrad grund i verkligheten. Han
ifrågasätter även om de antaganden som redovisningsteorin, och indirekt regleringen på
redovisningsområdet, bygger på, verkligen stämmer överens med och beskriver den komplexa
verklighet som redovisningen utförs i. Han menar att om den teori som regleringen grundas i
saknar koppling till verkligheten, så kommer inte regleringen på ett tillfredsställande sätt lösa
praktikens redovisningsproblem. I avsaknad av verklighetsanknutna teorier och regleringar, så
kommer även det omvända förhållandet att praktiken saknar anknytning i redovisningsteorin,
att gälla (Wahlström, 2000).

5.2.1 Normbildning och normers betydelse

Jönsson (1985) beskriver redovisningen som ett utbyte av makt och information mellan
producenter och konsumenter av redovisningsinformation. Normbildarens uppgift i detta
utbyte är att agera oberoende medlare mellan parterna.

Debatten kring huruvida denna normbildning tar sin utgångspunkt i normativa teorier, eller
om de problem som regleringarna behandlar redan tidigare lösts i praxis, har förts i decennier.
En annan fråga är om de normer som idag ges ut av institutioner som Redovisningsrådet och
Bokföringsnämnden verkligen har sitt ursprung i de grundläggande principer och antaganden
som i alla fall på ett teoretiskt plan kan ses som allmänt vedertagna.

Watts och Zimmerman menar att en förutsättning för att normer grundade på normativa
teorier ska kunna få en styrande effekt på praxis är att de har acceptans hos alla parter. För att
en allmän acceptans för teorin ska infinna sig så måste man också ha ett uttryckt syfte med
redovisningen, som har samma allmänna acceptans. Skulle inte denna acceptans infinna sig så
kommer varje åsikt att utveckla sitt normativa stöd, och regleringen har på så vis spelat ut sin
roll. Man menar att denna acceptens och enighet inte finns. Istället ser de redovisningens
normbildning som en politisk process, styrd av intressenters ekonomiska intressen.
Normbildarens medlande roll kommer enligt det här resonemanget avskärma sig från
normativa teorier och istället ta sin utgångspunkt i en maktkamp mellan inflytelserika
personer och organisationer.

Huruvida normerna sen kommer att påverka praxis beror enligt Jönsson (1985) i huvudsak på
deras ändamålsenlighet samt normbildarens auktoritet. Jönsson menar att denna auktoritet har
ökat i och med den instititionalisering av normbildningen som bl.a. bildandet av
Bokföringsnämnden innebar. I takt med att normbildarens auktoritet har ökat så har normerna

                                                
25 Läs vidare i  Wahlström (2000) om den av American Accounting Association framarbetade klacificeringen av
redovisningsteorin
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blivit alltmer av föreskrivande karaktär. Jönsson menar alltså att tendensen är att normerna får
mindre karaktären av en efterkonstruktion av praxis.

För att få reda på huruvida redovisningsnormer är en efterkonstruktion av praxis eller ej så
måste man veta hur normer och praxis utvecklas och sprids. Jönsson fann att det i Sverige
finns en redovisningselit bestående av 20 – 40 personer, till största delen revisorer och
ekonomichefer. Deras roll i normbildningsprocessen är betydande. Utvecklingen de driver
sker i första hand genom institutioner såsom BFN och FAR.

Jönsson menar att normbildningens betydelse till största delen beror av hur denna elit ser på
sin uppgift. Han talar om två typer av beteenden, expertbeteende respektive partsbeteende.
Det förra leder till en strävan att hålla sig oberoende och att ta ställning på sakliga grunder.
Det senare ger att man ser sig som representant för en grupp som man indirekt företräder,
vilket i sin tur leder till en politisering av normbildningen. Enligt Jönsson krävs ett enhetligt
expertbeteende för att normgivarna ska kunna få auktoritet av praktikerna och därigenom
betydelse. Enhetligheten krävs då partsbeteendet har förmågan att skapa en snöbollseffekt om
den väl får fäste. Vad det gäller BFN och dess ledamöters beteende så menar Jönsson att han
ser tendenser på att man medvetet skyddar expertbeteendet inom nämnden genom att inte
behandla för ledamöterna kontroversiella frågor. Han menar också att expertbeteendet
skyddas av normernas ej i lag bindande status. Detta då frånvaron av denna status ökar
behovet av att normerna ska vinna gehör bland praktikerna för att de ska få betydelse för
redovisningen, och därigenom normernas ändamålsenlighet.

En viktig iakttagelse som Jönsson gör är huruvida denna för normbildningen så viktiga
elitgrupp ser redovisningens syfte ur informationslämnarens eller informationsmottagarens
perspektiv. Han kallar dessa för producent- respektive konsumentperspektiv. Av de 40
tillfrågade så kunde han skönja en klar majoritet för producentperspektivet. Bland dessa
prioriterades vikten av att inte kostnaden för att producera informationen får överstiga nyttan.
Jönsson menar att det vid undersökningtillfället fanns en stor vilja bland den identifierade
gruppen av inflytelserika normgivare att pressa den redovisningsskyldiges kostnader.

Den slutsats som Jönsson anser sig kunna dra av sin undersökning om normbildnings
processen kan sammanfattas i nedanstående trestegsmodell, figur 3.

Figur 3. Förändring av normer (processen) Källa: Jönsson 1985, s. 203

1. Såväl upptäckten av problem som etableringen sker i första hand genom revisorskårens
nätverk. Nätverkets kärna ansågs vara facktidningen Balans, vars stora spridning starkt bidrar
till nätverkets effektivitet (Jönsson 1985, s. 204).

EtableringProblem
upptäckt

Attitydbildning Legitimering

1 32
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2. Attitydbildning sker genom sociala nätverk. Faktorer för attitydpåverkan är bl.a.
förändringens upplevda egenskaper och personliga erfarenheter av jämförbara metoder.
Attitydbildningen styrs till stora delar av en större grupp mindre inflytelserika medlemmar av
redovisningseliten. Jönsson menar att ”BFN håller attitydbildningen under kontroll genom att
ledamöterna skall vara representativa för sina resp. basorganisationers uppfattningar”
(Jönsson 1985, s. 204).

3. Övergången från attitydbildning till legitimering är enligt Jönsson omöjlig att upptäcka.
Steget karaktäriseras av att parterna har bestämt sin attityd och att personer eller
organisationer med prestige accepterar lösningen (Jönsson, 1985).

5.2.2 Spridning av praxis

Redovisningspraxis utvecklas genom att det uppkommer problem. Gemensamma lösningar på
dessa problem bildar sedan en praxis. I Sten Jönssons forskning i hur redovisningspraxis
sprids så finner man att praxisen bland de små företagen så gott som uteslutande sprids via
bokförings- och revisionsbyråer. Enligt undersökningen så får dessa i sin tur, sin uppfattning
av praxis i stor utsträckning genom att gå igenom andra företags årsredovisningar.
Exempelvis en tävling om årets bästa årsredovisning spelar en betydande roll då man gärna
vill se vad det är för nyheter i de årsredovisningar som uppmärksammats och bedömts vara de
bästa. Andra källor som nämns som spridare är fackpress och kollegor inom
redovisningsbranschen. Normer nämns bara i liten utsträckning som spridare av praxis, vilket
enligt Jönsson kan förklaras av att praxis ofta redan är etablerad vid normernas tillkomst
(Jönsson, 1985).

5.2.3 Bildningen av BFNAR

De allmänna råd som BFN ger ut är en påbyggnad av innehållet i redovisningslagarna. Enligt
Törnqvists undersökning så initieras BFN’s normsättningen förutom genom egna initiativ,
genom ordergivning från regeringskansliet, telefonförfrågningar från redovisningsproducenter
och revisorer, önskemål från FAR, och det kan även ske genom en formell begäran från RSV.

Efter initiering av en ny norm arbetar kansliet fram ett utkast och gör en preliminär
lagtolkning. Innan BFN fattar ett slutgiltigt beslut (genom att ha en omröstning där man har
majoritetsbeslut) har man ett remissförfarande. De allmänna råden är inte tvingande men BFN
anser att deras normer ”är så väl underbyggda att det ej finns anledning för användarna att
avvika”.

I december 1998 framförde BFN att man skulle komma med ett uttalande beträffande
tillämpligheten av redovisningsrådets rekommendationer på olika typer av företag.
Bakgrunden till detta var att BFN ansåg det fanns behov för detta då redovisningsrådets
normer inte reglerar i detalj hur man ska gå tillväga. I ett samrådsförfarande där BFN bjudit in
femton intressenter till diskussion diskuterade man bl.a. ”behovet av en kategoriindelning av
företag, om avgränsningar ska ske beträffande tillämpning av viss typ av normsättning och
om undantag ska kunna göras i vissa fall beträffande notapparaten eller värderingsfrågor”
(Törnqvist, Lumsden & Marton 2000, s.16). Efter samrådet med intressenterna gick BFN
vidare och tog fram ett förslag till allmänt råd angående varulagervärdering (2000:3)
Förslaget ses som en förenkling i förhållande till RR 2 (Törnqvist, Lumsden & Marton, 2000).
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5.2.4 Teorianalys: Praxis och normer

Watts och Zimmermans respektive Jönssons teorier från 70- respektive 80-talet har varit
skolbildande för forskningen kring normbildningen på redovisningsområdet under en lång tid.
Trots att dagens institutionella struktur har litet gemensamt med 80-talets så bekräftas stora
delar av Jönssons teorier än idag. Jönssons studie kring normbildningsprocessen söker efter
mestadels informella informations och beslutsvägar. Den styrande elit han talar om är inte
alltid ledamöter av normgivande organ utan är till största delen identifierade auktoriteter som
anlitas som på informell basis anlitas som sakkunniga i olika sammanhang. Hans
utgångspunkt är att det till stora delar är denna elitgrupps individuella förhållanden som styr
normbildningsprocessen. Den verklighet han finner är en tendens att svensk normbildning blir
allt mindre en efterkonstruktion av redan förekommande praxis. Detta resultat anser han
främst vara ett resultat av den ökade auktoritet som institutionaliseringen av normbildningen
vid undersökningstillfället inneburit. Samma tendens till ökad institutionalisering finns också
idag genom BFN’s ökade inflytande som kommer med den nya bokföringslagen. Enligt
Jönssons teori om det positiva sambandet mellan institutionalisering och normgivningens
karaktär så borde de ändringar som BFNAR 2000:3 för med sig ha en låg koppling till den
praxis som bildats innan rådets tillkomst. Andersson och Hammos (2001) undersökning visar
dock det motsatta. I kontrast till Jönssons subjektiva undersökning kan Ulla Törnqvists
redogörelse för BFNs formella normbildningsprocess ses.

Vår empiriska studie kommer inte i första hand att behandla huruvida dagens normbildning
har sin grund i de nämnda normativa teorierna. Anledningen till att detta delvis behandlas i
detta avsnitt beror på att denna bakgrund ansetts nödvändig för att sätta teorierna kring
normbildning och dess koppling till praxis i sitt sammanhang.

5.3 BFNAR och god redovisningssed

5.3.1 BFNAR’s legala status

BFNAR är i juridiska termer ingen norm, vilket innebär att de allmänna råden inte är legalt
bindande för de redovisningsskyldiga. Den legala bindningen finns istället i begreppet god
redovisningssed vilken i sin tur är de allmänna rådens främsta uppgift och syfte att utveckla.
Innebär då detta att BFN’s allmänna råd alltid får betraktas utgöra god redovisningssed. För
att kunna ta reda på detta så måste vi veta hur god redovisningssed praktiskt utvecklas och
med vilka kriterier den bedöms. Enligt BFN’s egen beskrivning av problemet så får ”de
allmänna råden normalt anses ge uttryck för god redovisningssed och företag kan endast
undantagsvis bryta mot råden utan att samtidigt bryta mot lag” (BFNs normgivning, 2003).
Enligt den allmänna definitionen av god redovisningssed så är det en faktiskt förekommande
praxis bland en kvalitativt representativ grupp av bokföringsskyldiga (Prop. 1998/99:130).

Eva Törning, redovisningsexpert på revisionsfirman PriceWaterhouse Coopers, menar att
bedömningen av god redovisningssed är betydligt mer komplicerad än att bara följa de
normgivandeorganens föreskrifter. Hon skriver i Balans 4/2002 att tillkomsten av BFNAR
innebär en hel rad nya överväganden och bedömningar som de onoterade företagen och deras
revisorer måste göra. Att enbart förlita sig på att en redovisning enligt BFNAR’s föreskrifter
kommer leda till god redovisningssed ser hon som riskfyllt. I och med att normerna är nya och
att tidigare normgivning finns kvar som alternativ så ökar risken för att praxis och normer
skiljer sig åt. Detta i sin tur medför att den goda redovisningssed man förlitar sig på hänger på
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skörare trådar. Hon skriver att ett onoterat företag som valt att tillämpa BFNAR i sin
redovisning alltid måste avväga om den transaktion/post/händelse som man redovisar har en
sådan väsentlighet för redovisningen att man bör hämta vägledning från Redovisningsrådets
rekommendationer, vilka generellt innefattar hårdare upplysningskrav. I vissa fall kan det till
och med finnas förutsättningar för att hela redovisningsrådets rekommendation bör tillämpas
för att god redovisningssed skall uppnås. I ett sådant fall skall valet av rekommendation
framgå av företagets redovisningsprinciper. Törning anser även att man vid val av tillämpning
av BFNAR hela tiden måste bevaka om en rekommendation från redovisningsrådet genom
ändrad praxis även har blivit god redovisningssed för onoterade företag. Törning menar att
systemet med två alternativa och parallella normgivare uppmanar till ett sådant scenario. Det
är enligt Törning inte bara företagen som införandet av de s.k. lättnadsreglerna innebär
hårdare krav för utan även revisorn. Revisorerna för de onoterade företagen måste nu förutom
att ha god kännedom om de båda normsystemen, även ha insikt i vad som är praxis för just
gruppen onoterade företag (Törning, 2002).

5.3.2 God redovisningssed

God redovisningssed har under många decennier ansetts utgöra utgångspunkten för svensk
normgivning på redovisningsområdet. I och med införandet av 1976 års bokföringslag så
upphöjdes begreppet även till att innefatta lag. Beskrivningen av begreppet formades i
förarbetena till samma lag som: En faktiskt förekommande praxis hos en kvalitativt
representativ krets av bokföringsskyldiga. Detta ska dock inte tolkas som att god
redovisningssed är detsamma som den rådande ordningen utan i förarbetet skrev man att man
vid tolkning av god redovisningssed även skall ta hänsyn till redovisningsteoretiska
bedömningar. För att kravet på god redovisningssed ska vara uppfyllt så måste man även hålla
sig inom ett annat begrepps ramar, rättvisande bild. Att redovisningen ska ge en rättvisande
bild av bolagets ställning och resultat är precis som god redovisningssed lagstadgat i
Årsredovisningslagen. I ÅRL 2 kap 3§ angående rättvisande bild så är det i andra stycket
särskilt uttryckt att avsteg kan göras från allmänna råd och att detta i så fall skall nämnas med
förklaring i not. I författningskommentarerna till samma paragraf skriver man att förklaringen
till avsteget inte får vara en generell hänvisning till rättvisande bild utan skall preciserad. I
kommentarerna står vidare att tillämpning av lag, rekommendationer och allmänna råd i regel
kan antas ge en rättvisande bild men att det i speciella fall inte kan anses vara tillräckligt med
sådana generella normer. I ett sådant fall krävs att tilläggsupplysningar lämnas (Westermark,
2000).

Som synes är inte definitionen av god redovisningssed helt problemfri.
Redovisningskommitèns sekreterare, Margit Knutsson, beskriver begreppet som ”en allmän
rättslig standard med stark koppling till praxis och rekommendationer från de normgivande
organen” (Nilsson 2002, s. 16). Med rättslig standard menas att god redovisningssed har
samma rättsverkan som en lagbestämmelse. Enligt detta resonemang skulle god
redovisningssed kunna beskrivas som ett helhetsbegrepp för redovisning enligt praxis,
rekommendationer/råd och lagar (Nilsson, 2002).

I propositionen till den nya bokföringslagen skriver man att innebörden av god
redovisningssed först och främst ska avgöras av en traditionell tolkning av lag med
utgångspunkt i dess syften och de grundläggande redovisningsprinciper som lagen är
uppbyggd på (Nilsson, 2002). Om denna tolkning inte räcker för att ge tillräcklig vägledning
så skall den fyllas ut med en bedömning av faktiskt förekommande praxis och normer utgivna
av på redovisningsområdet normgivande organ. Att man inte anser att utfyllnaden enbart ska
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göras med hjälp av praxis förklarar man med att detta synsätt skulle leda till en låsning som
skulle försvåra för redovisningen att följa samhällets övriga utveckling. Att inte heller de
normgivande organen ensamma skall anses stifta utfyllnaden förklarar man med att dessa i så
fall hade givits en egen föreskriftsrätt vilket inte är möjligt ur grundlagssynpunkt. Man skriver
vidare att ”även metoder som ännu inte fått genomslag i praxis också skall tillmätas stor
betydelse”(Prop. 1998/99:130, s.187). Enligt Christer Westermark torde denna text syfta på
allmänna råd och rekommendationer som är så pass nya att de inte hunnit börja tillämpas av
en: kvalitativ representativ krets av bokföringsskyldiga. (Westermark, 2000).

5.3.3 Rättspraxis

Ett sätt att utröna hur god redovisningssed bildas och vad det är som driver det är att se till
vad som sagts de gånger som termen kommit upp i domstolsprövning. Bokföringsnämnden är
inte bara normgivare utan man har även till uppgift att avge yttranden till domstolar om vad
god redovisningssed innebär. I mål T 2023/94 så bad Högsta Domstolen om ett yttrande från
Bokföringsnämnden. Yttrandet var inte enhetligt utan åskådliggjorde två falanger inom
nämnden. Samtliga ledamöter kunde enas om formuleringen att ”utvecklingen av god
redovisningssed får ses som en dynamiskprocess, påverkad av såväl praxis som uttalande av
normgivande organ. Meningsskiljaktigheterna rörde frågan om betydelsen av praxis kontra
uttalanden från normgivande organ för bedömningen av god redovisningssed. Majoriteten
ville ge praxis den avgörande betydelsen och låta uttalanden ingå i god redovisningssed först
efter det att uttalandet tillämpas i praktiken. Synsättet motsattes starkt av en minoritet, bl.a.
innehållande nämndens ordförande, som såg uttalanden som det primära vid bedömningen
och praxis som bara en av flera påverkansfaktorer för utvecklandet av god redovisningssed.
Vad man däremot kunde enas om var att under alla förutsättningar så är domstolarna slutlig
uttolkare av god redovisningssed.

I och med det s.k. kopplade området26 på skatterätten så har mycket av den domstolspraxis
som berör god redovisningssed bildats i Regeringsrätten. I en sammanställning av domar från
Regeringsrätten angående god redovisningssed, som är gjord av Christer Westermark så visar
det sig att i 17 av 20 fall så följer domarna Bokföringsnämndens yttrande. I samma studie
visar det sig att ett avgörande ställningstagande från Regeringsrätten är att om god
redovisningssed får anses ge utrymme för flera tänkbara redovisnings och värderingslösningar
så skall beskattning grundas på det av företaget valda alternativet. Westermark talar om tre
olika faser för utvecklingen av god redovisningssed för en viss affärshändelse:

Fas 1: Den första fasen innebär att affärshändelsen är ny till sin natur och redovisningen
präglas av ett otal tänkbara redovisningslösningar. Lösningarna kan ofta vara företags- eller
branschspecifika.

Fas 2: I denna fas har man börjat uppmärksamma behovet av enhetlig redovisning.
Normgivande organ börjar ta upp ämnet och diskuterar utkast till standard.

Fas 3:  Här är god redovisningssed för problemet preciserat av normgivande organ.
Bokföringsnämnden har på begäran yttrat sig i ämnet i Regeringsrätten. Domen som därefter
faller har fått prejudicerande verkan för framtida redovisning (Westermark, 2000).

                                                
26 Inkomstskattelagens 14 kap säger att inkomst av näringsverksamhet skall beräknas enligt bokföringsmässiga
grunder (god redovisningssed)
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5.3.4 Betydelsen av parallell normgivning

Vad det gäller konflikten mellan de båda normgivande organen, Redovisningsrådet och
Bokföringsnämnden, och deras utgivna normer, så kommenterades detta i propositionen till
den nya bokföringslagens 8 kap. I och med den nya bokföringslagen så har
Bokföringsnämnden det övergripande ansvaret för utvecklandet av god redovisningssed. Den
primära orsaken till detta är att man ge det statliga organet möjlighet att reagera på
normgivning som inte är tillfredsställande ur ett allmänt samhällsperspektiv. Man säger dock
att Redovisningsrådets rekommendationer skall godtas i normalfallet såvida de inte står i strid
med lag. I slutmeningen skriver man att ”ett uttalande från Redovisningsrådet bör så länge
inte det statliga organet har uttalat något annat, ha samma valör som ett uttalande som det
statliga organet själv har gjort” (Prop. 1998/99, s.192). Detta innebär, precis som tidigare
nämnts, att RR 2 har samma möjlighet att utgöra god redovisningssed för onoterade företag
som BFNAR 2000:3 (Westermark, 2000).

Jönsson (1985) talar om att ett ökat regelformulerande genererar sin egen efterfrågan. Han
menar att svårigheten med att forma enkla och klara regler gör att varje regel får en oändlig
kedja av tillämpningsbehov. För att få ordning i regelförvirringen så ges institutioner olika
ansvarsområden, jurisdiktioner. När sedan jurisdiktionerna blir fler och fler så börjar de
sedermera överlappa varandra, vilket skapar än mer förvirring. Parallell normgivning som den
som nu finns för onoterade företag kan ur detta perspektiv ses som det nämnda scenariots
klimax. Att skapa institutionell struktur på detta sätt görs enligt Jönsson på bekostnad av såväl
producenter som konsumenter av ekonomisk information (Jönsson, 1985).

5.3.5 Teorianalys: BFNAR och God Redovisningssed

Relationen normer och god redovisningssed är som teoribildningen anger, tvetydig. Den stora
frågan gäller när och hur ett allmänt råd blir god redovisningssed. Tolkningen går som synes
isär även inom Bokföringsnämnden. Att inte förhållandena klart har definierats i teorin leder
till att praktikerna får ett stort ansvar för uttolkningen.

Som framgått av teorin har begreppens mångtydighet också lett till att de domar som faller till
följd av en bedömning av god redovisningssed, oftast är till den redovisningsskyldiges fördel.
Angående BFNAR 2000:3 överensstämmelse med god redovisningssed så menar Eva Törning
att det faktum att normen är ny och gäller parallellt med en norm som funnits en längre tid gör
att den får extra svårt att etableras som god redovisningssed. Detta skulle då få en
komplicerande påverkan på småföretagens redovisning genom att man nu i större utsträckning
måste avväga om en redovisning enligt de utgivna normerna verkligen är tillåtet.
Resonemanget kan delvis säga stödjas av majoriteten av Bokföringsnämnden själva i det
yttrande man gjorde i målet T 2023/94. Propositionen till den nya bokföringslagen ger
däremot en motsatt tolkning genom skrivelsen ”att även metoder som ännu inte fått
genomslag i praxis ska tillmätas stor betydelse”. Vad dessa teoretiska resonemang får för
praktisk betydelse i utformningen av redovisningen behandlas i empiriavsnittet.

5.4 Kommunikation

Den nya varulagernormen BFNAR 2000:3 kommer inte bara att innebära lättnader för de
onoterade näringsdrivande företagen. Dessa företag, med redan begränsade resurser, kommer
att bli tvungna att göra besvärliga bedömningar som de tidigare inte behövt. Detta säger Sven-
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Inge Danielsson i Redovisningskonsulten 1/2001. I artikeln kommenterar Sven-Inge
Danielsson den nya normen samt några skillnader mellan BFNAR 2000:3 och RR 2.

Genomslagskraften för BFNAR 2000:3 har enligt Danielsson varit begränsad. Den främsta
orsaken till detta är att informationen inte har nått ut till de redovisningsskyldiga vilket, enligt
Danielsson, i sin tur beror på två saker. Dels menar han att de kommunikationsvägar som
normen varit planerad föras genom inte har fungerat som planerat, dels menar han att rådet
och dess vägledning har formulerats på ett sätt som gör det svårt för de mindre företagen att ta
den till sig.

Vad det gäller kommunikationsvägarna så menar Danielsson att det inte räcker att
informationen finns tillgänglig på BFNs hemsida, då inte detta är något forum som
småföretagare söker sig till. Han säger även att han vid föredrag för revisorer och konsulter
har fått informationen att inte heller kommunikationen mellan dessa och företagen, angående
rådet, har varit tillräcklig.

Som exempel på att det allmänna rådet har en för små företag vilseledande utformning och
formulering nämner han rådets beskrivning av när normal resp. verklig kapacitet ska användas
för fördelning av fasta kostnader. Danielsson menar att formuleringarna och utformningen av
detta avsnitt inbjuder till att företagen ska uppfatta ändringen och BFN’s syfte att man nu i
större utsträckning kan använda sig av normal kapacitet när det i själva verket är tvärt om. I
BFNs vägledning till BFNAR 2000:3 står det att de minsta företagen i normalfallet inte
behöver justera vid en eventuell övernormal sysselsättning, om inte redovisningen blir
missvisande. I annat fall bör upplysning lämnas. Enligt Sven-Inge finns en stor risk att
småföretagen tolkar skrivningen som om någon justering av lagervärdet inte behövs. Men så
står det inte, menar Danielsson, utan att om man befarar att redovisning blir missvisande ska
man göra värdejustering till verklig kostnad (Danielsson, 2002).

5.4.1 Kommunikationsprocessen

Ordet kommunikation innebär att vi både meddelar oss och delar med oss av något,
exempelvis tankar, handlingar och värderingar. I kommunikationsteorin finns två inriktningar,
betydelseinriktning27 och processinriktning. Processinriktningen innebär att kommunikation i
grunden är en överföring av budskap. Tyngdpunkten ligger på sändare, budskap och
mottagare samt på den sociala situation där kommunikationen äger rum.

Figur 4. Kommunikationsmodell. Källa: Bakka et al. 2001, s.159.

                                                
27 Har sina rötter i språkvetenskap. Sändare och mottagare har här mindre betydelse varmed ingen utförligare
beskrivning kommer att göras.
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Innan en kommunikation kan ske behövs ett syfte, ett budskap i form av tal eller skrift
(Nilsson & Waldemarson, 1994). En av BFNs huvuduppgifter är att meddela normer och ge
information i redovisningsfrågor till sin målgrupp, icke-noterade näringsdrivande företag.

Vid inkodningen av budskapet skall sändaren tänka på att välja ett språk som mottagaren kan
förstå. Ord är inga signaler utan symboler, d.v.s. de betyder olika saker i olika situationer för
olika människor (Nilsson & Waldemarson, 1994). Det som påverkar budets inkodning
bestäms bl.a. av sändarens attityder, kunskaper. BFN är ett expertorgan inom
redovisningsområdet där deras målsättning med de allmänna råden är att öka läsförståelsen
för dem icke noterade näringsdrivande företag i jämförelse med Redovisningsrådets
skrivningar (BFNs uppgift, 2003).

Kanalen är det medium som används för att få fram budskapet som kan vara telefon, telefax,
publikationer etc. I denna fas har forskning visat att val av kanal/kanaler har en betydande roll
för meddelandets effekt på de olika mottagargrupperna (Nilsson & Waldemarson, 1994).
Information om BFNAR 2000:3 lämnas i nyhetsskriften ”BFN informerar” som utkommer 3
– 5 gånger per år och på BFNs hemsida (www.bfn.se). Kritik har dock framförts hur
informationen av det nya rådet har spridits till dem olika berörda parter. Att informationen
finns tillgänglig på BFNs hemsida anses vara otillräcklig då inte alla besöker BFNs hemsida.
Vissa företag har fått information från revisorer eller redovisningskonsulenter, men dock långt
ifrån alla (Danielsson, 2002).

Nästa fas kallas för avkodning där budskapet skall nå fram till avsedd mottagare. Avgörande
vid denna situation är hur budskapet mottages och tolkas (Bakka, Fivelsdal & Lindkvist,
2001). Småföretagen har begränsade resurser att sätta sig in i regelverk som i viss mån kräver
specialistkompetens. Det är också oftast småföretag som kommer i kläm av alla regelverk
som finns (SOU 1997:186).

Med feedback (återkoppling) menas att mottagarens tolkningar sänds tillbaka till sändaren.
Feedback har en stor betydelse att minimera missförstånd. Även om man vill försöka låta bli
att skicka tillbaka budskap till sändaren, är detta också en form av återkoppling. Detta kan
resultera i att relationen mellan sändare och mottagaren sätts på prov och kan utgöra en källa
till osäkerhet (Nilsson & Waldemarson, 1994). Innan BFN fastställer det slutliga allmänna
rådet och den slutliga vägledningen har BFN sänt ut ett utkast (remiss) till de som önskar vara
med att lämna synpunkter på innehållet och lämna förslag till förändringar. Efter att BFN har
analyserat de lämnade synpunkterna och eventuella justeringar har gjorts fattas ett slutgiltigt
beslut i nämnden (Holmqvist-Larsson, 2001).

Mellan sändare och mottagare uppstår olika störningskällor s.k. brus. Mångtydighet, vaghet,
misstänksamhet är exempel på brus som har tillkommit i budskapet utan sändarens avsikt
(Nilsson & Waldemarson, 1994).

Jönsson (1985) finner i sin studie av redovisningseliten en ovilja och oförmåga hos de mest
inflytelserika normbildarna att ta till sig ett språk som inte förs i redovisningsproffisionella
termer. Han ser en risk i att det kan försvåra normbildarens möjlighet att fånga upp
problemområden. Samtidigt kommer han fram till att det vid undersökningstillfället fanns väl
utvecklade informations kanaler, framförallt genom revisorskåren, där samtliga sändare och
mottagare uppfyllde varandras termatiska krav (Jönsson, 1985).
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5.4.2 Teorianalys: Kommunikationsprocessen

För att det allmänna rådet ska få någon effekt så måste det nå fram till företagen. Man måste
medvetandegöra de redovisningsskyldiga om rådets existens och vem som får använda det.
Även om BFNAR 2000:3 får en påverkan på redovisningen och når fram till sitt mål,
småföretagarna, så är det inte säkert att påverkan blir som det var tänkt. Sändare och
mottagare skiljer sig åt på många plan vilket enligt kommunikationsmodellen medför att
riskerna att budskapet inte når fram ökar. Det krävs att den centrala organisationen
Bokföringsnämnden kan förmedla budskapet på ett sätt som de själva, ev mellanhänder  och
de vitt spridda svenska småföretagen uppfattar likadant. För att detta ska fungera måste det
finnas välutvecklade kanaler mellan parterna.

6 Empiri och Analys

6.1 Beskrivning av intervjupersonerna

Adam
Adam har arbetat som revisor i 17 år (auktoriserad sedan 1990). Hans klienter är verksamma
inom offentlig förvaltning, handels-, tjänste- och tillverkande företag. Merparten av hans
klienter är större än 10/24-bolag. Byrån han arbetar på är multinationell och har en stor
verksamhet i Sverige. Hans syn på lagervärdering är att den, framförallt för tillverkande
företag, består av en mängd svåra bedömningar. Han trycker på vikten av en god intern
kontroll28. Han kan inte se att företagen skulle ha någon utpräglad negativ inställning till
lagervärdering, då det ligger i deras eget intresse att ha god kontroll på sitt lager för att kunna
vara leveransdugliga. Arbetsgången mellan Adam och hans klienter vid fastställandet av
lagervärdet är att Adam, genom att närvara vid inventeringen skaffar sig revisionsbevis där
han förvissar sig om att värderingen har gått rätt tillväga.

Bertil
Bertil har varit verksam som revisor i 36 år. Av de företag han reviderar är 70% 10/24-bolag.
Huvuddelen består av åkeriföretag, övriga klienter är verksamma inom tjänste-, handels-, och
tillverkande företag. Byrån som han själv driver är inne i en expansionsfas. Både hos
tillverkande- och handelsföretagen anser han att problem kan förekomma vid
lagervärderingen. Bland handelsföretagen kan problem framförallt uppstå om lagret består av
varor där inkurans är frekvent förekommande. Inför årsbokslut görs det först ett preliminärt
bokslut. Vid senare tillfälle besöker Bertil klienterna och stämmer av de stora posterna genom
olika slags kontroller. Han beskriver sig själv som petig och tycker att så mycket det bara går
av de värden som finns i företagen ska beräknas. Ev. väsentlighetsbedömning görs bäst med
alla siffror på bordet.

Caesar
Caesar är godkänd revisor och har arbetat som revisor i 16 år. Han har klienter inom alla typer
av branscher (tillverkande-, tjänste-, handelsföretag): 95 % är 10/24-bolag. Han är ensam
revisor på byrån som han driver tillsammans med sin fru i aktiebolagsform. Caesar är med vid
inventeringen och ser då på hur klienterna går tillväga. Vid detta tillfälle gör han olika
stickprov. Själva beräkningarna gör företagen själva, medan avvägningar som t.ex. hänsyn till
                                                
28 bra rutiner och god kontroll över lagret.
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lägsta värdets princip gör Caesar. Han beskriver större delen av sina klienter som
mikroföretag. För dessa företag ser han väsentlighetsbedömningen som den kanske mest
brukade vid lagervärderingen.

Dagmar
Dagmar har varit revisor i 20 år. Hennes klienter är uteslutande 10/24-bolag som är
verksamma inom tillverknings-, handels, och tjänstesektorn. Vid lagervärderingen utgår hon
från den information som hon får från sina klienter. Dagmar är närvarande vid klienternas
inventering och hon stämmer av vad som är realistiskt hos respektive klient. Detta
kontrolleras genom att jämföra med tidigare inventeringar med årets. Dagmar tycker att
klienterna ofta har en bra koll på sitt lager.

Erik
Erik har arbetat som godkänd revisor i 16 år. Han reviderar små- och medelstora företag som
är verksamma inom framför allt handels-, och tjänstesektorn. En liten del finns även inom den
tillverkande industrin. Ca 80-90 % är 10/24-bolag. Byrån han arbetar för är rikstäckande och
på kontoret i Uddevalla så finns det två andra godkända revisorer. Då lagret ofta är en
väsentlig post i företagens balansräkning är detta den post som är mest tidskrävande för Erik
och hans kolleger, särskilt bland tillverkande företag. I samband med företagens inventeringar
besöker man företagen och tittar på deras rutiner och gör olika stickprov.

Fredrika
Fredrika har arbetat som revisor i 21 år. Hon reviderar företag inom handels- och
byggsektorn. Storleken på de bolag som hon reviderar varierar och byrån hon arbetar för är
världsomspännande. Om värdering av varulagret ses som ett problem eller inte, beror på hur
väl man har lagret dokumenterat och hur stor lagerposten är i förhållande till det totala värdet
i balansräkningen. Hon berättar att hon är med vid företagens inventeringar och ser på vilka
rutiner de använder sig av.

Gunilla
Gunilla har jobbat med revision och redovisning i drygt 12 år. De företag hon reviderar är
bl.a. verkstadsföretag, tillverkande företag och konsulter, merparten är 10/24-bolag. Byrån är
en av världens största med en bred täckning och stor organisation i Sverige. Hennes
inställning till småföretag och lagervärdering är att de flesta försöker göra så gott de kan med
de möjligheter de har, men den tid och arbetsinsats som krävs för att följa utgivna normer kan
inte alltid motiveras med hänsyn till företagets resurser. I de fall då företagen har lager som
anses väsentliga, besöker hon dessa företag i samband med deras inventering för att se hur de
går tillväga. Hon gör stickprov och kontrollräknar för att se om det stämmer mot vad de har
räknat fram.

6.2 Skillnader mellan BFNAR 2000:3 och RR 2

6.2.1 Empiri

Adam
Adam upplever inte skillnaderna som stora då BFNAR 2000:3 bygger på RR 2. I praktiken
tror inte Adam att företagen upplever någon lättnad jämfört med redovisningsrådets
rekommendation. Istället kan han se en förvirring till följd av att en norm kommer ut, utan att
den egentligen innebär några reella förändringar gentemot tidigare norm. Han anser däremot
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det vara befogat med lättnader för de mindre företagen, då dessa företag inte behöver
tillgodose börsens intressen, vilket de noterade företagen måste göra. Arbetsbördan för att ta
till sig de noterade företagens goda redovisningssed, när det gäller krav på upplysningar i
årsredovisningen, blir för stor för de mindre företagen. Han tycker också att systemet med de
allmänna råden kommer i rätt tid, då RRs harmonisering med IAS ska vara färdig vid nästa
årsskifte.

Vid terminssäkring har BFNs lättnad inte påverkat redovisningen någonting, då man inte
tidigare har periodiserat denna s.k. terminspremie29. Detta har endast ansetts vara väsentligt
för finansförvaltningar där stora volymer och flöden hanteras, berättar Adam.

Vad det gäller användandet av förkalkyl eller efterkalkyl så menar Adam att det är typ av
verksamhet och produktion som styr. Är det en entreprenad så gör man mer efterkalkyler. För
ett företag med en serieproduktion kan det däremot vara svårt med en efterkalkyl om man har
haft många olika serier tillverkande då denna mix kan påverka bruttovinsten. Hur realistiska
de mindre företagens förkalkyler är beror helt på hur seriös man är i sin
planeringsverksamhet. Ett seriöst företag använder välutvecklade förkalkyler för sin
produktionsstyrning och en uppföljning av denna görs sedan via företagens periodbokslut.
Anledningen till detta är att se om bruttovinsten hamnar ungefär där man har tänkt sig.
Samtidigt finns det gott om företag som bara upprättar förkalkyler för redovisningssyften, ett
papper att visa upp så att säga. Adam har klienter av båda sorter.

Bertil
Bertil tycker det är bra med BFNAR 2000:3 då redovisningsrådets rekommendationer är
inriktade på större företag. Det finns delar i redovisningsrådets rekommendationer som är
svåra att förstå för de mindre företagen. BFNAR 2000:3 däremot är mer pedagogisk. Den
talar klart och tydligt om vad som ska ingå och har även olika exempel som förtydligar.

Vid fördelning av omkostnader anser han att utgångspunkten måste vara normal kapacitet.
Ställningstagandet hänger dock samman med att han anser det var nödvändigt för att företaget
skall kunna planera sina resurser. Han tycker inte heller att beräkningen av vad som är normal
kapacitet borde innebära några större problem för ett mindre företag. De tillverkande
företagen utgår från ett genomsnitt av avlönad tid och tillgänglig produktionstid plus ett mål
om hur många timmar man vill ha betalt för.

Bertil önskar att de mindre företagen skulle vara mer medvetna om att redovisningen inte bara
är ett underlag för självdeklaration utan att den fungerar både som en förkalkyl och
efterkalkyl. Bertil nämner att det finns bra system som kopplar ihop förkalkyl, lager och
efterkalkyl men att de ses som för dyra av småföretagen. Istället använder man idag egna
Excel-kalkyler. Generellt bedömer han dock de värden dessa ger som tillräckligt realistiska
för att kunna vara användbara i lagervärderingen. Vid bestämmandet av anskaffningsvärdet
för egentillverkade varor tittar Bertil på förkalkylens siffror och ställer dessa i relation till
bokslutsspecien.

Caesar
Caesar har aldrig jobbat med redovisningsrådets rekommendationer då han ansett att dessa
varit avsedda för börsbolagen vilka har få likheter med hans mikroföretag. Han kan därför inte
på rak arm uttala sig om BFNAR 2000:3 upplevs som en lättnadsregel jämfört med RR 2.

                                                
29 Se kommentar i stycke 5.1.2.1
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Angående kapacitetsutnyttjandet så anser han det vara lättare att utgå från verklig kapacitet än
den normala, då man slipper beakta de marknadsmässiga lönerna. Bland hans klienter, som
ofta arbetar själva i bolagen, tar man bara ut den lön som man anser att bolaget har råd att
bära. Oftast innebär detta att lönen är lägre än den marknadsmässiga. Det här gör det svårare
att bedöma normal kapacitet och kostnaderna anses inte stå i relation till varken nyttan eller
företagets resurser. Caesar har inte haft någon klient som har sysslat med terminssäkringar
och har därför ingen annan åsikt om lättnaden i BFNAR 2000:3 än att den inte gäller hans
klienter.

Dagmar
Dagmar har varit på kurs för revisorer där man har gått igenom skillnaderna mellan BFNAR
2000:3 och RR 2. Skillnaderna konstaterades med en axelryckning, d.v.s. det var inget nytt
utan mer en bekräftelse på att man gjort rätt då man redan tillämpat dessa lättnader. Att t.ex.
tänka på lagerkostnader och ränta etc. vid beräkning av anskaffningsvärdet har aldrig varit
aktuellt för hennes klienter.

Hon tycker att det är lättare att räkna ut kostnaderna efter verklig kapacitet än normalkapacitet
men påpekar samtidigt att hon har svårt att svara på hur man går tillväga vid uträknandet av
normal kapacitet då hon saknar praktisk erfarenhet. Bland hennes klienter som är tillverkande
företag tar man inte hänsyn till om man har normal- eller överkapacitetsutnyttjande. Dagmar
anser att de små, tillverkande företagen inte har eller kan begäras ha den kunskap det krävs för
att plocka fram underlag för att kunna göra bedömningarna. Hon tycker inte att nyttan
motsvarar kostnaderna.

Terminssäkringar har hon kommit i kontakt med en enda gång under de åren hon har arbetat
som revisor, vilket hon inte anser var tillräckligt för att avgöra om lättnaden i BFNAR 2000:3
innebär någon lättnad jämfört med RR 2.

När Dagmar gör sin revision jämför hon anskaffningsvärdet med nettoförsäljningsvärdet. Det
är dock sällan att det verkliga värdet blir lägre än anskaffningsvärdet bland hennes klienter, då
hela lagret måste tas upp till verkligt värde. Vidare berättar  hon att om klienterna saknar en
lagerfunktion så är det enbart anskaffningsvärdet man går efter vid en inventering medan det
verkliga värdet blir ett kontroll värde som Dagmar själv räknar ut vid behov.

Erik
De skillnader som är mellan BFNAR 2000:3 och RR 2 har han inte direkt kommit i kontakt
med. Det känns dock som om RR 2 bara är uppbyggd för börsbolagen och de riktigt stora
företagen vilka Erik inte har som klienter.

Han tycker att beräkna omkostnader efter verklig kapacitet känns mera tillförlitligt och att
detta visar ett mer korrekt resultat. Det händer emellanåt att han kommer i kontakt med
terminssäkringar genom sina klienter inom handelssektorn, men han kan inte se att
förändringen i BFNAR 2000:3 innebär någon betydande lättnad. Erik arbetar med att få sina
klienter att utgå från anskaffningsvärdet istället för nettoförsäljningsvärdet vid företagens
inventeringar. Med anskaffningsvärdet känns det som en mer korrekt värdring av lagret,
medan nettoförsäljningsvärdet ger en högre osäkerhet.

I de fall nettoförsäljningsvärdet beräknas så kan dock BFNAR 2000:3 komma att innebära en
lättnad, då den ger utrymme att använda mer schabloner vid inkuransbedömningar. Det finns
ett stort behov av att använda sig av schabloner i mindre företag då man inte har det
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ekonomisystem och den ekonomifunktion som krävs för att värdering ska kunna ske på annat
sätt. De schabloner som tillåts skatterättsligt har framförallt inom konfektions- och
skobranschen, känts som i minsta laget för att kunna ge en rättvisande bild.
Det är mycket vanligt att de tillverkande företagen använder sig av kalkyler då det är många
parametrar som ska in i en kalkyl. Att upprätta kalkyler är så gott som ett krav från Eriks sida,
då det är nödvändigt för den interna kontrollen. Ofta finns dock ett egenintresse från företagen
själva att upprätta kalkyler för att kunna bedöma hur företaget har gått i sin helhet, menar
Erik.

Fredrika
Fredrika anser inte att skillnaderna mellan BFNAR 2000:3 och RR 2 är så stora. Det enda som
hon har reagerat på är att man vid beräkningen av nettoförsäljningsvärdet inte får dra av så
mycket försäljningskostnader (AFFO-pålägg) som var möjligt tidigare. Hon menar att detta
lätt kan få till följd att man väljer att redovisa enligt RR 2 då denna ger ett lägre värde och
därmed lägre skatt.

Angående terminssäkring har hon inte haft någon erfarenhet av detta i något av de 10/24-
bolag som hon reviderar. När det gäller kapacitetsutnyttjandet har man även tidigare utgått
från ett genomsnitt, normal kapacitet, då man inte vill riskera ett för högt lagervärde. Hon
säger att man måste fråga sig om man kan sälja varan till det här priset. Så ibland spelar det
ingen roll vilka uträkningar man har om man inte kan sälja till det tänkta priset. Hon säger
dock att det ibland kan vara svårt för de mindre företagen att utgå från normal kapacitet och
då får man istället använda den verkliga volymen. Hennes egentillverkande klienter gör
generellt förkalkyler som man har stor användning av i den egna verksamheten. Med hjälp av
kalkylen görs sedan en avstämning mot bokslutet för att kontrollera huruvida företaget går åt
rätt håll.

Gunilla
Gunilla tycker inte att det skiljer särskilt mycket mellan BFNAR 2000:3 och RR 2. Istället
anser hon att BFNAR 2000:3 består av mycket textmassa och mycket upprepningar till liten
nytta. Det som hon ändå tar upp är bl.a. punkten om kapacitetsutnyttjandet. Den innebär en
viss lättnad då de små företagen inte har resurser eller möjligheter att ha ett så förfinat
kalkylsystem som ofta krävs för att på ett tillförlitligt sätt ska kunna avgöra när överkapacitet
föreligger. BFNAR 2000:3 medger att företagen kan gå efter planerad arbetstid, för att fördela
ut omkostnader medan RR 2’s föreskrift innebär att man i större utsträckning måste ha koll på
vad de faktiska arbetstiderna är och om de i så fall är fler än de planerade. Under enskilda år
har hon kommit i kontakt med terminssäkring, dock har detta haft koppling mot kundsidan,
och inte till inköpssidan, vilket gör att det inte haft någon betydelse för lagret.

I de mindre företagen som inte har någon försäljningsavdelning eller inköpsavdelning kan det
tidigare ha varit svårt att räkna fram AFFO-påläggen. Orsaken är att det är få personer som
arbetar med varierande arbetsuppgifter. Dessutom utgör dessa kostnader endast en eller ett par
procent av de totala försäljnings och administrationskostnaderna, vilket gör att nyttan av
beräkningen är liten. Nu behöver man  inte ta hänsyn till detta utan lättnaden medger att
avdrag endast görs för de direkta försäljningskostnaderna.

6.2.2 Analys: Skillnader mellan BFNAR 2000:3 och RR 2

Det samlade intrycket från respondenterna är att skillnaderna mellan normerna är små och
generellt av mindre betydelse. Man menar att det i första hand är detaljer man har justerat och
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att syftet med ändringarna är uppdelningen av företag mer än att underlätta för de
redovisningsskyldiga. Adam ser att den anpassning till småföretagen som BFNAR 2000:3 är
menad som, i första hand skapar förvirring bland småföretagen och även bland revisorerna.
Flera av punkterna i det allmänna rådet innebär lättnader men de rör för små områden och har
för liten praktisk betydelse för att de ska anses meningsfulla. Hos framförallt de större
byråerna går det att skönja en besvikelse över den låga anpassningen som man anser att
BFNAR 2000:3 innebär. Man finner ett stort behov av att inte behöva använda RR 2 då den
ses som konstruerad för börsbolag och svår att tillämpa på små företag och deras situation.

Lättnaden av att man inte behöver ta hänsyn till överkapacitetsutnyttjande vid fördelningen av
omkostnader i samma utsträckning har olika inverkan beroende på företagens storlek. De
respondenter som företräder de minsta företagen, ofta enmansbolag menar att företagen i den
här kategorin inte har ett ekonomisystem som klarar av att få fram normalkapacitet på ett
tillräckligt resurssnålt sätt. Den lättnad som BFN har eftersträvat får alltså ingen verkan för de
minsta företagen utan för denna grupp innebär det allmänna rådets anpassning av RR 2
snarare en försvåring. För de något större företagen som i första hand företräds av lite större
revisionsbyråer så blir BFNAR 2000:3’s konsekvenser en annan. För dessa företag innebär
den ökade möjligheten att använda normal kapacitet även vid överkapacitet en lättnad, då man
kan använda samma procentsatser för påläggsberäkningen över flera år.

Innebörden att man inte behöver ta hänsyn till den räntefria/lågförräntade kredit som ges vid
inköp av varor innebär en lättnad gentemot RR 2’s föreskrifter. Småföretagen saknar de
resurser och system som krävs för att kunna ta hänsyn till denna räntefria kredit. Lättnaden
angående terminssäkring är däremot marginell. Ytterst få av respondenterna har
överhuvudtaget haft någon klient som använt sig av terminssäkringar. De som haft erfarenhet
av det menar att lättnaden av att få använda dagskursen vid värderingen dessutom är mycket
liten.

Empirin motsäger vad Lumsden och Bergström kom fram till i sin undersökning vad gäller
användning av förkalkyler i små företag30. I vår undersökning tycks tillverkande företag
frekvent använda sig av förkalkyler, och respondenternas uppfattning är att de håller en hög
kvalité. Denna stäms sedan av mot bokslutet för att se om resultatet stämmer överens med
kalkylen och har en stor funktion i den egna ekonomistyrningen. En anledning som nämndes
till prioriteringen av förkalkyler är småföretagens sårbarhet för oväntade förluster, vilka kan
undvikas genom upprättandet av realistiska förkalkyler. Småföretagets fortlevnad kan stå och
falla med vilken förberedelse man har för dåliga tider då man saknar de stora företagens
reserver. Det höga användandet av förkalkyler och den höga kvalitén som de upprättas med
gör att punkten i BFNAR 2000:3 om att realistiska förkalkyler kan användas vid värderingen
om efterkalkyler saknas, får betydelse och innebär en lättnad för företagen. Alternativt hade
införandet av det allmänna rådet och den berörda punkten varit orsaken till ett ökat
användande av förkalkyler och därmed förklaringen till skillnaden mellan våra och Lumsden
& Bergströms undersökningsresultat. Resonemanget har dock inte tagits av respondenterna
vilket gör att vi har svårt att se att det allmänna rådet har haft en sådan betydande inverkan på
småföretagens verksamhet.

Flera av respondenterna företrädande de minsta företagen uppger att nettoförsäljningsvärdet
sällan beräknas av företagen själva utan detta blir ett kontrollvärde som revisorn eventuellt
räknar ut i sin revidering. De punkter som rör nettoförsäljningsvärdet får därför i lättnadssyfte

                                                
30 Se stycke 5.1
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en marginell betydelse för dessa företagen. För övriga företag kan dock dessa punkter ha
betydelse. Gunilla menar t.ex. att beräkningen av AFFO-påläggen kan vara extra svår för små
företag där försäljning och administration inte är avskiljt från övrig verksamhet. Denna
beräkning slipper man göra enligt det allmänna rådet.

6.3 Normer och Praxis

Adam
Enligt Adam är det inte något nytt som BFN har kommit med, utan vad de gör är att de
klargör mer specifikt vilka som är skyldiga att lämna tilläggsupplysningar. Det som skrivs i
BFNAR 2000:3 är till stora delar omformuleringar av vad som redan står i
Redovisningsrådets rekommendationer, gamla FAR-rekommendationer och
Bokföringsnämndens gamla uttalanden och rekommendationer. Han nämner samtidigt att
redovisningsrådets rekommendation enligt hans uppfattning, inte är annat än en kodifiering av
vad som alltid har gällt. Den praxis som tidigare har avvikit från RR 2 har gjort det efter en
väsentlighetsbedömning, något som inte kommer att förändras efter det allmänna rådets
tillkomst. Revisorernas och företagens möjlighet att förmedla praxis till BFN, ser han som
begränsad, främst beroende på att det krävs ett för stort engagemang.

Adam är av uppfattningen att mycket av de normer som kommer ut starkt präglas av den
lobbyverksamhet från diverse berörda aktörer som försiggått innan utgivningen av normen.
Han har inga egna exempel från BFNAR 2000:3 men nämner det allmänna rådet om leasing.

Bland de mindre företagen menar han att redovisningspraxis sprids främst via redovisnings-,
och revisionsbyråer. Framförallt kan man se detta på att de stora byråernas reviderade
årsredovisningar har en enhetlighet, ”varje byrå har sin grej”31. Den uppfattning om praxis
som Adam i egenskap av revisor då för ut, kan komma från erfarenheter av såväl andra
klienters redovisning som intryck från diverse andra årsredovisningar. Han nämner en rapport
gjord av Rolf Rundfält och Björn Granwall där de läst samtliga börsbolags årsredovisningar.
”Det är en intressant rapport då man har tittat på innehållet i årsredovisningarna, vilka
uppgifter som saknas och hur man hanterar olika frågor”32.

Bertil
Oavsett om BFNAR 2000:3 är en efterkonstruktion av praxis så ser Bertil att utgivningen av
normen har en viktig funktion. Det förenklar för honom att ha på pränt vad som är ett regelrätt
förfarande när han ska sälja in bestämmelserna hos företagen. Den pedagogiska utformningen
underlättar detta arbete ytterligare. Han ser en stor fördel med att det nu görs normer
anpassade för mindre företag.

I mindre företag sprids praxis genom redovisningskonsulten eller revisorn. Det är inte
ovanligt att Bertil tittar på andra företags årsredovisningar och ibland kan det vara på uppdrag
för klienterna. Vad som är intressant att se på är vad de andra företagen har för
redovisningsprinciper, deras utformning av årsredovisningen. Han kan också diskutera
nyutkomna regler, som t.ex. BFNAR 2000:3, med kollegor, genom att upprätta exempel.

                                                
31 Adam, intervju.
32 Adam, intervju.
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Caesar
Caesar tittar inte på andra företags årsredovisningar utan läser Balans som han anser vara
normgivande. SRS33 ger ut publikationer vilka han också brukar samla intryck från. Han ser
en fördel med att ha en nedskriven norm med bättre förankring i de mindre företagen
situation. Det är bl.a. lättare för honom som revisor att förmedla tillvägagångssätten till
företagen då han kan hänvisa till en norm i större utsträckning.

Han tror inte att praxisen i de små företag han reviderar har så stor anknytning i varken
BFNAR 2000:3 eller RR 2. Den primära bedömningen av poster kommer alltid att vara
väsentligheten i revideringen av dessa företag och han har svårt att se hur merparten av de
beräkningar som de båda normerna behandlar kan leda till väsentligheter. Han kan dock se att
den praxis som han använder och som han tror att andra i hans situation använder, har en
större överensstämmelse med BFNAR 2000:3 än RR 2.

Dagmar
Tidigare följde småföretagen rekommendationer till en viss punkt på grund av att man inte
hade de resurser som krävdes för att följa rekommendationerna fullt ut. Dagmar anser att vad
som står i den nya normen redan har tillämpats i praxis under en längre tid.

På frågan om hur redovisningspraxis sprids svarar hon att det förs en diskussion med olika
kollegor. Dagmar har varit kvalitetsrevisor ,vilket innebär att man granskar andra revisorer.
Detta arbete har hjälpt till att ge henne en bild av praxis, då det blir ett tillfälle att diskutera
med andra revisorer. Hon ser inte på de stora börsbolagens årsredovisningar då hon anser att
de har sina egna trender. Det är mycket som krävs av ett Aktiebolag och hon kan ibland tycka
att det hade underlättat för en del av hennes kunder om de hade valt att inte ha ett Aktiebolag,
då det kan vara nog så svårt att följa BFNs regler. Dagmar är assistent i några bolag och hon
tycker det är värdefullt med de naturliga diskussioner som uppstår då man får diskutera med
någon som är mer insatt i ämnet än vad hon själv är.

Erik
Redovisningspraxis sprids till stor del genom diskussioner med kollegor och genom de
fortlöpande utbildningar för revisorer som anordnas av FAR och SRS. Varje vecka för man
diskussioner inom byrån där man går igenom olika problem som rör redovisningen. Erik läser
även andra företags årsredovisningar och tar intryck från dem.

Han nämner vidare att det som idag finns nedskrivet i BFNAR 2000:3 redan tillämpades i
praktiken innan det allmänna rådet kom. Han menar att framförallt varje företags bedömning
av väsentlighet och risk har påverkat den praxis som har bildats vid sidan av normerna.

Fredrika
Fredrika tillämpade det mesta som står i BFNAR 2000:3 redan innan den gavs ut. I samband
med att hon började på byrån fick hon en pärm om varulagervärdering vilken tog upp större
delen av BFNAR 2000:3`s innehåll. Hon är av uppfattningen att det inte är ovanligt att praxis
har kommit före de utgivna normerna. Den praxis hon själv tillämpar för små företag formas
främst av diskussioner med kollegor på byrån. Hon deltar även i auktoritetsdagar där man
bl.a. diskuterar nyheter och värderingar inom redovisningen.

                                                
33 Svenska Revisorssamfundet
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Gunilla
Gunilla tycker att med BFNAR 2000:3 har det kommit tydligare på pränt hur man tidigare i
praktiken har gjort ute bland små företagen så länge hon har varit revisor. BFNAR 2000:3 är
en vägledning och en rekommendation/förslag på hur man ska gå tillväga, och utöver detta
finns praxis som formas av anpassningar till företags individuella och bransch specifika
förhållanden som det  kanske inte tas hänsyn till eller kommer till uttryck i
rekommendationerna. Väsentlighetskriteriet för Gunilla beror på vilka rutiner företaget har för
att ta fram värdet på varulagret. Är företaget konsekvent och hon kan se en linje som följs
mellan åren så godkänner hon detta även om det inte följer rekommendationen till punkt och
pricka.

När vi frågar henne om hon brukar se på andra företags årsredovisningar för att få en bild av
vad praxis är, svarar hon att det inte är så vanligt men det kan förekomma i de fall då kontoret
får uppdrag i en bransch som är ny för kontoret.

6.3.1 Analys: Normer och Praxis

De förändringar som BFNAR 2000:3 innebär jämfört med RR 2 har i all väsentlighet
tillämpats långt innan det allmänna rådet kom ut. Detta är samtliga respondenter eniga om.
RR 2, som det allmänna rådet är ämnat att ersätta eller utgöra ett alternativ till, har enligt
flertalet av respondenterna aldrig varit aktuell att tillämpa för de små företag som de
reviderar. Flera av de revisorer som enbart eller så gott som enbart har 10/24 företag som
klienter är överhuvudtaget inte bekant med RR 2 och avfärdar den som framställd för
börsbolag. Man menar att man får fram en rättvisande bild av ett 10/24 företags redovisning
utan att ta sin utgångspunkt i de angivna beräkningar och bedömningar som finns i RR 2.
Istället har man tidigare helt på egen hand gjort en bedömning av vad som krävs för att ge
företagets intressenter en rättvisande bild av företagets resultat och ställning. Även om man är
positiv till att det ges ut normer som är anpassade till onoterade, mindre företag så menar
exempelvis Caesar som i regel har mycket små klienter med en eller ett fåtal anställda, att till
stora delar inte heller BFNAR 2000:3 är tillämpningsbar på hans klienter. Han ser större delen
av sina drygt 150 klienter som en grupp under den som BFN riktar sig till. För dessa företag
så faller även större delen av BFNAR 2000:3’s anvisningar bort efter den
väsentlighetsbedömning som Caesar gör. I dessa minsta byråer med de minsta klienterna så
känner man inte att varken BFNAR 2000:3 eller RR 2 ger något betydande stöd i den
avvägning mellan nytta och kostnad och bedömning av väsentlighet, risk och rättvisande bild
som man gör vid revideringen av företagens redovisningar. Glappet mellan en redovisning
enligt normer och den praxis som finns i de minsta företagen blir extra tydligt när det visar sig
att om det överhuvudtaget tas någon hänsyn till verkligt värde i dessa företag, så är det i regel
revisorn som räknar ut det. I sådana fall blir beräkningen av det verkliga värdet mer en
kontrolluppgift än en värderingsrutin.

Representanterna för de större byråerna och inte minst Bertil är mer angelägna om att finna
stöd för sina beräkningar och bedömningar i utgivna normer. Man ser därför också ett större
problem än de små i att redovisningsrådets rekommendationer har så dålig förankring i de
mindre företagens situation. Även om åsikten att BFNAR 2000:3 inte innebär några
avgörande skillnader gentemot RR 2 är spridd i den här gruppen så är man ändå av
uppfattningen att de justeringar som har gjorts är väl tillämpbara på små företag. Man menar
alltså att på de punkter som BFNAR 2000:3 innebär en förändring gentemot RR 2 så är
förändringen eller lättnaden tillräcklig för att normen ska kunna tillämpas på 10/24 företag.
Att man samtidigt är av uppfattningen att dessa förändringar i normerna har tillämpats en lång
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tid tillbaka i praxis gör dock att man inte anser att normen har påverkat den praktiska
redovisningen nämnvärt.

Respondenternas svar visar alltså att det inte är normerna som styr deras klienters
redovisning. Istället styrs den av en självständig praxis bland företag med liknande
förutsättningar. Denna praxis är inte de små företagen själva medvetna om utan den sprids så
gott som uteslutande via revisorerna och eventuella anlitade redovisningskonsulter. Att
revisorerna har så stort inflytande beror på att det är de som besitter den nödvändiga
kompetensen men kanske framförallt att det är de som sätter kraven. Som beskrivits i tidigare
avsnitt så har de mindre företagen sällan incitament att visa upp mer eller upprätta
årsredovisningen på ett utförligare sätt än vad som revisorn kräver. Om då inte revisorerna
bildar sin uppfattning om vad som bör krävas av dessa mindre företag för att en rättvisande
bild av resultatet och ställningen skall kunna förmedlas från utgivna normer så måste man få
den på annat sätt. Förutom de individuella prövningar av rättvisande bild, väsentlighet och
risk så finner man också stöd på andra håll. Flera av respondenterna menar att genom att låta
sig påverkas av hur andra gör och hur andra anser att man bör göra så kan man gottgöra sig en
del av den jämförbarhet som redovisningen mister när tillämpliga normer saknas. Det
välutvecklade nätverk som Jönsson (1985) talade om i samband med normbildning34 får alltså
även konsekvenser för bildandet av en enhetlig praxis vid sidan av normerna. Respondenterna
från de större byråerna uppger att de skaffar sig en bild av praxis genom diskussioner med
kollegor. När tveksamheter uppstår om hur man på förmånligaste sätt uppnår en rättvisande
bild så tar man hjälp av antingen kamrater på kontoret eller i vissa fall interna
konsultinrättningar. Det tydligaste exemplet på denna byråinterna praxis är den pärm om
varulagervärdering som Fredrika använder sig av. Adam menar att dessa interna nätverk lätt
kan upptäckas genom att varje större byrå till stora delar har ett enhetligt mönster i sina
reviderade årsredovisningar. De mindre revisionsbyråerna som saknar dessa omfattande
interna nätverk får sin bild främst genom externa kurser, ofta ordnade av
branschorganisationer som SRS, samt genom facktidningar såsom Balans.

Den breda användning av årsredovisningar för att bilda sig en uppfattning om praxis som
Jönsson (1985) fann, går inte på samma sätt att tyda ur våra undersökningsresultat för små
företag. Tittar man på årsredovisningar så är det på de stora börsbolagens, vars
redovisningslösningar inte generellt anses tillämpbara på små företag.

6.4 BFNAR och God Redovisningssed

Adam
Adam anser att införandet av normer anpassade för onoterade företag har ett vällovligt syfte
och är på det hela taget positivt för utvecklandet av god redovisningssed. Han säger att
småföretagens tillämpning av RR 2 har varit ett problem en längre tid, då
värderingsprinciperna och framförallt kraven på tilläggsupplysningar varit anpassade för
börsen. Kraven har varit alltför omfattande och komplicerade för mindre företags möjligheter
och behov. Han säger att om man inte vidtar några åtgärder såsom speciella lättnadsregler, så
finns det en överhängande risk att hårda, onödigt resurskrävande regler även blir praxis och
därigenom god redovisningssed även i de småföretagen.

                                                
34 Se stycke 5.2.
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Samtidigt som han tycker att tanken med lättnadsregeln är god så ser han också att införandet
av ett parallellt normsystem har skapat en förvirrad situation för såväl småföretagarna som
revisorerna. Förvirringen medför att det nu är betydligt viktigare att i noter och
tilläggsupplysningar vara noggrann med att nämna vilka normsystem man har använt sig av. I
de fall där övergången från redovisning enligt RR 2 till BFNAR 2000:3 innebär väsentliga
skillnader på belopp och poster, krävs enligt Adam att vad skillnaderna består i lämnas som
tilläggsupplysning för att en rättvisande bild ska kunna ges. Han ställer sig dock frågande till
om sådana väsentliga skillnader uppkommer genom tillämpningen av BFNAR 2000:3.

Angående frågan om en redovisning enligt BFNAR 2000:3 alltid är god redovisningssed, så
menar Adam att det faktum att det i slutändan blir en bevisfråga har stor betydelse. En ev.
tvist avgörs i domstol och bristen på den goda redovisningsseden måste kunna bevisas. I ett
sådant skarpt läge står sig de givna råden som finns på papper starkt mot argumentet att det
finns en praxis bland den här typen av företag som strider mot normen och att normen därför
inte skulle vara god redovisningssed. Det allmänna rådets höga bevisvärde bidrar till att han
inte kan tänka sig ett scenario där han råder eller förevisar en företagare att redovisa på ett
annat sätt än enligt BFNAR 2000:3 med förevändningen att det inte är god redovisningssed.
Han beskriver de allmänna råden som ”de regler som gäller”35. Inte heller om han skulle ha
uppfattningen att praxis bland 10/24 bolag var att tillämpa RR 2 på någon post istället för
BFNAR 2000:3 så skulle han anmärka på en redovisning som följer det allmänna rådets
föreskrifter. Om hans klienter varken tillämpar BFNAR 2000:3 eller RR 2 värderar han om
det är ett allvarligt avsteg och om det ger en felaktig bild. ”Det är svårt att påstå att man inte
har följt god redovisningssed då man har följt BFNs allmänna råd eller redovisningsrådets
rekommendation”36.

Bertil
Bertil tycker inte det är någon tvekan om att det är en fördel för såväl småföretagen som för
utvecklandet av god redovisningssed ju mer BFNAR tar upp. RR 2 anses till stora delar vara
för svår för dessa företag att såväl tillämpa som att förstå. Bertil jobbar för att man ska
tillämpa BFNAR 2000:3 i de företag han har kontakt med. Han ser inte någon anledning till
att man inte ska göra det. ”Om alla följer BFNAR 2000:3 blir det ju automatiskt god
redovisningssed”.37 Tidigare har god redovisningssed skapats genom att man sett på hur de
stora företagen gjort och det har följts utav andra företag. Formuleringen att god
redovisningssed är en faktiskt förekommande praxis hos en representativ grupp av
bokföringsskyldiga, beskriver han som den gamla tolkningen.

Caesar
Om man genom att följa BFNAR 2000:3 inte får fram en rättvisande bild av företaget skulle
Caesar överväga om det verkligen är god redovisningssed att följa BFNs allmänna råd om
lagervärdering. Något sådant övervägande har han dock aldrig gjort och resonemanget
beskriver han som hypotetiskt. Caesar påpekar även att praxis, det som ett stort antal företag
tillämpar, inte behöver innebära att det är rätt. Praxis kan leda till en felaktig redovisning som
inte ger en rättvisande bild. Då företagen inte följer BFNs och RR:s anvisningar blir det
svårare att jämföra det ena företaget med det andra.

Att det i och med BFNAR 2000:3 finns två normsystem för små företag ser han inte som
något större problem. Det handlar bara om att välja ett av dem och sedan använda den. Han
                                                
35 Adam, intervju.
36 Adam, intervju.
37 Bertil, intervju.
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påpekar dock att detta är företagets uppgift och inte revisorns. Han är mycket positiv till att
det kommer ut normer som är anpassade till små företag. Han anser att behovet av detta är
stort då redovisningens fokus på rättvisande bild annars försvinner och övergår till onödigt
krångel. Caesar trycker på betydelsen av väsentlighetsprincipen vilken han tillämpar ofta.
Skillnader mellan vad som är väsentligt för de företag han reviderar, i regel vad han själv
kallar mikroföretag, och ett börsföretag ser han som oändlig och har därför inte heller tidigare
bedömt att särskilt stora delar av RR 2 varit väsentligt för hans klienter. Han menar lite
frågande om det inte funnits en föregångare till BFNAR 2000:3 som varit anpassad för små
företag, vilket varken vi eller BFN känner till.

Dagmar
Beroende på vilken miljö man arbetar i så finns det olika sorters goda seder anser Dagmar.
Hon har blivit influerad från sin tidigare arbetsgivare som följde FAR:s utformning av
årsredovisningar. Där var det börsbolagen som gällde och småföretagen fick följa efter.
Dagmar berättar att hon utgår ifrån FAR så länge denna ger en bättre bild, men kan tänka sig
använda andra rekommendationer med lättnader om klienten kan motivera varför denne inte
vill redovisa en viss post öppet. Sedan kan man strida om vad som är rätt eller fel. Vad det
gäller vikten av att ange vilken norm man använder sig av så brukar hon förorda att man
skriver att man använt sig av BFNAR även om man på grund av väsentlighets och resursskäl
egentligen inte har tillämpat den i någon större utsträckning. Hon är av den
grunduppfattningen att redovisningen i regel ger en rättvisande bild även om man inte buntar
ihop allt som FAR och BFN anger.

Då det idag finns två olika normgivande organ brukar Dagmar förorda att man skall skriva
den rekommendation som man följer, fast det är inte ovanligt att de allra minsta företagen
utelämnar denna information. Detta kan delvis bero på hur duktiga redovisningskonsulterna
är. Det får vara väsentliga saker för att Dagmar skall påpeka detta för klientens
redovisningskonsult.

Erik
Erik tycker att det krånglar till det med att både BFN och RR fungerar som två normgivande
organ. Detta skapar en osäkerhet om vilken norm han egentligen skall följa. På frågan om det
skulle finnas tillfällen då normen BFNAR 2000:3 inte skulle kunna vara God redovisningssed,
exempelvis då normen bara efterföljs av ett fåtal företag, svarar han att det känns som en
ganska långsökt situation då normen givits ut av BFN som ansvarar för utvecklingen av god
redovisningssed.

Fredrika
Man vet inte om BFNAR 2000:3 är god redovisningssed under alla omständigheter då
ingenting är svart eller vitt. Ställningstagandet hänvisar hon till ett aktuellt exempel där
börsbolag inte följt Redovisningsrådets akutgrupps uttalanden. Hon tycker att man ska följa
BFNAR 2000:3 eller RR 2 så långt det går då de är till för att man ska ha något att gå efter.
Om man inte har följt rekommendationer eller råd så anser hon det vara viktigt att meddela
detta i not. ”Den rättvisande bilden är viktig”38.

Gunilla
Gunilla är tveksam till att det finns många normgivare inom redovisningen. Mer normgivning
leder till fler källor att hämta anvisningar ifrån om hur man ska agera. När man idag ska kolla
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upp hur man redovisar och bokför en viss specifik fråga, ska man titta både i
årsredovisningslagen, bokföringslagen, RR och BFN och koppla ihop de olika hänvisningar
som görs kors och tvärs till varandra. Då man inte alltid följer en norms alla delar är det
viktigt att vi som revisorer försöker hålla en struktur att komma så nära normgivningen som
möjligt.

Angående problematiken kring om BFNAR 2000:3 alltid är god redovisningssed så ser hon
bedömningen av detta som en tolkningsfråga. Hon menar att svårigheten i att avgöra hur
många som måste redovisa på ett visst sätt för att detta sätt ska kunna bedömas som god
redovisningssed gör att det i teoriavsnittet av Eva Törning beskrivna scenariot och förda
resonemanget endast har hypotetisk och inte praktisk betydelse.

6.4.1 Analys: BFNAR 2000:3 och God redovisningssed

Samtliga respondenterna har svårt att se att en redovisning enligt BFNAR 2000:3 skulle
avvika från god redovisningssed. Många har dock god förståelse för det resonemang som
fördes av Eva Törning i teori avsnittet angående den ökade risken för detta scenario, men man
kan inte se att den problematiken skulle få någon praktisk betydelse för deras arbete och deras
klienters redovisning. Adam poängterar att även om man bedömer att en redovisning enligt
BFNAR 2000:3 inte är en redovisning som följs av en kvalitativt representativ krets av
bokföringsskyldiga, så står sig underlaget för en sådan bedömning bevistekniskt lätt emot en
norm utgiven av Bokföringsnämnden. Även Erik fäster extra vikt vid att det är just
Bokföringsnämnden som ger ut rådet då det är dem som ska stå för utvecklandet av god
redovisningssed.

Även om enigheten kring problemets praktiska betydelse är stor så går det att skönja en
skiljelinje mellan de större och mindre revisionsfirmornas insikt i problematiken och vilken
vikt man lägger vid bedömningen. De mindre revisionsfirmorna som generellt har de minsta
klienterna, ofta enmansföretag, gör i regel bedömningen att normerna visar hur man ska
redovisa om resurser och väsentlighet för beräkningen föreligger.

Trots att det är i de minsta företagens redovisning och revidering som minst hänsyn tas till
BFNAR 2000:3s föreskrifter, så är det också för deras redovisning som normen ges störst
legal status. Orsaken till sambandet kan bäst belysas genom ställningstagandets praktiska
betydelse. Den praktiska betydelsen av att ge BFNAR 2000:3 stor legal status är att man gör
en bedömning mindre för att få fram en rättvisande bild. Att det är för de minsta företagen
man sätter sig minst in i den teoretiska problematiken kring god redovisningssed och dess
förhållande till utgivna normer kan därmed anses bero på en bedömning av väsentlighet och
risk. Bedömningen, om en redovisning enligt normen är förenlig med faktisk förekommande
praxis eller inte, är enligt respondenterna inte väsentlig för den rättvisande bilden. Man lägger
inte heller någon större vikt vid att lämna not om vilken norm eller beräkningsform man
använder för att på så vis öka jämförbarheten.

Bertil avviker ofta från övriga respondenter och får i det här fallet ses som en mellangrupp
mellan de minsta och de största revisionsfirmorna. Han ger BFNAR 2000:3 hög legal status
samtidigt som han tar stor hänsyn till den i sin revidering. Hans höga aktning för vikten av att
följa normer framkommer inte minst i hans syn på definitionen av god redovisningssed i
propositionen till bokföringslagen39, som den gamla tolkningen.
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De övriga respondenterna, som företräder större revisionsbyråer, har god insikt och förståelse
för problematiken. Man ser dock inte att det får någon praktisk betydelse utan man menar att
så länge man tydligt nämner vilken norm man tillämpar eller på vilka grunder man redovisar
på ett visst sätt så kommer det i praktiken alltid att visa en rättvisande bild och därigenom
vara god redovisningssed. Den här gruppen respondenter är väl medveten om normens icke
bindande status, men detta får låg eller ingen inverkan på deras revidering. Gunilla menar att
bedömningen av när en norm som BFNAR 2000:3 blir god redovisningssed är så svår att ett
scenario där en sådan bedömning görs till den redovisningsskyldiges nackdel, och därmed får
praktisk betydelse, endast är hypotetisk.

Vad det gäller frågan om den utökning av normer som införandet av BFNAR innebär några
praktiska problem för företaget så har respondenterna mycket skilda åsikter. Adam menar att
det faktum att RR 2 och BFNAR 2000:3 löper parallellt och gäller samtidigt skapar förvirring
bland såväl företagare som revisorer. Caesar är å andra sidan av uppfattningen att det inte
innebär några ytterligare problem då det bara är att välja ett av systemen och sedan följa det så
gott det går. Mönstret som framträder är att de som inte tycker att de parallella systemen
innebär ytterligare komplikationer även har uppgivit att de inte finner någon
tillämpningsmöjlighet alls för de bestämmelser som finns i RR 2 för deras klienter. De
respondenter som ofta kommer i kontakt eller tillämpar RR 2 i olika sammanhang anser
däremot att BFNAR’s betydelse som ännu en norm att hålla ordning på har betydande
inverkan.

6.5 Kommunikationsprocessen

Adam
Adam tror att det är nödvändigt att BFNAR 2000:3 följer RR 2:s centrala bitar, men är
tveksam om BFN har lyckats att öka läsförståelsen. ”Bara för att man skriver tre gånger så
långa rekommendationer, så är det inte säkert att dem blir mer lättförståeliga för det”40. Att
språkbruket är detsamma gör att han har svårt att se att det allmänna rådet innebär något
förtydligande jämfört med RR 2.

Adam känner inte till om BFN skickar någon information direkt till hans klienter men
förklarar att de, som revisionsbyrå, sprider information i samband med att man biträder
företagen när årsredovisningen upprättas. Han tycker att det har blivit en förändring från BFN
att sprida sin information. BFNs hemsida tycker han är bra men tror inte att den besöks om
man inte är intresserad av bokföring. Han menar att redovisning är ett så speciellt område för
dem flesta företagare att de köper den här tjänsten för att sedan komma ifrån redovisningen.

Adam tycker att det finns en stor möjlighet att påverka BFN, om man vill, men att det krävs
stor kunskap och ett starkt engagemang, som han tror att få besitter. Det kan även vara svårt
för en oberoende fristående revisor att påverka BFN ur en annan aspekt. Det kan lätt uppstå en
misstänksamhet gentemot revisorn, att denne går någon annans ärenden då det finns olika
branschintressen som vill påverka utformningen av en norm.

Bertil
Bertil tycker att BFN är mer pedagogiska i sina allmänna råd än vad redovisningsrådets
rekommendationer är och att man har lyckats öka läsförståelsen i BFNAR 2000:3. RR 2 ser
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han som torr, inte minst beroende på att det saknas exempel. Bertil tror inte att någon klient
får någon information direkt från BFN utan informationsspridning sker via Bertils byrå en
gång i månaden. Vissa av hans företag kan också tänkas prenumerera på publikationer såsom
”Norstedts” och ”Ohlin och Larsson” vilka i vissa fall kan skicka med publikationer såsom
BFNAR. Bertil anser att han har goda möjligheter att påverka och förmedla praxis till BFN.
Han nämner att han, sedan 1975 har kontaktat BFN då redovisningsproblem uppstår via brev
eller e-mail. ”Jag vill att de också skall ha input, samtidigt som man vill ha svar på hur man
ska göra i en speciell situation”41. Som exempel visade Bertil att han skickade ett e-mail till
BFN den 11:e och fick svar tre dagar senare från BFN. Detta upplevde han som mycket
positivt då han annars anser att BFN har för knappa resurser till sitt förfogande.

Caesar
Caesar tycker att BFNs utformning av BFNAR 2000:3 är relativt bra som visar exempel och
att det finns en uppställning i BFNAR 2000:3 som visar skillnaderna i jämförelse med RR 2.
Han berättar vidare att han inte har sett någon publikation från BFN ute bland klienterna utan
det är han som informerar sina klienter om nyheter inom redovisningen. Det är få utav hans
klienter som använder dator i verksamheten, så BFNs hemsida har inte fått den
genomslagskraft bland småföretagen som de verkar tro. Om Caesar hade varit yngre skulle
han eventuellt varit mer engagerad av att påverka BFN och dess normgivning, men idag har
han inga ambitioner att förändra redovisningen.

Caesar kan se en fördel i att de regler som man ska följa finns klart definierade i en norm. Det
underlättar förmedlingen av reglerna till företagen då tveksamheterna är färre om vad som
gäller och varför.

Dagmar
Dagmar vet inte om läsförståelsen har ökat med BFNAR 2000:3 jämfört med RR 2, då hon
inte själv utgår från RR 2. Då hennes klienter redan har inarbetade sätt för att inventera och
värdera lager anser hon det vara svårt att påverka dem till någon förändring och därför anser
hon att exemplen i BFNAR 2000:3 inte är till någon större hjälp. Det är hon som informerar
sina klienter vid förändringar inom redovisningsområdet och Dagmar känner inte till om BFN
skickar någon information direkt till hennes klienter. Dagmar har aldrig försökt att påverka
BFN för förändringar inom redovisningen för småföretagen. Avgörande är det engagemang
som detta skulle krävas vilket hon inte besitter. Dagmar avslutar med att berätta att det blir allt
mer vanligt att klienterna använder datorer i sin verksamhet men dock långt ifrån alla.

Erik
Erik tycker att BFNAR 2000:3 har ett bra upplägg. Exemplen som finns beskrivna i normen
kan vara användbara när nya frågeställningar dyker upp och när han behöver läsa på. Erik
berättar att han fungerar som ett bollplank mot sina klienter och det är till honom som de
vänder sig till när de ska ha tag i information. Han vet däremot inte med säkerhet om hans
klienter får någon information ifrån BFN. Han tar inte kontakt med BFN själv utan går via
SRS som fungerar som ett påverkande organ mot BFN.

Fredrika
På frågan om hur informationen om det allmänna rådet når ut till företagen så menar hon på
att de får en del information från skattemyndigheten och från sina branschorganisationer.
Exemplen som finns i BFNAR 2000:3 är ingen nyhet för henne, utan fanns innan normen
kom till i den pärm som hon fått i samband med en kurs i lagervärdering. Hon tror inte att hon
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själv kan påverka BFN. Vid problem tar hon först kontakt med de specialister som finns inom
revisionsbyrån. Om inte specialisterna skulle kunna hjälpa henne tar hon kontakt med BFN.

Gunilla
Gunilla tycker att BFNAR 2000:3 är pedagogisk med sina exempel som åskådliggör
sambandet mellan det praktiska och teoretiska, vilket hon saknar i RR 2. Den är mer
användarvänlig för klienterna men hon har ändå svårt att se dem sätta sig själva med det
allmänna rådet. Hon anser att byrån fungerar som ett bollplank gentemot sina klienter. När
klienterna behöver råd i hur de ska hantera olika problem som uppstår i redovisningen tar de
kontakt med sin revisor för att få råd om hur de ska gå tillväga. På så vis kan hon förmedla de
föreskrifter som finns i BFNAR 2000:3 efterhand som de blir aktuella.

När Gunilla stöter på oklarheter om hur man ska gå tillväga tar hon i första hand hjälp av sina
kollegor på kontoret. Om problemet inte löses vänder hon sig till en avdelning inom byrån för
kvalificerad redovisning. Det är ofta de som har den täta kontakten med bokföringsnämnden
och redovisningsrådet. Dessutom har byrån representanter i BFN, så det är aldrig aktuellt för
Gunilla med en personlig kontakt med BFN.

6.5.1 Analys: Kommunikation

Så gott som alla revisorer anser att BFNAR 2000:3 har en pedagogisk uppbyggnad. Denna
förbättring beror dock inte på att texten har förändrats nämnvärt jämfört med RR 2, utan
främst på de exempel som förtydligar de olika tillvägagångssätten. Fredrika var den enda som
nämnde att detta inte var något nytt för henne då hon sedan tidigare har haft hjälp av exempel
i den tidigare nämnda pärmen. Men för resterande respondenter verkar det som om att
utformningen av BFNAR 2000:3 är nytt inom redovisningen och detta har bemötts positivt.
Man menar att även om företagen inte tar åt sig av informationen direkt så blir det lättare för
revisorerna att sälja in föreskrifterna. Jämför man empirin med teorin42 ser man att m h a
exempel har BFN haft framgång med att få fram sitt budskap bättre, som mottagaren lättare
kan förstå.

BFN använder sig främst av två kanaler för att få ut sin information, antingen i tryckt form
eller via sin hemsida. Ingen av respondenterna har fått någon uppgift eller indikation på att
BFN har nått ut direkt till företagen. Respondenterna menar att då det är långt ifrån alla
småföretagare som använder dator i sin verksamhet så är BFN’s val av internet som främsta
kanalval för spridning av sin information inte helt ändamålsenligt. Däremot uppfattades det
generellt bland revisorerna, att man fungerar som ett mellanled åt BFN och småföretagen, ett
s.k. bollplank. Man menar att man förmedlar BFNAR’s innehåll i dialogform till företagen
när tillfälle ges, exempelvis vid upprättandet av årsredovisningen. De flesta revisorer upplever
att småföretagen vänder sig till sin revisor/redovisningskonsult när frågor som rör redovisning
dyker upp. Detta åskådliggör den kunskapsskillnad som finns mellan BFN och
småföretagarna. Adam tar upp ytterligare en svårighet för BFN att nå ut med information,
nämligen att småföretagen köper just denna tjänst från en revisor/redovisningskonsult för att
slippa frågor som rör redovisningen. Detta överensstämmer också med vad
småföretagardelegationen kom fram till i sin utredning 43.

Av våra sju respondenter är det bara Bertil som tar direktkontakt med BFN, s k feedback. Han
upplever att man kan påverka BFN och att det är viktigt att ge BFN input. Detta stämmer väl
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överens med kommunikationsprocessen då feedback minimerar tolkningar som inte är
sändarens (BFN) avsikt. De mindre revisionsbyråer skiljer sig lite från de övriga. De har inte
någon strävan att ta kontakt med BFN och ej heller anser sig ha någon möjlighet att påverka
deras normgivning. Tyvärr kan denna inställning fungera som en källa till osäkerhet, som
Sven-Inge Danielsson tar upp i sin artikel44. De övriga revisorer anser att de påverkar BFN via
branschorgan t.ex. SRS, eller avdelningar som finns inom revisionsbyrån, som har till uppgift
att påverka BFN.

Vi har även fått indikationer på att flera av respondenterna inte helt har uppfattat de
tillämpningsrestriktioner som finns kring de allmänna råden. Informationen om att såväl
BFNAR 2000:3 som RR 2 endast får tillämpas i sin helhet, rekommendationsvis, verkar inte
har nått ut till alla revisorerna. Om det brus som åskådliggörs i figur 4 i det här fallet varit
tillräckligt för att förvränga informationen mellan BFN och revisorerna så är det tveksamt om
BFN’s inkodning av budskapet om den rekommendationsvisa tillämpningen varit tillräcklig
för att man ska kunna rikta sig direkt till småföretagen. Några slutsatser av dessa indikationer
kan vi dock inte dra då vi har svårt att verifiera dem. Anledningen till detta är att det inte varit
empiriundersökningens syfte att undersöka respondenternas tolkning av det allmänna rådet.

7 Slutsatser

Avsnittet kommer genom en avslutande diskussion att presentera de slutsatser vi dragit från
vår empiriska undersökning. Slutsatserna kommer att besvara vår forskningsfråga utifrån
studiens syfte.

De svar vi har sökt har gått att finna i den valda respondentgruppen. Revisorerna har haft den
inblick i småföretagens varulagervärdering som vi utgått från. Deras oberoende i merparten av
frågorna i den empiriska undersökningen har givit studien hög tillförlitlighet. Samtidigt har vi
i andra frågor känt oss manade att gå utanför respondentens direkta avsikt för att bevara
forskningens essentiella objektivitet. Syftet med studien har varit att finna vilken påverkan
som utgivningen av BFNAR 2000:3 har haft på de små företagens redovisning.

Utgivarens, BFNs explicita syfte har varit att förenkla redovisningen och framförallt
redovisningsförfarandet i de onoterade företagen. Att värdera infriandet av detta syfte blir
ofrånkomligt en subjektiv bedömning utifrån förväntningar, behov och attityder. Det behov
man ansett finnas för en lagervärderingsnorm anpassad för småföretag varierar mellan
respondenterna. Deras samlade bedömning är ändå entydig, det allmänna rådet har liten om
ens någon lättnadsbetydelse för den praktiska redovisningen. Orsaken är främst att normens
innehåll redan långt före utgivandet har upplevts som praxis bland de undersökta företagen.
Tidigare normgivning, RR 2, har frångåtts av de små företagen, i första hand med förtecknet
att dessa rekommendationer inte varit väsentliga för uppvisandet av rättvisande bild. BFN’s
arbete har utifrån det empiriska resultatet inte varit av den föreskrivande karaktär som Jönsson
(1985)45 finner utan istället varit en efterkonstruktion av rådande praxis. BFN’s explicita syfte
kan utifrån detta resonemang ifrågasättas. Alternativt kan man haft för avsikt att välja ut den
faktiskt förekommande praxis som man anser på bästa sätt överensstämmer med de mål man
har för god redovisningssed. Det primära syftet skulle då ha varit att öka jämförbarheten på ett
redovisningsområde som saknar tillämpad norm.
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Tillämpningen av väsentlighetsprincipen har haft stor praktisk betydelse även efter utgivandet
av BFNAR 2000:3. Det är huvudsakligen de mindre byråerna som generellt har de minsta
klienterna som inte kan se att bedömningen kommer ändras nämnvärt. Skillnaderna mellan
normerna ses som små, vilket gör att dessa respondenter och deras klienter även
fortsättningsvis kommer bedöma rättvisande bild utan att hämta vägledning från
normgivningen. Attityden till normgivning hos dessa byråer har inte förändrats genom
anpassningen till onoterade företag. Man anser inte att förhållandena i ett ”mikroföretag”, som
en av respondenterna kallade dem, går att jämföra med resterande medlemmar i gruppen
10/24 bolag eller små företag. Lättnaderna i BFNAR 2000:3 anses inte vara riktade till dem
utan till de större företagen i gruppen 10/24 bolag. Gruppen mikroföretag kommer därför i
praktiken även fortsättningsvis att betraktas som normlösa. Under förutsättning att avsikten
varit att även innefatta dessa företag i normgivningen hade det krävts en uppdelning av de
små företagen, genom vilken anpassningar till de minsta företagen hade kunnat göras. Det
som framförallt skiljer de stora och mindre företagen inom den undersökta gruppen åt är
utvecklingen och befintligheten av ekonomisystem. Att gruppen ges enhetliga normer får i
ytterläget konsekvensen att de minsta företagen ur förenklingssynpunkt med fördel väljer att
redovisa enligt RR 246. Om man från BFN’s sida inte anser att någon ytterligare anpassning
till de minsta bolagen kan göras utan att gå utanför de mål man har för god redovisningssed så
hade det krävts en implementeringskampanj riktad till framförallt dessa företags revisorer. På
det här viset hade attityden till normen kunnat ändras och då också redovisningen.

De respondenter som tillämpar eller har erfarenhet av såväl RR 2 som BFNAR 2000:3 ser ett
betydande problem i att normsystemen gäller parallellt. Dubbleringen av system krånglar till
det för såväl företagare som revisorer. Skillnaderna mellan normerna och de lättnader som är
avsedda är inte tillräckliga för att uppväga problemet med utökningen av normer att ta hänsyn
till. Flera av punkterna i det allmänna rådet berör endast ett fåtal företag och innebär för dessa
detaljförändringar. Man har inte vågat ta tag i några grundläggande frågor p.g.a. oron över att
de principer som redovisningen bygger på ska åsidosättas. Det hade krävts större anpassningar
till småföretagens förhållanden för att skillnaderna skulle uppfattats som lättnader. Alternativt
hade man låtit enbart småföretagen beröras av BFNAR för att ytterligare klargöra normläget
och få bort problemet med dubblering av normsystem. Det försiktiga förhållningssättet från
BFN får till följd att praxisen till stora delar även fortsättningsvis kommer forma sig själv och
att tillämpningen av BFNAR 2000:3 uppfattas som ett problem, mer än ett stöd.

Osäkerheten kring begreppet god redovisningssed har inte påverkat redovisningen. God
redovisningssed utgör BFNAR 2000:3’s enda legala bindning och kopplingen mellan dessa
har i teoriavsnittet beskrivits som tvetydig. De teorier som framfördes om att de allmänna
råden skulle få lägre legal status då den inte ersätter de gamla normerna utan utgör ett
komplement, får lågt medhåll hos praktikerna. Flera ger de allmänna råden högre status än
BFN själva. Ger man BFNAR 2000:3 låg legal status så bedöms den ändå ha tillräcklig hög
bevisbarhet i en eventuell prövning i domstol, att någon hänsyn till frågeställningen om det
allmänna rådet utgör god redovisningssed inte är nödvändig. Även om resonemanget inte
tagits upp av respondenterna själva kan orsaken till den stora tilltro man ger det allmänna
rådet ifråga om sambandet med god redovisningssed, kopplas till faktumet att BFNAR 2000:3
varit en efterkonstruktion av praxis. Då den nya normen redan tillämpats i praxis under en
längre tid så faller argumentet att den inte skulle vara god redovisningssed p.g.a. låg
tillämpning i praktiken. Att beräkningar och bedömningar enligt RR 2 istället skulle utgöra
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god redovisningssed ses som en mer främmande då rekommendationen överhuvudtaget inte
anses tillämpbar på småföretag av flertalet respondenter.

Den positiva effekt som det allmänna rådet haft går främst att härleda till dess utformning.
Den förbättrade pedagogik som kommer med BFNAR 2000:3 kommer med innebär en
mindre revolution på det svenska normgivningsområdet inom redovisning. Flertalet av
respondenterna menar att framförallt de tydliga exempel som medföljer BFNAR 2000:3 starkt
underlättar deras arbete att implementera normerna i företagen. Att de beräkningar och
bedömningar som tidigare funnits som en abstrakt praxis nu finns utgivna av ett auktoritärt
organ som Bokföringsnämnden har också betydelse för implementeringen i företagen. Man
har bevis på vad som krävs och ett konkret skäl till varför.

Att det är just revisions- och bokföringsbyråer som utgör den huvudsakliga kanalen för
kommunikationen av normerna bekräftas av våra undersökningsresultat. Hur den här kanalen
fungerar ställer vi oss dock frågande till. Revisorerna beskriver sig som bollplank när det
gäller normgivningsfrågor. Då flera av respondenterna inte anser att normerna är tillämpliga
på deras klienter så når inte heller informationen om normerna fram till dessa. Utefter kravet
på väsentlighet och rättvisande bild selekterar revisorerna informationen om de allmänna
råden. Det positiva med den delvis misslyckade kommunikationen är att den information som
inte når fram beror på en selektering efter grundläggande redovisningsprinciper. Det är dock
inte är organet för utvecklande av god redovisningssed som gör bedömningen utan revisorer
och konsulter. De direkta kanaler som BFN använder sig av stöter på betydande problem. Det
bristande intresset för redovisning gör att företagen inte själva söker eller hämtar
informationen, BFN’s hemsida får därmed lågt kanalvärde.

7.1 Förslag till vidare forskning

Grunden till det problem vi undersökt är småföretags svårigheter att tillämpa befintliga
lagervärderingsnormer. Den svenska redovisningsnorm vars bristande anpassning till små
företags förhållanden lagt grunden till BFNAR 2000:3’s tillkomst är RR 2. Den i sin tur
bygger på IAS 2, en varulagervärderings norm utgiven av det internationella normorganet
IASC. I takt med att harmoniseringen av redovisningen sprider sig allt mer så har IAS 2
implementerats i ett otal länder. För att undersöka roten till problemet är ett intressant ämne
att studera huruvida implementeringen i dessa länder har fått liknande konsekvenser som den i
Sverige. Finns det ett inneboende problem i IAS 2 som försvårar små företags
tillämpningsmöjlighet av de nationellt implementerade normerna. Initiativet till normgivning
för börsbolag kommer internationellt men anpassningen till onoterade är gjord fri från
internationell harmonisering. Finns det ett behov av harmonisering även för onoterade företag
i takt med att allt fler mindre företag gör globala affärer?

Ett annat uppslag är att närmare undersöka de normgivande organens förfarande vid stiftandet
av normer. Går misslyckandet att det är så få mindre företag tillämpar utgivna normer, att
härleda ur organens arbete? Vilken hänsyn tar man och vilka faktorer och subjekt har man i
åtanke.
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Bilaga 1
Intervjuguide

Allmänt
� Antal år som revisor
� Branscher som respondenten reviderar
� Antal 10/24-bolag som respondenten reviderar
� Är varulagervärdering ett problem i småföretag?
� Arbetsgången mellan revisorn och företagaren vid lagervärderingen

Skillnader mellan BFNAR 2000:3 och RR 2
� Upplevs det några skillnaderna mellan BFNAR 2000:3 och RR 2?

Vad är det som är bra/dåligt med BFNAR 2000:3?
� Vilka skillnader upplever ni vara de viktigaste (kapacitetsutnyttjande, terminssäkring,

inkurans, lager/räntekostnader, förkalkyler/efterkalkyler, AFFO-pålägg)?

Normer och praxis
� Underlättas redovisningsarbetet för ett litet företag av att en norm från ett normgivande

organ skapas, även om praxis kan sägas ha kommit först?
� I RR 2 finns det en punkt som säger att oväsentliga poster inte behövs tas upp. Vilken

inverkan har denna haft för bildandet av praxis i småföretag?
� Hur sprids redovisningspraxis?
� Tittar ni på andra årsredovisningar för att få en uppfattning om praxis?
� Tillämpades BFNARs regler redan innan rådets tillkomst?

BFNAR och god redovisningssed
� Skulle ni överväga om en redovisning enligt BFNAR 2000:3 inte är god redovisningssed?
� Hur påverkas redovisningen av att det nu finns alternativa normer att följa för ett litet

företag?
� Vad har ni för attityd till BFNAR 2000:3?
� Upplever ni BFNAR 2000:3 som en lättnadsregel?

Har den någon större betydelse?
� Tillämpar ni BFNs lättnadsregel?

Vad är det som avgör valet av att tillämpa RR 2 eller BFNAR 2000:3?

Kommunikation
� Hur upplever ni att det allmänna rådet och dess innebörd har nått ut till de

redovisningsskyldiga?
� Hur ser ni på utformningen att BFNAR 2000:3 bygger på RR 2 och att det till denna norm

följer en vägledning som ska kunna verka för sig själv?
� Kan ni påverka ett normgivande organ som BFN?



Bilaga 2
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Bokföringsnämndens allmänna råd om redovisning av varulager;
(förkortad version, gällande småföretag)

beslutade den 25 oktober 2000

Små företag/koncerner
1. Små företag1 får redovisa sitt varulager enligt punkt 2-7 i dessa allmänna råd.

2. Företag som omfattas av punkt 1 i dessa allmänna råd skall tillämpa
Redovisningsrådets rekommendation RR 2 Redovisning av varulager med undantag
för punkterna 2, 112, 12, 19, 21 och 24.

3. I stället för RR 2 punkt 2 skall följande gälla.

I detta allmänna råd behandlas inte principer för värdering av -fastigheter, -
värdepapper,
-råvarukontrakt som har karaktär av finansiell placering. Redovisningsfrågor avseende
entreprenader och liknande uppdrag3 behandlas inte heller.

4. I stället för RR 2 punkt 12 skall följande gälla.

I anskaffningsvärdet för inköpta varor skall inräknas inköpspris, importavgifter, tull,
transport- och andra hanteringskostnader och varje annan till varan direkt hänförd
kostnad. Avdrag skall ske för återbäring, varurabatter, bonus och liknande. För varor
köpta i utländsk valuta skall inköpspriset omräknas till valutakursen vid den tidpunkt
transaktionen bokförs. Vid terminssäkring får terminskursen användas vid
värderingen4.

5. I stället för RR 2 punkt 19 skall följande gälla.

Vid beräkning av pålägget för indirekta kostnader görs detta med utgångspunkt i
normalt kapacitetsutnyttjande. Med normalt kapacitetsutnyttjande menas en
genomsnittlig sysselsättning under en längre period. När sysselsättningen varit högre
än vad som motsvarar normalt kapacitetsutnyttjande och i det fall detta medför att
redovisningen kan befaras bli missvisande för företagets ställning och resultat skall
dock pålägget reduceras till faktisk kostnad.

6. I stället för RR 2 punkt 21 skall följande gälla.

Vid produktion av varor med kort tillverkningstid skall ränteutgifter under
tillverkningstiden inte inräknas i anskaffningsvärdet. Ränta under lagringstid eller
andra lagerhållningskostnader under produktionsprocessen behöver inte inräknas i
anskaffningsvärdet.

7. I stället för RR 2 punkt 24 skall följande gälla.

Vid bestämning av nettoförsäljningsvärdet skall avdrag från försäljningsvärdet ske för
beräknad försäljningskostnad. Med försäljningskostnad avses den med försäljningen
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förbundna försäljningskostnaden (särkostnaden) t.ex. varurabatter, bonus, provisioner.
Lagringskostnader och ränta under lagringstid och kredittid behöver inte dras av.

________________________________
1 Av BFNAR 2000:2 framgår vad som utgör små företag respektive små koncerner.

2 Att BFNs allmänna råd inte behöver tillämpas på oväsentliga poster framgår av BFNAR
2000:2 varför punkt 11 i RR 2 utgår.

3 BFN kommer att ge ut en vägledning baserad på RR 10 Entreprenader och liknande
uppdrag.

4 Att terminskursen får användas när terminssäkring skett är en lättnadsregel jämfört med
BFN R7 p 16.

Bokföringsnämnden
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Bokföringsnämndens indelning av företag

1Näringsverksamhet som drivs av fysisk person eller
dödsbo i vilken antalet anställda i medeltal < 10 och
tillgångarnas nettovärde < 24 mkr

Källa: Bokföringsnämnden

Nej

Nej

Nej Nej

Nej

Ja

Ja

Nej

Nej

JaNoterat eller stort
allmänintresse

Tillämpa RR:s
rekommendationer

Näringsdrivande
företag?

Eventuell annan
normgivning

Liten enskild
näringsverksamhet1

Lag och god
redovisningssed

Antalet anställda i
medeltal < 10 ?

Tillgångarnas
nettovärde
< 24 mkr?

Små företag

Nettovärdet av
tillgångarna < 1000
prisbasbelopp

Antalet anställda i
medeltal < 200?

Medelstora företag

Stora företag

Nej


