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SAMMANFATTNING  

Uppsatsens titel:  Två regelverk, ett val. En studie om 

revisionsbyråns/redovisningsbyråns påverkan på valet 

mellan K2 och K3. 

Författare: Camilla Larsson & Sarah Pers 

Handledare:  Torbjörn Tagesson 

Bakgrund och problem:  Bakgrunden till denna studie är att en förändring i 

svensk normgivning skett. Bokföringsnämnden 

publicerade år 2008 det förenklade regelverket K2, som 

företag inom kategorin mindre företag sedan dess haft 

möjlighet att tillämpa. År 2012 publicerade 

Bokföringsnämnden det nya och kompletterande 

principbaserade regelverket K3 som börjar gälla 1 

januari 2014. Cirka 90 % av Sveriges företag tillhör 

kategorin mindre företag och är således aktuella för 

valet mellan K2 och K3. Studien fokuserar på 

redovisningsprofessioners påverkan på valet.  

Syfte:  Studiens syfte är att förklara huruvida nyttjandet, eller 

icke-nyttjandet, av revisionsbyrå och/eller 

redovisningsbyrå påverkar valet mellan K2 och K3. 

Metod: Studien har en deduktiv ansats och använder 

institutionell teori och agentteori för att förklara 

påverkan på redovisningsvalet. Studien innefattar en 

kvantitativ metod och telefonintervjuer med 211 

företag har genomförts. Intervjuerna har kompletterats 

med insamlad sekundärdata från Affärsdata.  

Resultat och slutsats:  Studien visar att många företag ännu inte har gjort sitt 

val av redovisningsregelverk. Företag som granskas av 

någon Big 4-byrå vet i större utsträckning, jämfört med 

företag som granskas av övrig revisionsbyrå, vilket 

regelverk de kommer tillämpa 2014. Således påverkar 

dessa byråer företags redovisningsval. Studien visar att 

företag som anlitar redovisningsbyrå, i större 

utsträckning, inte har börjat tillämpa K2, i jämförelse 

med företag som ej anlitar redovisningsbyrå. Den 

troliga förklaringen till detta är att företag med 

redovisningsbyrå inte vet vilket regelverk de tillämpar.  

Nyckelord:  K2, K3, Redovisningsval, Redovisningsbyrå, 

Revisionsbyrå, Big 4, Redovisningsregelverk 

 



 
 

ABSTRACT 

Title: Two GAAP, one choice. A study about audit 

firms/accounting firms impact of the choice between 

K2 and K3.  

Authors: Camilla Larsson & Sarah Pers 

Supervisor:  Torbjörn Tagesson 

Background and problem:  The background of this study is that a change in 
Swedish accounting standards occurred. In 2008, 
Swedish Accounting Standards Board published a 
simplified GAAP; K2, since then, small companies 
have had the opportunity to apply this simplified 
standard. In 2012, the Swedish Accounting 
Standards Board published a principles-based 
GAAP; K3, which will take affect January 1 st, 2014. 
Approximately 90 % of the Swedish companies are 
categorized as small companies and are thus 
relevant to choose between K2 and K3. This study 
focuses on the accounting professions impact on the 
choice. 

Aim:  The study aims to explain whether the use or non-use 

of an audit firm and/or an accounting firm affects the 

choice between K2 and K3. 

Method:  The study has a deductive approach, using 
institutional theory and agency theory to explain the 
impact on accounting choice. The study includes a 
quantitative method and telephone interviews with 
211 companies. The interviews were supplemented 
with secondary data collected from “Affärsdata”. 

Results and conclusions:  The study showed that many companies have not 
yet made their GAAP choice. Companies audited by 
one of the Big 4 audit firms know to a greater extent 
what GAAP they will apply in 2014, hence these 
audit firms will have an effect on the choice.  To a 
greater extent, companies that hire accounting firm 
do not yet apply K2.  

Key words: K2, K3, Accounting choice, Audit firms, Accounting 

firms, Big 4, GAAP 
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DEFINITIONER 

Big 4   PwC, Ernst & Young, KPMG, Deloitte 

Mikroföretag  Företag som ej överstiger: 

a) 3 miljoner kronor i omsättning 

b) 1,5 miljoner kronor i balansomslutning  

c) 3 anställda  

(SOU 2008:32) 

Mindre företag  Företag som inte är större.  

ÅRL 1:3 p. 4  

Redovisningsprofessionen Revisionsbyråer och redovisningsbyråer 

Second-tier   Grant Thornton, BDO, Mazars SET  

Större företag  Företag som uppfyller mer än ett av följande villkor: 

a) medelantalet anställda i företaget har under vart och 

ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 

50, 

b) företagets redovisade balansomslutning har för vart 

och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till 

mer än 40 miljoner kronor, 

c) företagets redovisade nettoomsättning har för vart 

och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till 

mer än 80 miljoner kronor, 

         ÅRL 1:3 p. 5 
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ABL  Aktiebolagslag (2005:551) 

BFL  Bokföringslag (1999:1078) 

BFN   Bokföringsnämnden 

BFNAR Bokföringsnämndens allmänna råd 

EU Europeiska unionen 

GAAP  Generally Accepted Accounting Principles  

IAS  International Accounting Standards 

IASB  International Accounting Standards Board 

IFAC  International Federation of Accountants 

IFRS  International Financial Reporting Standards 

RL  Revisorslag (2001:883) 

RR  Redovisningsrådets rekommendationer 

ÅRL Årsredovisningslag (1995:1554) 
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1 INTRODUKTION 

Detta kapitel inleds med en redogörelse kring redovisningsprofessionens roll och dess 

påverkan på mindre företags redovisningsval. Vidare presenteras studiens syfte, fortsatt 

disposition och avgränsning. Kapitlet ämnar ge läsaren en förståelse för varför studien 

är aktuell och vad studien har för avsikt att resultera i.  

1.1 Bakgrund 

Under 2012 publicerade Bokföringsnämnden (BFN) det nya principbaserade 

regelverket K3. K3 kommer att vara ett obligatoriskt regelverk för större, onoterade 

företag och även huvudregelverk för mindre företag och har för avsikt att börja gälla 

den 1 januari 2014 (BFNAR 2012:1). Tack vare K3 får Sverige ett komplett och 

heltäckande regelverk (Lennartsson, 2012). För mindre bolag finns redan det förenklade 

regelbaserade regelverket K2, vilket BFN kom ut med 2008. Mindre bolag har sedan 

dess haft möjlighet att tillämpa K2 (BFNAR 2008:1). Över 90 % av svenska företag 

tillhör kategorin mindre bolag och är således aktuella för valet mellan K2 och K3 

(Lennartsson, 2012). Valet måste ske innan den 1 januari 2014 då äldre normgivning 

slutar att gälla, således är det hög tid för företagen att välja regelverk. 

Redovisningsspecialister hävdar att det är viktigt att sätta sig in i regelverken redan nu 

eftersom respektive regelverk har olika effekter på företagens årsredovisning (ibid.). 

Vid tillämpning av K3 ska till exempel retroaktiv omräkning göras för föregående 

räkenskapsår, detta behöver dock inte göras vid tillämpning av K2 (BFNAR 2012:1; 

BFNAR 2008:1). 

Få företag har valt att tillämpa K2 trots att regelverket varit tillgängligt sedan 2008 

(Andersson & Djujic, 2009; Florestedt & Lundberg-Wahnberg, 2011; Drefeldt, 2012), 

och detta beror troligtvis på att de inväntar K3 (Öhrlings PricewaterhouseCoopers, 

2008). Det vore  resurskrävande ur såväl ett ekonomiskt som ett upplärningsperspektiv 

att först välja K2 för och sedan byta till K3. Mindre företag saknar ofta intern 

ekonomisk kompetens och har ett grundläggande behov av rådgivning (Horwitz & 
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Kolodny, 1982; Johannisson & Lindmark, 1996; Gooderham et al., 2004), därav kan 

valet mellan K2 och K3 bli svårt för mindre företag.   

Bakgrunden till denna studie baseras på att en förändring i svensk normgivning skett. 

Företag tvingas under året att göra ett aktivt val mellan två regelverk, eftersom det inte 

längre är möjligt att tillämpa tidigare regelverk (Lennartsson, 2012). Tidigare studier 

visar att företag vänder sig till revisionsbyråer för både revision och rådgivning 

(Svanström, 2008; Carrington, 2010a), och att revisorn har en betydande roll angående 

redovisningsval (Inchausti, 1997; Touron, 2005; Falkman & Tagesson, 2008; Collin et 

al., 2009; Carrington, 2010b). Revisorns huvudsakliga syfte är att vara en tredje, 

oberoende part vars uppgift är att granska redovisningen för att göra den mer trovärdig 

(Carrington, 2010a). Enligt Carrington (2010a) har revisorn en skyldighet att ge 

rådgivning om redovisningen innehåller brister men ofta tenderar revisorn att ge mer 

råd än vad som krävs. Vidare menar Carrington (2010a) att det finns flera fördelar med 

att revisorn rådgiver sina klienter. Dels får revisorn en djupare ekonomisk kunskap om 

företagets finansiella information, vilket leder till en bättre revision och dels kan 

revisorn erbjuda klienten ett lägre pris på konsulttjänster eftersom byrån uppnår 

stordriftsfördelar. Detta kan dock leda till att revisionsbyrån blir beroende av en klient 

och dess intäkter, vilket även belyser problematiken kring revisorns oberoende (ibid.). 

International Federation of Accountants (IFAC) är en internationell organisation, vars 

syfte är att stärka den internationella revisionsprofessionen (Nobes & Parker, 2010). 

IFAC har satt upp etiska riktlinjer kring bland annat oberoende och talar om upplevt och 

synbart oberoende (Carrington, 2010a). Det upplevda oberoendet är revisorns syn på 

oberoendet gentemot en klient, medan det synbara är hur intressenter upplever revisorn 

som oberoende och revisorn bör uppnå båda typerna av oberoende (Diamant, 2004). 

Bazerman et al. (1997) menar dock att revisorernas upplevda oberoende inte är 

kärnproblemet utan att omedvetna kognitiva och psykologiska faktorer framför allt 

påverkar revisorns oberoende. Det resulterar i att revisorn omedvetet gynnar företaget 

istället för andra externa intressenter (ibid.). 

Europeiska unionen (EU) godkänner att länder avskaffar revisionsplikten för företag 

som understiger vissa, av EU beslutade, gränsvärden (Svanström, 2008; Thorell & 

Norberg, 2012) och flera andra länder i Europa har slopat revisionsplikten för mindre 
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företag (Thorell & Norberg, 2005; Collis, 2012; Niemi et al., 2012). I Sverige slopades 

revisionsplikten för mikroföretag i slutet av år 2010 och därmed granskas inte alla 

företag i Sverige idag av revisor (SOU 2008:32). Företag inom K2 delas upp i två 

kategorier där ena är mikroföretag och andra är mindre företag.  

Företag måste granskas av revisor om mer än ett av gränsvärdena överstigs (BFNAR 

2008:1)
1
. Således kan cirka 70 % av svenska företag välja att inte granskas av revisor 

(Carrington, 2010a). Det leder till att företag kan sakna både intern kompetens och en 

rådgivande revisor (jfr. Horwitz & Kolodny, 1982; Johannisson & Lindmark, 1996; 

Gooderham et al., 2004). I mikroföretag är det svårt att dra gränsen mellan revision och 

rådgivning (Thorell & Norberg, 2005). Dock finns möjligheten för företag att anlita en 

redovisningsbyrå som kan hjälpa till vid rådgivningsfrågor, såsom valet mellan K2 och 

K3.  

I och med att revisionsplikten slopades för mikroföretag ser situationen angående 

anlitandet av revisionsbyrå och/eller redovisningsbyrå olika ut för olika företag. Företag 

som inte kategoriseras som mikroföretag men ändå ingår i kategorin K2 måste granskas 

av revisor men kan dock sakna redovisningsbyrå. Alternativen är således att företag 

granskas av revisor och anlitar redovisningsbyrå, företag granskas inte av revisor men 

anlitar redovisningsbyrå, företag granskas av revisor men anlitar inte redovisningsbyrå 

eller företag granskas inte av revisor och anlitar inte redovisningsbyrå. Det är därför 

troligt att förberedelserna inför valet skiljer sig åt i de fall företagen saknar revisor 

och/eller redovisningskonsult, i jämförelse med om företagen har rådgivning från någon 

av dessa professioner. Det är därför intressant att se utfallet i redovisningsvalet då 

företaget varken nyttjar revisionsbyrå eller redovisningsbyrå.  

Det finns ett antal större internationella revisionsbyråer som även är verksamma i 

Sverige. Dessa är PwC, Ernst & Young, KPMG och Deloitte och benämns vidare Big 4, 

detta på grund av att de är störst internationellt sett (Carrington, 2010a). Enligt 

Carrington (2010a) kan det dock bli något missvisande att, inom Sveriges gränser, 

benämna dessa för Big 4 då det finns tre andra stora internationella revisionsbyråer som 

är verksamma i Sverige. Dessa är Grant Thornton, BDO och Mazars SET (Carrington, 

                                                         
1 Gränsvärden är; mindre än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning, mindre än 3 miljoner kronor i 

nettoomsättning samt färre än 3 anställda (BFNAR 2008:1). 
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2010a) och benämns vidare Second-tier. Trots risken för att det kan bli missvisande 

benämns dessa Big 4 och Second-tier genomgående i studien, i likhet med tidigare 

studier (Svanström, 2008; Collin et al., 2009). Företag som granskas av Big 4-byråerna 

är mer benägna att lämna ekonomisk information i jämförelse med företag som anlitar 

en mindre revisionsbyrå (Inchausti, 1997).  

1.2 Problemdiskussion 

För att få en förståelse om vad ett redovisningsval innebär definieras begreppet av 

Fields et al. (2001). 

“An accounting choice is any decision whose primary purpose is to 

influence (either in form or substance) the output of the accounting system 

in a particular way, including not only financial statements published in 

accordance with GAAP, but also tax returns and regulatory filings.” 

Referens: Fields et al. 2001 (s.256) 

 

Fields et al. (2001) menar att agentkostnader och informationsasymmetri är de 

grundfaktorer som påverkar ett redovisningsval. Agentkostnader är ett samlat begrepp 

som uppstår vid problem mellan principalen och agenten. Det är exempelvis kostnader 

som faller på ägaren på grund av ledningens egenintresse, vilket kan vara kostnader för 

tredjepartsövervakning utav en revisor. Informationsasymmetri uppstår exempelvis när 

ledningen i ett företag har tillgång till annan information än vad ägarna har (Fields et al., 

2001; Deegan & Unerman, 2011). Det finns då en risk för att ledningen, medvetet eller 

omedvetet, använder sig av denna situation för att öka sin egen vinning (Carrington, 

2010a). Revision kan vara en lösning på detta problem, och med hjälp av revisionen 

försäkras och övervakas redovisningen (ibid.). Flera forskare menar vidare att i den 

bästa av världar vore marknaden perfekt, och då skulle inte redovisningsregelverk 

behövas (Watts & Zimmerman, 1979; Holthausen & Leftwich, 1983; Fields et al., 

2001). Dock är marknaden inte perfekt och således existerar problemet kring 

redovisningsregelverk och redovisningsval (ibid.). 
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Tidigare forskning visar att det är flera aspekter som påverkar ett företags 

redovisningsval, exempelvis har ekonomiska, politiska och sociala faktorer stor 

betydelse (Watts & Zimmerman, 1979; Mezias, 1990; Collin et al., 2009). Watts & 

Zimmerman (1986) har visat på olika faktorer exempelvis företagets storlek, ledningens 

incitament och företagets skuldsättning som förklarar varför ett företag gör ett visst val. 

DiMaggio & Powell (1983) har förklarat redovisningsval genom olika påtryckningar 

från omvärlden. Till exempel är företag inom samma bransch benägna att efterlikna 

varandra (Eriksson- Zetterquist, 2009). Revisionsbyråer påverkar redovisningen på två 

olika sätt (Collin et al., 2009). Dels påverkar de framställningen och utvecklandet av 

redovisningsregelverken och dels påverkar de företagens redovisning. Detta kan 

exempelvis ske genom att de väljer att inte lämna en ren revisionsberättelse om 

företaget inte anpassar sig till revisionsbyrån (ibid.). Enligt Collin et al. (2009) påverkas 

revisorn även av revisionsbyråns kultur vilken influerar revisorns arbete. När nya 

regelverk tas fram godkänns de av redovisningsprofessionen vilken då skänker 

legitimitet till företagen som sedan använder regelverket (Carrington, 2010a). 

Företagets egna traditioner influeras då av revisorn, som i sin tur påverkas av 

revisionsbyrån (Eriksson-Zetterquist, 2009).  Ett annat exempel är att det uppkommer 

praxis bland olika branscher, och dessa praxis utvecklas av professioner (Touron, 2005). 

Tidigare forskning visar att eftersom företag har möjlighet att välja revisionsbyrå kan de 

välja en byrå som har liknande syn på redovisning som företaget själva har (Nagy, 

2005).  

För att företagets intressenter ska få en rättvisande och legitim bild av företagets 

ekonomiska situation bör den finansiella informationen granskas av en oberoende part 

(Touron, 2005). Behovet av revision uppstår när ledningens intresse skiljer sig från 

ägarnas (Watts & Zimmerman, 1986). Revision är viktigt för att företagets intressenter 

ska kunna lita på företagets ekonomiska situation och det ska vara ett skydd för 

investerare och andra intressenter (Carrington, 2010a).  
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Redovisningsinformationen bör kvalitetssäkras och granskas av revisorer och enligt RL 

(2001:883) § 20  ska en revisor: 

“... i revisionsverksamheten utföra sina uppdrag med opartiskhet och 

självständighet samt vara objektiv i sina ställningstaganden. 

Revisionsverksamheten skall organiseras så att revisorns opartiskhet, 

självständighet och objektivitet säkerställs.” 

Med omsorgsfullt menas att revisorn är noggrann i sitt arbete och att vara opartisk och 

självständig är att vara oberoende (Artsberg, 2005). Genom en neutral och oberoende 

granskning blir revisionen accepterad av företagets intressenter och det är viktigt att 

intressenterna ifrågasätter revisorns oberoende (Grönlund et al., 2008). Då revisorn 

reviderat ett bolag på ett opartiskt och korrekt sätt kommer företaget, ur intressenternas 

perspektiv, uppfattas som legitimt (Carrington, 2010a). 

Carrington (2010b) ifrågasätter om det är kvaliteten på granskningen eller vem som 

utför granskningen av informationen som är viktig och menar vidare att i praktiken 

handlar det mer om att det är “tillräckligt bra” än hög kvalitet. Francis (2004) 

ifrågasätter vad kvalitet innebär och menar att kvalitet är ett begrepp som definieras på 

olika sätt av olika intressenter. Pentland (1993) menar att det inte enbart handlar om vad 

som utförs, utan även hur och av vem som utför uppdraget. Carrington (2010b) menar 

vidare att det är viktigt att skilja på revisorn som individ och revisionsbyrån. Användare 

av revisionen fokuserar ofta på revisionsbyrån och inte på individen, och därmed kan 

revisionsbyrån vara en påverkande faktor vid val av regelverk (ibid.). Diskussionen 

ovan leder fram till frågan; hur påverkar revisionsbyrån och/eller redovisningsbyrån, 

eller det faktum att företag saknar dessa, valet av regelverk?  

1.3 Syfte 

Studiens syfte är att förklara huruvida nyttjandet, eller icke-nyttjandet, av revisionsbyrå 

och/eller redovisningsbyrå påverkar valet mellan K2 och K3. 

 



7 
 

1.4  Disposition 

 Tabell 1. Fortsatt disposition 
 

 

  

  Kapitel 2 - Metod I detta kapitel redogörs studiens angreppssätt samt 
studiens två valda teorier. 

  

Kapitel 3 - Institutionalia Kapitlet beskriver huvuddragen i regelverken K2 och K3 
samt redovisningslagstiftningen. 

  

Kapitel 4 - Teori I detta kapitel presenteras Institutionell teori och 
Agentteori. Studiens hypotesformulering presenteras 
utifrån valda teorier.  

  

Kapitel 5 - Empirisk metod Kapitlet beskriver genomförandet av studiens 
undersökning, urval samt studiens kontrollvariabler.  

  

Kapitel 6 - Analys I detta kapitel redogörs de resultat studien visar samt 
om hypotesformuleringen kan förkastas eller ej. 

  

Kapitel 7 - Diskussion och 
slutsats 

I det sista kapitlet diskuteras och presenteras studiens 
slutsats. Studiens metodkritik presenteras och förslag till 
fortsatt forskning ges. 
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2 METOD 

I detta kapitel presenteras val av angreppssätt samt en introduktion till valda teorier. 

Kapitlet ämnar ge läsaren en förståelse för studiens övergripande tillvägagångssätt. 

Syftet med denna studie är att förklara huruvida nyttjandet, eller icke-nyttjandet, av 

revisionsbyrå och/eller redovisningsbyrå påverkar valet mellan K2 och K3. Det 

fundamentala i studien är således att ett redovisningsval ska ske. Det har tidigare gjorts 

studier som förklarar vad som påverkar redovisningsval (Watts & Zimmerman, 1986; 

Mezias, 1990; Neu & Simmons, 1996; Fields et al., 2001; Collin et al., 2009), dock inte 

explicit valet mellan K2 och K3. Studien utgår från en deduktiv ansats. Tack vare 

tidigare forskning är det naturligt att utgå från befintliga teorier och utifrån dessa är 

hypoteser framtagna. Hypoteserna testas vidare empiriskt. En deduktiv ansats innefattar 

dock nackdelar, till exempel kan informationen från tidigare studier få för stort fokus 

och således kan annan information förbises (Jacobsen, 2002). Risken är även att endast 

den information som studien söker efter hittas, och studien blir då en form av 

självuppfyllande profetia (ibid.). För att undersöka om ett kausalt samband föreligger 

mellan variablerna, samt för att utesluta att inte andra variabler påverkar den beroende 

variabeln, används kontrollvariabler (Saunders et al., 2009).  

Studien ämnar utgå ifrån två teorier: Institutionell teori (IT) och Agentteori (AT). 

Avsikten med att använda dessa teorier är att de ska komplettera varandra vilket enligt 

Collin et al. (2009) torde bidra till en mer tillfredsställande slutsats. Enligt Collin et al. 

(2009) har i huvudsak två teorier använts i den vetenskapliga litteraturen för att förklara 

ett redovisningsval. Den ena är Positive Accounting Theory (PAT), som introducerades 

av Watts & Zimmerman (1978), vilken idag är en av de vanligaste ekonomiska 

teorierna för att förklara ett redovisningsval (Collin et al., 2009) och den andra teorin 

som används för att förklara ett redovisningsval är IT. I vissa studier har dessa två 

teorier kompletterat varandra för att få en större förståelse för ett redovisningsval, då 

teorierna utgår från två olika synsätt (Mezias, 1990; Neu & Simmons, 1996; Collin et 

al., 2009). PAT bygger till stor del på AT och vi väljer att använda oss av AT istället för 

PAT då vi anser att teorin lämpar sig bättre för studiens syfte. I annat fall hade vi fått 

välja bort en alltför stor del av PAT och dess hypoteser. 



9 
 

Tidigare forskning har illustrerat sambandet mellan IT och redovisningsval (Mezias, 

1990; Young, 1996; Touron, 2005; Collin et al., 2009). Teorin sätter organisationen i 

fokus och förklarar redovisningsval genom normativa, tvingande och härmande 

påtryckningar från omvärlden (Meyer & Rowan, 1977; Powell & DiMaggio, 1991; 

Eriksson-Zetterquist, 2009). Organisationer inom samma organisationsfält tenderar att 

ha liknande karaktärsdrag och form (Powell & DiMaggio, 1991; Deegan & Unerman, 

2011). Enligt Deegan & Unerman (2011) är IT passande för forskning kring frivilliga 

redovisningsval för att förklara och ge möjlighet att förstå hur organisationer reagerar 

på sociala förändringar och institutionella påtryckningar. För att förklara hur 

revisionsbyrån och/eller redovisningsbyrån påverkar ett redovisningsval torde IT därför 

vara passande i denna studie. 

AT bygger på antagandet om att människor drivs av egenintresse (Jensen & Meckling, 

1976; Watts & Zimmerman, 1978). Redovisningsval kan ge upphov till agentkostnader 

och intressekonflikter. Vid byte av redovisningsregelverk är det troligt att en konflikt 

uppstår mellan företaget och dess intressenter och på grund av detta är AT lämplig i 

denna studie. AT lämpar sig även i denna studie då revisorn eller redovisningskonsulten 

ofta besitter väsentlig redovisningsinformation som företaget eventuellt saknar och 

denna informationsasymmetri behandlas inom AT (Carrington, 2010a). Även andra 

studier har använt AT för att förklara ett redovisningsval (Eisenhardt, 1989; Fields et 

al., 2001; Collin et al., 2009).  

Idag har vissa företag redan börjat tillämpa K2, andra kommer att välja K2 eller K3 och 

vissa företag vet troligen inte vad de ska välja. För att förklara valet mellan K2 och K3 

används i denna studie IT och AT och utifrån detta eklektiska angreppssätt anser vi att 

risken med en deduktiv ansats minskar, då fler infallsvinklar öppnar upp för ett resultat 

som är mindre influerat av en specifik teori. Att använda sig av flera teorier torde 

logiskt sett minska risken för en subjektiv slutsats. 
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3 INSTITUTIONALIA 

Kapitlet ämnar ge läsaren en introduktion till K-regelverken och dagens 

redovisningslagstiftning. 

 

En av grunderna inom svensk redovisning är god redovisningssed och denna princip ska 

svenska aktiebolag följa i sin bokföring och årsredovisning (Bokföringslag 1999:1078, 

4:2; Årsredovisningslag 1995:1554, 2:2). Bokföringslag 1999:1078 (BFL) och 

Årsredovisningslag 1995:1554 (ÅRL) är så kallade ramlagar som redovisningen ska 

följa men dessa kan även kompletteras av andra regelverk (Collin et al., 2009). BFN 

ansvarar för utvecklandet av god redovisningssed (BFL 8:1). Detta leder till att BFNs 

allmänna råd och vägledningar, exempelvis K2 och K3, inte endast är uppmaningar utan 

måste följas för att redovisningen ska uppnå god redovisningssed (BFN, 2013).  

K3 utgör huvudregelverket för onoterade bolag och K2 är ett förenklat regelverk som 

mindre bolag frivilligt får tillämpa och dessa två regelverk är utvecklade av BFN 

(Drefeldt & Törning, 2012). Det är alltid tillåtet att byta regelverk och tillämpa K3 

(BFNAR 2012:4). Det är även tillåtet att byta från K3 till K2, dock får företaget inte 

utan särskilda skäl byta tillbaka till K2 om de tidigare tillämpat regelverket (ibid.). 

I och med att K2 är ett förenklat regelverk är det troligtvis billigare att tillämpa och 

regelverket kräver till exempel inte lika många upplysningar och företaget får välja att 

använda flertal förenklingsregler (BFNAR 2008:1). Dessa förenklingsregler är indelade 

i tre kategorier; får-, ska- och stoppregler. Vissa regler är således tvingande, medan 

andra är frivilliga. K2 är ett regelbaserat system vars syfte är att göra det lättare för 

användaren att följa reglerna. Det finns inte lika mycket utrymme för tolkningar och 

avvikelser från reglerna. Mindre aktiebolag, som också är moderbolag i en större 

koncern, får inte tillämpa K2 (ibid.).  

K2 har kritiserats för att vara alltför fyrkantigt (Drefeldt & Törning, 2012). Å andra 

sidan kan det vara fördelaktigt för företag som är mindre insatta i redovisning med 

regler som är tydliga och enkla att följa. Små, stabila företag med låg tillväxttakt torde 

utifrån detta resonemang välja det förenklade regelverket K2. K3 å andra sidan är 

principbaserat och bygger till stor del på IASBs regelverk för små och medelstora 
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företag; IFRS for SME (Engshagen, 2007). K3 är ett större och mer avancerat regelverk 

och passar således bättre för företag som exempelvis har krav på sig att lämna mer 

upplysningar. Det kan bero på att intressenter efterfrågar upplysningar eller att företaget 

är i en expansionsfas och i framtiden fokuserar på att bilda en koncern.   
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4 TEORI  

Detta kapitel beskriver institutionell teori och agentteori inom ramen för studiens syfte. 

Utifrån de valda teorierna presenteras två hypoteser som ligger till grund för den 

empiriska datainsamlingen. Kapitlet ämnar ge läsaren en förståelse för faktorer som 

påverkar ett redovisningsval.  

4.1 Institutionell teori  

IT är ett komplement till ekonomisk teori och fokuserar på organisationers 

påtryckningar från omgivningen och andra organisationer (Powell & DiMaggio, 1991; 

Collin et al., 2009). IT har sitt ursprung i strukturalismen, som i sin tur härstammar från 

lingvistiken vars utgångspunkt är att människans medvetande är omedvetet styrt 

(Artsberg, 2005). IT förklarar varför företag och organisationer efterliknar och imiterar 

varandras struktur och beteende (Eriksson-Zetterquist, 2009). Teorin förklarar även 

varför det är svårt att genomföra förändringar i organisationer och varför 

förändringsprocessen tar lång tid. I utvecklingen av IT ansåg förespråkarna att 

organisationer var rationella och strävade efter nyttomaximering. Dock har det 

utvecklats kritik mot detta, vilket är väsentligt i den nyinstitutionella teorin. I den 

nyinstitutionella teorin är den rationella aspekten inte av lika stor betydelse. Istället för 

konkurrens framhävs homogenitet, främst för organisationer i samma bransch (ibid.). 

En institution är begränsad till vissa ideologier och värderingar som råder i ett 

organisationsfält och institutionalisering är en process som utmärks i organisationer och 

innebär att organisationer utför upprepande handlingar och har en gemensam 

uppfattning om verkligheten (Eriksson-Zetterquist, 2009). Staten och professioner, 

exempelvis redovisningsprofessionen, är institutionella krafter som påverkar företag 

(DiMaggio & Powell, 1983). De företag som verkar i en institutionell omgivning är 

benägna att uppnå legitimitet (Eriksson-Zetterquist, 2009). Legitimitet är ett centralt 

begrepp inom IT som är viktigt att ta hänsyn till vid analys av relationen mellan 

organisationer inom samma organisationsfält. Legitimering inom revision innebär att 

följa samhällets normer och etiska värderingar (ibid.). Carrington (2010a) menar att när 
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revisorn granskat och uttalat sig i revisionsberättelsen ökar trovärdigheten och 

legitimiteten i företaget. För att ett företag ska anses vara legitimt ska tre faktorer 

uppnås enligt Beetham (1991). För det första ska företaget handla i enighet med 

etablerade lagar och regler. För det andra bör lagar och regler också accepteras av både 

de som tagit beslut om lagarna samt de som ska följa lagarna. Slutligen ska det finnas 

bevis på samtycke från underordnande (ibid.).  

Organisationer inhämtar information från andra organisationer och efterliknar dess 

struktur och beteende vilket får agerandet att anses vara socialt accepterat (Grönlund et 

al., 2008). Revisionsbyråer och redovisningsbyråer är benägna att efterlikna andra 

byråers struktur och beteende och uppnår därmed legitimitet (Carrington, 2010a). För 

att förklara varför homogenitet uppstår i en organisation och varför organisationer 

imiterar andra organisationer använder DiMaggio & Powell (1983) begreppet 

isomorfism. Isomorfism beskriver varför företag tenderar att följa ett visst mönster och 

agera homogent (ibid.). I ett organisationsfält, exempelvis redovisningsprofessionen, 

innebär det att revisionsbyråer och redovisningsbyråer är benägna att efterlikna 

varandra och använda liknande principer och struktur (DiMaggio & Powell, 1983; 

Eriksson-Zetterquist, 2009). Enligt DiMaggio & Powell (1983) menar Hawley (1968) 

att isomorfism är en omedveten process som får en organisation att efterlikna en annan 

organisation som besitter samma förutsättningar. Enligt DiMaggio & Powell (1983) har 

Hannan & Freeman (1977) vidareutvecklat definitionen och menar att isomorfism även 

kan uppstå medvetet. De menar att det kan bero på att företagets ledningsgrupp vill 

efterlikna ett beteende eller struktur i branschen, detta för att gynna företaget. DiMaggio 

& Powell (1983) kritiserar Hannan & Freeman (1977) och antyder att företagsledningen 

inte nödvändigtvis behöver agera strategiskt och ur ett långsiktigt perspektiv.  

Det finns enligt DiMaggio & Powell (1983) tre olika typer av isomorfism dessa är 

tvingande, mimetiska och normativa. Enligt Eriksson-Zetterquist (2009) skiljer sig 

isomorfism åt men går inte i alla lägen att särskilja då de förklarar liknande fenomen. 

DiMaggio & Powell (1983) å andra sidan kritiserar Hannan & Freeman (1977) för att 

inte separera isomorfism åt. De kombinerar istället mimetisk och normativ isomorfism i 

antagandet om företagsledningens strategiska val. De anser vidare att ledande beteende 

och medvetet strategiskt val bör särskiljas och hävdar att isomorfa förändringar kan 
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uppstå när ledningen önskar öka företagets effektivitet. Tvingande isomorfism uppstår 

vid politiska påtryckningar och förklarar hur organisationer anpassar sin struktur efter 

andra organisationer (DiMaggio & Powell, 1983; Eriksson-Zetterquist, 2009). Genom 

denna anpassning minskar risken för att företagets resurser begränsas och risken 

minskas för sanktioner (DiMaggio & Powell, 1983; Collin et al., 2009).  

Mimetisk isomorfism förklarar hur organisationer imiterar andra organisationer som 

anses vara framgångsrika och legitima (Collin et al., 2009) och därmed agerar varje 

organisation enligt organisationsfältets förväntningar (Granlund & Lukka, 1998). 

Normativ isomorfism innebär att normativa påtryckningar från exempelvis professioner 

påverkar vad som är det rätta sättet och det mest moraliska sättet att agera på (Collin et 

al., 2009; Eriksson-Zetterquist, 2009). I denna studie kommer påverkan av valet variera 

då företag antingen anlitar redovisningsbyrå och/eller redovisningsbyrå eller saknar 

dessa. Utifrån företagens förutsättningar kommer de institutionella påtryckningarna 

variera för olika företag.  
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4.2 Agentteori 

AT utvecklades av Jensen & Meckling (1976) och teorin vidareutvecklades senare i 

PAT (Watts & Zimmerman, 1978). AT kommer ursprungligen från 

informationsekonomi som ifrågasätter hur information påverkar ekonomiska beslut 

(Eisenhardt, 1989). Inte sällan har AT använts i forskning inom redovisning och 

revision (DeAngelo, 1981; Eisenhardt, 1989; Collin et al., 2009). Enligt Svanström 

(2008) används AT för att redogöra hur redovisning och information är relaterade till 

varandra och kan hjälpa en beslutsfattare med att fatta rätt beslut. Eisenhardt (2008) 

menar att teorin är viktig för att förstå en organisations beteende. Teorin utgår från en 

agentrelation mellan två eller fler parter och Jensen & Meckling (1976) definierar 

relationen som ett kontrakt mellan parterna där den ena är principal och den andra 

agent. Principalen ger agenten rätt att fatta beslut och anlitar således en agent för att 

utföra dess tjänster (ibid.). Enligt Watts & Zimmerman (1986) kan redovisning vara en 

del av kontraktet mellan principalen och agenten. Tidigare forskning visar att 

redovisning har olika funktioner (Mellemvik et al., 1988; Fields et al., 2001; Deegan & 

Unerman, 2011). Enligt Mellemvik et al. (1988) syftar redovisningen bland annat till att 

reducera osäkerhet i beslutsfattande processer. Deegan & Unerman (2011) menar att 

redovisning är en process som innefattar insamling av finansiell information och denna 

information ska underlätta för intressenter att fatta beslut.  

Både agenten och principalen är ute efter att nyttomaximera och agenten försöker öka 

sin nytta på bekostnad av principalen (Jensen & Meckling, 1976). Principalen måste 

därför skapa incitament för agenten att prestera utifrån principalens önskemål och 

kostnaderna för dessa benämns agentkostnader. Agentkostnader är till exempel 

kostnader för övervakning eller rådgivning (DeAngelo, 1981). När principalen och 

agenten strävar efter olika mål uppstår ett agentproblem (Eisenhardt, 1989). 

Asymmetrisk information i AT innebär att agenten besitter mer information än 

principalen (Fields et al., 2001). När principalen och agenten har olika viljor och vill 

nyttomaximera på olika sätt, och så länge som agenten inte fattar optimala beslut, 

kommer agentkostnader att uppstå (Jensen & Meckling, 1976). Denna studie fokuserar 

på agentkostnader i form av rådgivning, övervakning och granskning, således kostnader 

för redovisning och revision. För att motverka asymmetrisk information och sålunda 
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minska agentkostnader och säkerhetsställa kvalitet av företagens ekonomi anlitas en 

oberoende part i form av redovisningsbyrå eller revisionsbyrå (Jensen & Meckling, 

1976; Carrington, 2010a). Detta blir dock till viss del kontraproduktivt eftersom ett nytt 

principal-agentförhållande mellan ägare och revisionsbyrå/redovisningsbyrå uppstår, 

och således kan nya agentkostnader och asymmetrisk information uppstå (Jensen & 

Meckling, 1976). Nyttan med att anlita revisor eller redovisningskonsult som utför 

granskning, övervakning eller rådgivning är att agentkostnaderna mellan företagets 

ägare och ledning minskas genom att företagsledarens agerande och den ekonomiska 

informationen granskas (Svanström, 2008). I Svanström (2008) framgår att efterfrågan 

på revision är större när agentproblemet får större betydelse i företaget.  

Fokus i denna studie ligger på mindre företag där det inte är helt ovanligt att ägaren är 

samma person som ledningen. Dessa bolag benämns vidare enmansbolag och Jensen & 

Meckling (1976) menar att i dessa företag är agentkostnaderna mindre än i företag med 

fler ägare. Om enmansbolag väljer att inte anlita en revisor eller redovisningskonsult 

kommer agentkostnaderna därför bli minimala (ibid.). 

4.3 Hypotesformulering 

IT har använts för att förklara hur sociala aspekter påverkar redovisningen och hur 

beteendet tenderar att vara lika bland organisationer inom samma bransch (DiMaggio & 

Powell, 1983; Eriksson-Zetterquist, 2009). DiMaggio & Powell (1983) menar att 

organisationer blir mer byråkratiserade i takt med att de imiterar varandra. 

Imitationsprocessen påverkas av staten och professioner, exempelvis 

redovisningsprofessionen, och organisationen uppnår genom denna process en viss 

struktur och kultur (DiMaggio & Powell, 1983). Utifrån detta resonemang tenderar Big 

4-byråer att efterlikna varandra, då de har liknande karaktärsdrag, klientkrets och 

konkurrerar med varandra (Collin et al., 2009). Balsam et al. (2003) menar att faktorer 

som påverkar val av revisionsbyrå är byråns storlek, klientkrets samt huruvida byrån är 

ledande i branschen eller ej. Larrinaga-Gonzales (2007) menar att organisationer även 

efterliknar varandra i form och karaktärsdrag. Rollins & Bremser (1997) menar att 

revisionsbyråer har starkt inflytande inom redovisningsprofessionen och att större 

revisionsbyråer besitter makt och bidrar till en social legitimitet. Carrington (2010a) 
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menar att revisorns oberoende är centralt för att bibehålla ett starkt varumärke. Big 4-

byråerna torde således påverka företag genom sitt starka varumärke, auktoritet, 

klientkrets samt inflytande och skänker därmed legitimitet till företaget och dess 

redovisningsval. 

Knechel et al. (2008) menar att kvalitet och kostnad är faktorer som påverkar val av 

revisionsbyrå. Kostnadsaspekten innebär att kostnaden inte får överstiga nyttan med 

revision (ibid.). Om revisionskostnaden överstiger nyttan med revisionen anser inte 

ägaren att det är fördelaktigt att granska redovisningen. Den ekonomiska nyttan över 

icke-granskningen torde då bli större än vinsten av granskningen. Big 4-byråer tar oftare 

ut högre avgifter än andra revisionsbyråer (Simunic, 1980). DeAngelo (1981) och 

Francis (2004) menar att Big 4 inte behöver vara överlägsna i alla avseenden men till 

största del anses de hålla högre kvalitet än resterande byråer. Många företag väljer att 

anlita en revisionsbyrå inom Big 4 för att få en kvalitetssäkrad revision samt minska 

felaktigheter i företagens finansiella information (Dunn & Mayhew, 2004).  

Enligt Brännström (2011) utför Big 4 cirka 90 % av revisionen på börsnoterade bolag i 

Europa. Big 4 dominerar även revisionen av börsnoterade bolag i Sverige (Kollegiet för 

svensk bolagsstyrning, 2011). I och med att Big 4 reviderar stora företag i Sverige 

arbetar de i stor utsträckning med det internationella regelverket IFRS/IAS, och även i 

framtiden K3, vilket till stor del är influerat av IFRS for SME (BFNAR 2012:1). Denna 

klientkrets kommer enligt ovanstående diskussion påverka andra företag som byrån 

reviderar. Revisionsbyråer, i likhet med många företag, strävar efter kostnadseffektivitet 

och föredrar troligtvis att utveckla spetskompetens inom färre regelverk. Denna 

diskussion ligger till grund för hypotesen att företag som granskas av någon Big 4-byrå 

i större utsträckning kommer att välja K3. Det bör dock betonas att valet är helt upp till 

företaget, men utifrån detta resonemang kommer revisionsbyrån påverka valet. Revisorn 

uppmanar företaget att anpassa sig efter revisionsbyråns struktur och därmed kan byråns 

institutionella påtryckningar påverka ett visst redovisningsval (Collin et al., 2009). Vi 

anser därför att det finns ett samband mellan revisionsbyrå och val av regelverk, vilket 

leder till hypotesen: 

H1. Företag som granskas av någon Big 4-byrå kommer i större utsträckning välja K3. 
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De flesta svenska företagen ingår i kategorin K2 och klassificeras som mindre företag 

(Lennartsson, 2012) och denna kategori innefattar även mikroföretag (SOU 2008:32). 

År 2010 slopades revisionsplikten för mikroföretag och anledningen till detta var att 

företagens administrativa börda skulle minska (SOU 2008:32). Thorell & Norberg
2
  

(2005) menar att kostnaden för revision översteg nyttan för mikroföretagen vilket inte 

var försvarbart ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Thorell & Norberg (2005) 

framförde även kritik mot slopat revisionsplikt som bland annat innebar att det kunde 

vara ekonomiskt rationellt att ha samma regler för alla bolag och att detta gynnade 

samhället. Revisionsplikten skulle även förhindra och motverka ekonomisk brottslighet 

samt hjälpa ägarna att upptäcka ekonomiska problem inom företaget (Thorell & 

Norberg, 2005). Trots att vissa företag har valt att inte granskas av revisor finns 

möjligheten att anlita en redovisningskonsult som utför själva redovisningen och som 

rådgiver företaget vid redovisningsfrågor. Det är vidare tänkbart att vissa mikroföretag 

inte har kunskap inom eller intresse för redovisning (jfr. Horwitz & Kolodny, 1982; 

Johannisson & Lindmark, 1996; Gooderham et al., 2004). Företag som varken använder 

sig av redovisningskonsult eller revisor saknar extern rådgivning, vilket troligen leder 

till minskad information om aktuella förändringar inom redovisningen och därmed kan 

beslut kring valet mellan K2 och K3 bli komplicerat. Enligt Lennartsson (2012) har 

större företag, typiska K3-företag, ofta en egen ekonomifunktion som sköter företagets 

redovisning medan mindre företag oftare anlitar en redovisningsbyrå, vilket även styrks 

av Thorell & Norberg (2005).  

Utifrån ett principal-agentperspektiv kan en konflikt mellan ägare och ledning uppstå 

och för att lindra denna konflikt anlitas ofta en revisor. Granskning av redovisning leder 

i sig till ökade agentkostnader vilket beror på att ägarna vill kontrollera ledningens 

tillvägagångssätt för att maximera nyttan samt kontrollera att optimala val till fördel för 

ägarna görs (Thorell & Norberg, 2005). Ägaren anlitar en revisionsbyrå eller 

redovisningsbyrå som de har tillit till och som skapar legitimitet i företaget. Då kommer 

även företaget att välja det regelverk som dessa professioner rekommenderar.  

Det kan hävdas att det finns en informationsasymmetri med fördel för revisorn eller 

redovisningskonsulten som besitter mer kunskap och således mer makt. Detta 

                                                         
2 Thorell & Norberg (2005) skrev ”Revisionsplikten i små aktiebolag” på uppdrag av Svenskt 
Näringsliv. 
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maktövertag kan dock ifrågasättas utifrån moraliska och etiska grunder. Drefeldt (2012) 

menar att redovisningskonsulten och revisorn har ett stort ansvar att vägleda företagen 

rätt och att det är viktigt att byråerna är pålästa på valet. Drefeldt (2012) menar vidare 

att rådgivaren ska upplysa klienten om vilket val av regelverk som lämpar sig bäst 

utifrån företagets förutsättningar.   

Utifrån den sociala teorin kommer redovisningsprofessionen att utöva normativa och 

tvingade påtryckningar på företaget.  Mindre företag kommer att följa de regler och 

normer som redan finns och ta dessa för givet (DiMaggio & Powell, 1983; Collin et al., 

2009; Eriksson-Zetterquist, 2009). Vidare kommer företag med samma 

granskningsorgan att utsättas för mimetiska påtryckningar från dels andra företag och 

dels från professionen, vilket påverkar företagets redovisningsval (ibid.). Företagen 

kommer således att tillämpa det regelverk som rekommenderas i den mån företagen 

anlitar revisionsbyrå eller redovisningsbyrå. Detta resonemang leder fram till följande 

hypotes: 

H2. Företag som anlitar revisionsbyrå och/eller redovisningsbyrå har i större 

utsträckning valt om de ska tillämpa K2 eller K3. 

   

 

 

  



20 
 

5 EMPIRISK METOD 

Detta kapitel beskriver val av primär- och sekundärdata samt hur 

datainsamlingsprocessen gått till väga. Vidare presenteras studiens kontrollvariabler 

och avslutningsvis metodkritik. Kapitlet ämnar ge läsaren förståelse för studiens 

tillvägagångssätt och bidra till studiens trovärdighet.  

5.1 Undersökningsmetod 

Studiens syfte är att förklara huruvida nyttjandet, eller icke-nyttjandet, av revisionsbyrå 

och/eller redovisningsbyrå påverkar valet mellan K2 och K3. Studien har ett deduktivt 

angreppssätt och utgår från två teorier för att ge läsaren en förståelse för 

redovisningsvalet. Utifrån dessa teorier är två hypoteser framtagna. Studien är 

avgränsad till mindre bolag, således endast bolag inom kategorin K2. De flesta bolag i 

Sverige tillhör kategorin K2, vilket innebär att populationen är stor (Lennartsson, 2012), 

och en totalundersökning vore därför alltför resurskrävande. På grund av detta sker ett 

urval från populationen. Studien utgår från en tvärsnittsdesign, således undersöktes ett 

visst fenomen vid en specifik tidpunkt, för att uppnå ett kvantifierbart resultat (Bryman, 

2011). Denna studie utgår även från en kvantitativ metod, vilket är en dominerad 

samhällsvetenskaplig strategi. Metoden lämpar sig bäst då studien ämnar ge ett 

statistiskt kvantifierbart resultat. Vid en kvantitativ metod studeras en avgränsad 

företeelse (ibid.). Även kvalitativ data samlas in och denna görs mätbar genom kodning 

till dummyvariabler. 

Denna studie avgränsas till mindre svenska aktiebolag som får välja att tillämpa K2. 

Företag som klassificeras i kategori K1 eller K3 kommer därför inte beröras i studien. 

Vidare är studien begränsad till företag inom Stockholms- och Norrlandsregionen
3
. 

   

                                                         
3 Jämtland, Gästrikland, Norrbotten och Västerbotten. 
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5.2 Datainsamling  

Datainsamling sker från två källor, dels genom telefonintervjuer och dels genom 

inhämtning av data från databasen Affärsdata, således både primär- och 

sekundärdatainsamling (Bryman, 2011). Vid forskning inom redovisning och revision 

är det vanligt att analysera data från tillgänglig information, till exempel 

årsredovisningar och vid insamling av sekundärdata kan troligtvis fler generella 

slutsatser dras (Svanström, 2008). Emellertid ger sekundärdata inte tillräcklig 

information för att analysera revisionsbyråns och/eller redovisningsbyråns påverkan på 

valet mellan K2 och K3. Vid telefonintervjuer samt insamling av data från databas 

möjliggörs ett större urval än för direkta intervjuer, och förhoppningen är att det 

möjliggör större möjlighet att generalisera (Bryman, 2011). Fördelen med 

telefonintervjuer är att det är mindre kostsamt och tar generellt sett kortare tid än vad 

direkta intervjuer troligtvis hade tagit. Nackdelen med telefonintervju är att det är svårt 

att sammanställa bortfallet och definiera vad bortfall innebär i en telefonintervju, vilket 

vidare diskuteras under rubriken bortfall. Tidigare forskning visar att bortfallet är lägre 

vid telefonintervjuer än vid direkta intervjuer, eftersom det ofta är svårare att få tillgång 

till respondenter vid direkta intervjuer (ibid.). Ytterligare en nackdel med 

telefonintervju är att vi endast når en mindre del av populationen. För att öka 

generaliserbarheten är det viktigt att urvalet blir så representativt som möjligt (Bryman, 

2011). Insamling av all data i form av sekundärdata från årsredovisningar hade dock 

bidragit till större möjlighet att generalisera. Dock är det inte ett alternativ i denna studie 

då studien syftar till ett val som ännu inte finns dokumenterats i årsredovisningar eller 

annan form av sekundärdata. Sekundärdata kompletteras därför med telefonintervjuer 

för att ge studien mer generaliserbarhet och en bättre analys. Primär- och sekundärdata 

samlades in under april 2013. 

5.2.1 Tillvägagångssätt vid datainsamling - Affärsdata  

Sekundärdata från databasen Affärsdata är insamlad för att få grundläggande 

information om företagen samt information för att komplettera telefonintervjuerna. 

Genom Affärsdata hämtas nedanstående uppgifter om företaget.   
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Tabell 2. Hämtad information. Affärsdata 

  

Aktivstatus 

Antal anställda 

Kommun 

Län 

Namn på företaget 

Omsättning 

Organisationsnummer 

Riktnr och Abbonentnr 

SNIkod och text 

Soliditet 

Summa tillgångar 

Ägarförhållande 

 Informationen hämtades från Affärsdata 2013-04-08 

 Respondentföretagen är anonyma. Affärsdata användes i så stor utsträckning som 

möjligt för att göra telefonintervjun så kort som det var rimligt. Sekundärdata innebär 

dock nackdelar, exempelvis kan vissa siffror vara fel inmatade och vissa företag saknar 

telefonnummer. Nystartade företag saknar även information om omsättning från första 

verksamhetsåret eftersom detta inte har rapporterats in än. Hur dessa företag behandlas 

beskrivs nedan under urval och population.  

5.2.2 Tillvägagångssätt vid datainsamling - telefonintervjuer 

Intervjufrågorna är utformade efter de teorier och hypoteser studien bygger på samt 

efter diskussion med handledare och opponentgrupp. Inledningsvis berättar vi kortfattat 

vilka vi är, beskriver varför undersökningen genomförs samt ber om att få prata med en 

person på företaget som har hand om redovisningen eller har kontakt med revisorn. 

Respondenten försäkras om att informationen endast används till studien och att 

respondenten är anonym (Vetenskapsrådet). Intervjufrågorna är indelade i tre områden 

(se appendix 1); revision/redovisningsbyrå, ägarskap och regelverk. I det första området 

behandlas frågor kring revisionsbyrå/redovisningsbyrå. Denna information används för 

att hitta ett samband mellan revisionsbyrån och/eller redovisningsbyråns påverkan på 

valet. I nästa område ställs frågor angående hur många ägare företaget har samt hur stor 

del som hänför sig till den största ägaren. Frågorna om ägarskap är ställda för att 

analysera studiens kontrollvariabel ägare. I det sista området ställs frågor om vilket 
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redovisningsregelverk företaget tillämpar i dagsläget samt om företaget gjort sitt val 

inför 2014.  

5.3 Urval och population 

I likhet med Svanström (2008) har vi valt att jämföra två regioner, Stockholm och 

Norrland, med förhoppning om att se en viss skillnad mellan regionerna samt mellan 

storstad och landsbygd (NUTEK, 2000; Svanström, 2008; Scott, 2009). Enligt 

Svanström (2008) är storstadsregionen Stockholm ett ekonomiskt centrum med ett stort 

utbud av revisionsbyråer. Norrland å andra sidan är glesbefolkat och revisionsbyråerna 

har överlag färre anställda på det lokala kontoret (Svanström, 2008). Enligt Affärsdata 

(hämtat 2013-04-08) finns i Stockholms län 92 244 aktiva bolag med en omsättning på 

mindre än 80 miljoner kronor under åren 2011 och 2010. I Norrland (Gävleborg, 

Jämtland, Västernorrland och Västerbotten) finns totalt 23 406 aktiva aktiebolag med en 

omsättning på mindre än 80 miljoner kronor under åren 2011 och 2010 (Affärsdata, 

hämtat 2013-04-08). Vi väljer att endast ta med företag som har ett rapporterat resultat 

från 2011 eftersom 2012 års resultat inte finns registrerat. I databasen kan företag med 

en balansomslutning på mindre än 40 miljoner kronor och färre än 50 anställda inte med 

automatik tas bort, därför justeras det i efterhand. Vi är medvetna om att vi riskerar att 

företag som klassas som mindre företag ändå försvinner från populationen på grund av 

denna rensning. Vi finner emellertid inget annat alternativ för att säkerställa att företag 

som klassas som större företag elimineras vid rensningen. Företag som är moderbolag i 

en koncern, och inte har möjlighet att tillämpa K2, finns med i populationen då 

information om moderbolag i ett koncernförhållande inte finns registrerat i Affärsdata. 

Vi är medvetna om att detta kan leda till att företag som är moderbolag i en koncern 

inkluderas i urvalet och att detta kan ge ett missvisande resultat. 

Utifrån populationen på 115 650 företag rensas företag som saknar information om 

telefonnummer bort. Totalt finns det 97 962 företag kvar med telefonnummer. Därefter 

elimineras företag som har haft 0 i omsättning under året 2011 eller 2010. Det är totalt 

75 084 företag kvar efter omsättningsrensningen. Dessa företag har troligen ett brutet 

räkenskapsår eller är klassade som aktiva på grund av skattemässiga regler. Företagen 

rensas bort eftersom de troligen ger missvisande svar. Därefter rensas företag som har 
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över 50 anställda år 2010 bort. Dessa är 44 stycken. Slutligen rensas de företag som har 

en balansomslutning över 40 miljoner kronor år 2010. Dessa är 194 stycken. Totalt 

kvar, vilket utgör populationen, är 74 846 företag. Utifrån denna population dras sedan 

stickprov. Vi räknar med ett bortfall på 50 %, således en svarsfrekvens på 50 %. 

Saunders et al. (2009, s. 364) menar att bortfallet i telefonintervjuer brukar vara mellan 

50 % - 70 %. Stickprovsstorleken beräknas med hjälp av ett datoriserat program 

(Relevant insights) med en konfidensintervall på 90 %, svarsfrekvens på 50 % och 

marginalfel på 5 %. Saunders (2009) presenterar en tabell över stickprovsstorleken, 

dock endast med 95 % konfidensintervall som lägst. På grund av detta använder vi det 

datoriserade programmet. Vi jämför urvalsstorleken från det datoriserade programmet 

på 95 % konfindellsintervall med urvalsstorleken från Saunders på 95 % 

konfidensintervall och får fram samma urvalsstorlek (383 stycken enheter), varför vi 

anser att det datoriserade programmet är tillförlitligt. Stickprovsstorleken ska utifrån 

detta vara 270 plus bortfall, vilket totalt är 540 företag. Företagen numreras och med 

hjälp av en datoriserad slumpfunktion (Random) slumpas 540 företag ut från den totala 

populationen på 74 846 stycken företag.  

5.4 Operationalisering 

För att testa hypoteserna krävs en omvandling av teori till något empiriskt mätbart. Vi 

undersöker därför den beroende variabeln regelverk samt även de oberoende variablerna 

revisionsbyrå/redovisningsbyrå och avsaknad av dessa. Det är troligt att olika 

intressenter påverkar valet på olika sätt, exempelvis kan revisorns agerande kopplas till 

IT medan ägarskapets påverkan snarare betonas på intressekonflikten som eventuellt 

uppstår (jfr. Collin et al., 2009) och Drefeldt (2012) påstår att: 

“Ju fler intressenter desto starkare skäl att välja K3” 

Referens: Drefeldt, 2012 (s. 14) 

För att utesluta att inte andra intressenter och faktorer än revisionsbyrån och/eller 

redovisningsbyrån påverkar valet används kontrollvariabler. Kontrollvariablerna som 

inkluderas i studien är; storlek, bransch, soliditet, ägare och region.  

http://www.random.org/
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5.4.1 Beroende variabel - Regelverk 

De beroende variablerna är kodade till dummyvariabler. Kodning sker enligt följande: 

Kommer välja K2 eller K3 = 1, Vet ej = 0 

Kommer välja K3 = 1, Kommer välja K2 = 0 

Tillämpar K2 = 1, Vet ej/BFNAR = 0 

 

Företagen har fyra olika alternativ där olika kombinationer av alternativen är möjliga. 

Alternativen är Tillämpar K2, Kommer välja K2, Kommer välja K3 och Vet ej. Till 

exempel kan ett företag redan ha börjat tillämpa K2 och kommer även att välja K2 inför 

2014. Ett annat företag kan ha börjat tillämpa K2 men vet inte om de kommer att 

fortsätta med K2 eller välja K3 under nästa år. Både företag som är under diskussion 

och företag som inte vet vilket regelverk de kommer tillämpa registreras som Vet ej. 

Även företag som i dagsläget tillämpar BFNAR Vet ej. Detta beror på att vi inte ämnar 

se hur många företag som i dagsläget vet vad de tillämpar för regelverk, utan vill 

studera om företagen har börjat tillämpa K2 eller ej. 

5.4.2. Oberoende variabel - Revisionsbyrå och redovisningsbyrå 

De oberoende variablerna är revisionsbyrå och redovisningsbyrå. Dessa variabler är 

valda utifrån studiens syfte samt i likhet med tidigare studier (Rollins & Bremser, 1997; 

Collin et al., 2009). I och med att studien riktar sig till mindre företag finns 

enmansbolag representerade. I ett enmansbolag anlitar ofta företagsledaren en revisor 

som granskar bolag, och därmed sig själv (Thorell & Norberg, 2005). Vi valde att dela 

upp Big 4-byråerna samt även Second-tier för att få en högre förklaringsgrad. Företagen 

har även här fyra alternativ där olika kombinationer av alternativ är möjliga. 

Alternativen är: Granskas av revisor och anlitar redovisningsbyrå, Granskas av revisor 

men anlitar inte redovisningsbyrå, Granskas inte av revisor men anlitar 

redovisningsbyrå eller Granskas inte av revisor och anlitar inte redovisningsbyrå. Data 

inhämtas från telefonintervjuer och kodas med hjälp av dummyvariabler där vald 

revisionsbyrå kodas till 1 och resterande 0. Företag som granskas av Second-tier kodas 

1, resterande 0. Företag som saknar revisionsbyrå kodas 1 och resterande 0. Företag 

som granskas av någon annan än Big 4 eller Second-tier benämns Övrig revisionsbyrå 
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och kodas till 1, resterande 0. Om företagen anlitar redovisningsbyrå kodas dessa till 1, 

om inte kodas de 0. 

5.4.3 Kontrollvariabel - Storlek 

Storlek kan mätas på flera olika sätt, exempelvis genom omsättning, balansomslutning 

eller antal anställda (Bartov & Bodnar, 1996; Collin et al., 2009). I denna studie 

använder vi oss av omsättning som mått då det förekommer i tidigare studier 

(Holthausen & Weftwich, 1983; Nagy, 2005; Haw et al., 2008; Collin et al., 2009) och 

eftersom tidigare studier även visat att det finns ett samband mellan företagets storlek i 

omsättning och redovisningsval.  

5.4.4 Kontrollvariabel - Bransch 

Med stöd i den sociala teorin görs antagandet om att företag i samma bransch i stor 

utsträckning kommer att välja samma regelverk. Företag som verkar inom samma 

bransch tenderar att imitera konkurrenternas val av regelverk och denna teori styrks av 

Ball & Foster (1982) och Collin et al. (2009) vilka menar att branschen kan vara en 

påverkande faktor. Holthausen & Leftwich (1983) menar vidare att om företag inte 

uppfattar något fördelaktigt med att använda sig av en viss redovisningsmetod är det 

mer effektivt att imitera konkurrenternas val. Typ av bransch bestäms med hjälp av SNI 

2007 och branscherna är; Jord- och skogsbruk, Industri, Byggverksamhet, Handel, 

Transport, Hotell och restaurang, Information och kommunikation, Finansiell 

verksamhet och företagstjänster, Utbildning, Vård och omsorg, Personliga och 

kulturella tjänster (Statistiska centralbyrån, 2009). Vi väljer att ta med de tre 

dominerande branscherna bland våra respondenters branschtillhörighet. Dessa är 

Finansiell verksamhet och företagstjänster, Byggverksamhet och Handel. Resterande 

benämns vidare Övrig bransch. Branscherna kodas med hjälp av dummyvariabler där 

vald bransch kodas 1 och resterande 0.  
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5.4.5 Kontrollvariabel - Soliditet 

Det kan förekomma olika former av intresserelationer och intressekonflikter inom 

företag, till exempel kan ledningen/ägaren i ett enmansbolag ses som agent och 

långivaren som principal. Det händer att långivare kräver att företag granskas av revisor 

trots att lagen inte kräver det (Thorell & Norberg, 2005). Ju högre skuldsättning ett 

företag har desto mer tvingande påverkan har intressenterna (Neu & Simmons, 1996). 

Således är det möjligt att skuldsättningen har betydelse vid ett redovisningsval. Tidigare 

studier har använt skuldsättning som förklarande variabel (Holthausen & Leftwich, 

1983; Watts & Zimmerman, 1986; Bartov & Bodnar, 1996; Neu & Simmons, 1996; 

Haw et al., 2008; Svanström, 2008). 

5.4.6 Kontrollvariabel - Ägare 

Utifrån AT påverkar troligtvis antalet ägare företagets redovisningsval. Företag kommer 

troligtvis att välja samma redovisningsregelverk som ger samma standardiserade 

information som konkurrenterna för att vidare kunna jämföra resultatet (Bushman & 

Smith, 2001; Collin et al., 2009). Detta gäller troligtvis inte minst enmansbolag som kan 

ha ett lägre intresse för redovisning. Om företaget har fler intressenter är sannolikheten 

att företaget i större utsträckning kommer välja K3 (Öhrlings PricewaterhouseCoopers, 

2008; Drefeldt, 2012). Under telefonintervjun erhålls information angående hur stor 

största ägarens andel är, detta för att se om antalet ägare påverkar valet. Om största 

ägaren har en relativt stor andel tyder det på att ägaren även har stort inflytande. 

Troligtvis kommer företag med flera ägare och mindre ägarandel att välja K3 och 

företag med färre eller en ägare välja K2. Företag som är dotterbolag kodades 1, 

resterande 0. Enmansbolag kodades 1, resterande 0 och företag med fler än en ägare 

kodades 1, resterande 0. 

5.4.7 Kontrollvariabel - Region 

Som tidigare nämnts testas huruvida redovisningsvalet påverkades av vilken region 

företagen är verksamma i. I Svanström (2008) framgår det att ett samband mellan 
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region och revision finns. Vi väljer att jämföra Stockholm med Norrland då tidigare 

forskning visar att företagens efterfråga på revision och rådgivning skiljer sig åt 

beroende på företags geografiska spridning (Svanström, 2008). Vidare väljer vi att 

jämföra dessa regioner då de representerar både små och medelstora företag i Sverige 

(ibid.). Företag som, enligt Affärsdata, var belägna i Stockholm kodades 1 och företag i 

Norrland 0. 

5.5 Bortfall  

Empirisk data samlas in genom telefonintervjuer och kompletterades med sekundärdata 

från Affärsdata. Innan intervjuerna definierades bortfall till företag som ej svarat efter 

två uppringningar eller företag som ej vill medverka. Som figur 2 visar uppgår det totala 

urvalet till 540 företag. Totalt svarade 211 företag vilket gav studien en svarsfrekvens 

på 39 %. Resterande 329 företag svarade ej vilket gav ett bortfall på 61 %. Vid 

genomförandet av telefonintervjuerna uppstår ytterligare två anledningar till bortfall; 

ogiltigt telefonnummer och vilande företag eller företag under avveckling. 

 

Figur 1. Bortfall 

 
För att kontrollera att respondenterna ger en rättvisande bild av populationen utförs 

statistiska tester i en bortfallsanalys. De tester som är utförda är T-test och Pearson Chi-

Square test. Anledningen till att test görs på dessa variabler är att sekundärdata finns att 

Svar 

211 (39 %) 

Ogiltigt telefonnummer 

71 (13 %) 

Vilande/under avveckling 
21 (4 %) 

Svarar ej/vill ej medverka 

 237 (44 %) 

Urval 

 540 (100 %) 
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tillgå. Det finns ingen möjlighet att testa de beroende variablerna eller oberoende 

variablerna eftersom dessa svar är insamlade från respondenterna under 

telefonintervjun. 

Tabell 3. Bortfall. Omsättning och soliditet 
   Mean       Standard deviation    N 

LN Omsättning 
   Svarat 7,596 1,896 211 

Ej svarat 7,980 1,440 329 

   
 

Soliditet 
  

 
Svarat 37,534 47,374 211 

Ej svarat 46,592 30,022 329 

 
 

För variablerna LN Omsättning och Soliditet är ett T-test utfört. Tabell 3 visar 

medelvärdet och standardavvikelsen och hur dessa skiljer sig positivt eller negativt 

signifikant för studiens respondenter samt för studiens bortfall. För variabeln LN 

Omsättning är svarsfrekvensen inte representativ (sign. = 0,012). Det är den inte heller 

för variabeln Soliditet (sign. = 0,021). Således bör variablerna LN Omsättning och 

Soliditet tolkas med försiktighet. 

 
  

Tabell 4. Bortfall. Bransch 

   P-värde (0,760) Svar Bortfall 

Finansiell verksamhet och 
företagstjänster 76 (36%) 141 (43%) 

Handel 32 (15%) 48 (15%) 

Byggverksamhet 24 (11%) 42 (13%) 

Övrig 79 (38%) 98 (29%) 

Totalt 211 (100%) 329 (100%) 

 

För variabeln Bransch är ett Pearson Chi-square test utfört där H0 = de svarande 

företagen har samma fördelning som de icke-svarande företagen oavsett 

branschtillhörighet. Testet visar p = 0,760. P-värdet är ej signifikant och hypotesen kan 

därmed inte förkastas eftersom P-värdet är över 0,5 (Körner & Wahlgren, 2006). 

Således har respondenterna samma branschfördelning som de icke-svarande företagen.  
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Tabell 5. Bortfall. Region 
 

 
 
 

P-värde = 0,581 Svar Bortfall 

Stockholm 163 (77 %) 253 (77 %) 

Norrland 48 (23 %) 76 (23 %) 

Totalt 211 (100 %) 329 (100 %) 

 

För variabeln Region är ett Pearson Chi-square test utfört där H0 = de svarande 

företagen har samma fördelning som de icke-svarande företagen oavsett region. Testet 

visar p = 0,507. P-värdet är ej signifikant och hypotesen kan därmed inte förkastas. 

Således har respondenterna samma regionfördelning som de icke-svarande företagen. 

5.6 Studiens trovärdighet 

Vi räknade med en svarsfrekvens på 270 företag, dock blev svarsfrekvensen lägre. Vi är 

medvetna om att detta ger en lägre generaliserbarhet och att resultaten i analysen hade 

blivit tydligare om hela svarsfrekvensen uppgått till 50 %.  

Nackdelen med en tvärsnittsdesign kan vara att samband mellan olika variabler kan ses, 

men inte kausala samband (Ball & Foster, 1982; Bryman, 2011). Detta kan vara ett hot 

mot den interna validiteten (Bryman, 2011). Det är därför svårt att veta om exempelvis 

revisionsbyrån eller redovisningsbyrån påverkar valet av regelverk eller om företaget 

väljer ett regelverk som passar in på respektive byrå. Möjligheten finns att företag 

kommer byta byrå vid ett senare tillfälle om de anser att en annan revisionsbyrå 

och/eller redovisningsbyrå är mer lämpad för det valda regelverket. Forskare lyfte även 

fram ett problem där de tittat på företagets storlek och vilken branschtillhörighet 

företaget hade (Ball & Foster, 1982; Holthausen & Leftwich, 1983). Det visade sig att 

företag inom en viss storlekskategori råkade ut för politiska påtryckningar, och de 

menar att detta inte behöver bero på företagets storlek utan vilken branschtillhörighet 

företaget var verksamma i (ibid.). I och med att vi avgränsar oss till företag inom 

Stockholmsregionen och Norrlandsregionen finns det självklart ingen möjlighet till 

generalisering utanför populationen. För att studien ska kunna ge ett så generaliserbart 
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resultat som möjligt inom populationen krävs det att urvalet är så representativt som 

möjligt (Bryman, 2011). 

Vi har tittat på outliers gällande Soliditet och efter rensning av variabelns enda 

extremvärde (-282,22 %) visades inga betydande skillnader i utfall i 

regressionsanalyserna. Vi valde därför att inkludera denna variabel i analyserna. Studien 

påträffade inga andra outliers. 
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6 ANALYS 

Kapitlet inleds med en presentation och analys av beskrivande statistik. Vidare 

genomförs VIF-test, analys av korrelationsmatris och multivariata regressionsanalyser. 

Kapitlet avslutas med analys och tolkning av hypotesprövning. Kapitlet ämnar ge 

läsaren en redogörelse för insamlad data. 

6.1 Beskrivande statistik 

Tabell 6. Beskrivande statistik 

  Antal (andel) 

Beroende variabel 

 Regelverk 2013 

 Tillämpar K2 32 (15%) 

Tillämpar BFN 15 (7%) 

Vet ej 164 (78%) 

Regelverk 2014 

 Kommer välja K2 36 (17%) 

Kommer välja K3 14 (7%) 

Vet ej 161 (76%) 

Oberoende variabel 
 Redovisningsbyrå 
 Ja 127 (60%) 

Nej 84 (40%) 

Revisionsbyrå 

 Ernst & Young 19 (9%) 

PwC 26 (12%) 

KPMG 5 (3%) 

Deloitte 6 (3%) 

Second-tier 15 (7%) 

Övrig 110 (52%) 

Saknar revb 30 (14%) 

Redovisningsbyrå och revisionsbyrå 

Saknar redovisningsbyrå och revisionsbyrå 9  (4%) 

Anlitar redovisningsbyrå eller revisionsbyrå 202 (96 %) 

Kontrollvariabel 
 Storlek (tkr) 
 Medelvärde 8153,85 

Standardavvikelse 13400,05 
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Forts. Tabell 6. Beskrivande statistik 

  Antal (andel) 

  Bransch 

 Byggverksamhet 25 (12%) 

Finansiell verksamhet och företagstjänster 82 (39%) 

Handel 33 (16%) 

Övrig 71 (33%) 

Soliditet (%) 

 Medelvärde 40,35 

Standardavvikelse 37,81 

Antal ägare 

 Enmansbolag 118 (56%)  

>1 ägare 72 (34%) 

Dotterbolag 21 (10%) 

Ägarandel 

 Medelvärde 79,89% 

Standardavvikelse 0,27 

Region 

 Stockholm 163 (77%) 

Norrland 48 (23%) 

   
Tabell 6 visar beskrivande statistik över empirisk data från datainsamlingen. 76 % av de 

tillfrågade bolagen vet inte vilket redovisningsregelverk de kommer välja nästa år. 17 % 

kommer välja K2 och endast 7 % kommer välja K3. 15 % av respondenterna har i 

dagsläget redan börjat tillämpa K2, och 78 % vet inte vilket regelverk de tillämpar i 

dagsläget. 52 % av företagen i urvalet anlitar en mindre revisionsbyrå och 27 % anlitar 

någon av Big 4-byråerna. PwC är dominerande med 12 %, därefter kommer Ernst & 

Young med 9 % och endast 5 % av de tillfrågade bolagen använder Deloitte eller 

KPMG. Värt att nämna är att den låga andelen svar från bolag som granskas av Deloitte 

eller KPMG gör det svårare att generalisera eventuella samband till resten av 

populationen. 60 % av företagen använder redovisningsbyrå. De flesta bolagen i urvalet, 

39 %, tillhör branschen finansiell verksamhet och företagstjänster. Därefter följer 

handel med 16 % och byggverksamhet med 12 %. 56 % av företagen har endast en 

ägare och 10 % av företagen är dotterbolag i en koncern. 76 % av de tillfrågade 

företagen kommer från region Stockholm. 
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Ett Kolmogorov-Smirnov Z-test är utfört för att testa om omsättningen för de svarande 

företagen är normalfördelad. Testet visar att omsättningen blev signifikant vilket 

innebär att omsättningen inte är normalfördelad. Variabel Omsättning logaritmeras 

därför i bortfallsanalysen, korrelationsmatrisen och regressionsanalyserna.  
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6.2 Korrelation 

 

Tabell 7. Korrelationsmatris 
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Tabell 7 är en korrelationsmatris som visar huruvida de beroende variablerna är positivt 

eller negativt korrelerade med de oberoende variablerna och kontrollvariablerna. Vissa 

variabler kodas som dummyvariabler, på grund av detta används referenskategorier för 

att jämföra de olika variablerna. Referenskategorierna är Finansiell verksamhet och 

företagstjänster, Övrig revisionsbyrå samt Enmansbolag, och är valda på grund av att 

de innehåller störst andel insamlad data inom varje kategori av variabler. De beroende 

variablerna är Kommer välja K2/K3, Kommer välja K3 och Tillämpar K2. Variabeln 

Saknar revisionsbyrå och redovisningsbyrå är inte med i korrelationsmatrisen då den 

per automatik visar på multikollinearitet. Korrelationsmatrisen visar att endast 

kontrollvariabeln Dotterbolag är positivt signifikant med de beroende variablerna 

Kommer välja K2/K3 och Kommer välja K3. De resterande kontrollvariablerna uppvisar 

inte något samband med de beroende variablerna. Matrisen visar på ett positivt 

signifikant samband mellan Big 4 och Kommer välja K2/K3 och Tillämpar K2. 

Korrelationsmatrisen visar på ett positivt signifikant samband mellan Omsättning och 

Big 4 vilket indikerar att företag i undersökningen som granskas av någon av Big 4 i 

större utsträckning har högre omsättning. Korrelationsmatrisen visar att den oberoende 

variabeln Redovisningsbyrå är signifikant negativt korrelerad med den beroende 

variabeln Tillämpar K2. Resterande variabler som visar på signifikanta korrelationer 

indikerar ömsesidiga effekter på varandra (Djurfeldt & Barmark, 2009). På grund av 

detta kommer variablerna testas för multikollinearitet (ibid.).  

6.2.1 Multikollinearitet 

Då korrelationsmatrisen indikerar att flera kontrollvariabler är korrelerade med varandra 

utförs ett multikollinearitetstest. Variabler som uppvisar multikollinearitet är: Övrig 

revisionsbyrå, Omsättning, LN omsättning, >1 ägare och Ägarandel. Variabeln Saknar 

revisionsbyrå är strax under 2,5, vilket är det kritiska värdet på VIF-testet (Djurfeldt et 

al., 2011). Dotterbolag exkluderas automatiskt från VIF-testet i statistikprogrammet. På 

grund av detta görs en ny körning där tre av variablerna, Övrig revisionsbyrå, 

Ägarandel och Omsättning, är uteslutna. Variablerna LN Omsättning och >1 ägare 

behålls i det nya VIF-testet då de innehåller liknande data som variablerna Ägarandel 

och Omsättning, och troligen är det orsaken till att multikollinearitet föreligger. Det nya 

VIF-testet visar att alla variabler har väsentligt lägre nivåer än 2,5, således upphör 
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multikollinearitet efter exkludering av ovanstående tre variabler (Djurfeldt et al., 2011). 

När det nya VIF-testet görs inkluderas variabeln Dotterbolag automatiskt. 

6.3 Regressionsanalys 

Studiens referenskategorier är Finansiell verksamhet och företagstjänster, Enmansbolag 

och Övrig revisionsbyrå. B-värdet på variablerna som har behållits kommer att jämföras 

med referenskategorins b-värde (Djurfeldt & Barmark, 2009). Vi har valt en 

signifikansnivå på 10 % och på grund av detta tas inte hänsyn till variabler vars 

signifikansvärde överstiger 0,10 (Moore et al., 2009) 

Tabell 8 visar resultatet av tre olika regressioner som är utförda utifrån de modeller som 

är presenterade nedan. Som regressionen nedan visar är de fyra stora revisionsbyråerna 

sammansatta till Big 4 för att finna ett eventuellt samband mellan Big 4 som helhet och 

val av redovisningsregelverk. 

Tabell 8. Logistisk regression modell 1-3 
    

  
Modell 1  
(Kommer välja K2/K3) 

Modell 2  
(Kommer välja K3) 

Modell 3      
(Tillämpar K2) 

  (n=211)   (n=50)   (n=211)   

 
B-koefficient Standardfel B-koefficient Standardfel B-koefficient Standardfel 

Redovisningsbyrå -,412 ,349 1,488 ,980 -0,830** ,416 

Big 4 1,161*** ,411 -,604 1,207 1,495*** ,494 

Second-tier ,168 ,703 1,454 1,623 -,509 1,104 

Saknar 
revisionsbyrå 

,118 ,586 ,781 1,901 ,501 ,677 

LN Omsättning ,040 ,111 ,123 ,324 -,024 ,127 

Byggverksamhet -,213 ,607 -,713 1,703 -,646 ,851 

Handel -,389 ,561 -22,234 14493,170 ,356 ,606 

Övrig bransch ,073 ,422 -1,527 1,076 ,238 ,506 

Soliditet -,002 ,005 -,004 ,011 ,003 ,007 

Dotterbolag ,482 ,567 3,339* 1,760 -,189 ,703 

>1 ägare ,215 ,379 ,766 1,145 ,703 ,440 

Region -,358 ,388 ,455 1,188 ,514 ,502 

Konstant -1,419 ,984 -2,967 3,082 -2,507** 1,189 

Modell Chi-2 19,567* 

 

16,836 

 

19,918* 

 Rätt 
klassificerade 

79,1 

 

78,0 

 

84,8 

 Nargelklerke R² ,133   ,412   ,157   

       Signifikansnivå: *<0,10; **<0,05; ***<0,01 

     



38 
 

Modell 1 utgår från följande regression: 

RRV1 = α + b₁REDB  + b₂BIG + b₄RBSEC + b₅RBSA + b₆LNO + b₇aBRBY + 

b₇bBRHA + b₇cBROB + b₈SOL +b₉DB + b₁₀FLA + b₁₁REG + ɛ 

Där RRV1 = Kommer välja K2 eller K3 = 1, Vet ej = 0, REDB = Redovisningsbyrå, 

BIG = Dummyvariabel av revisionsbyrå: Big 4, RBPWC = Dummyvariabel av 

revisionsbyrå: PwC, RBEY = Dummyvariabel av revisionsbyrå: Ernst & Young, RBKP 

= Dummyvariabel av revisionsbyrå: KPMG, RBDE = Dummyvariabel av revisionsbyrå: 

Deloitte, RBSEC = Dummyvariabel av revisionsbyrå: Second-tier (GT/ BDO/ Masars 

SET), RBSA = Dummyvariabel av revisionsbyrå: Saknar revisionsbyrå, LNO = 

Logaritmerad omsättning, BRBY = Dummyvariabel av bransch: Byggverksamhet, 

BRHA = Dummyvariabel av bransch: Handel, BROB = Dummyvariabel av bransch: 

Övrig bransch, SOL = Soliditet, DB = Dummyvariabel av dotterbolag, FLA = 

Dummyvariabel av ägare: Fler än en ägare, REG = Region: Stockholm, SAKN = 

Dummyvariabel: Saknar revisionsbyrå och redovisningsbyrå.  

Modell 1 visar på ett signifikant samband mellan Big 4 och den beroende variabeln 

Kommer välja K2/K3. Företag som granskas av Big 4 vet i större utsträckning vilket 

regelverk de ska välja i jämförelse med företag som granskas av övrig revisionsbyrå. 

Förklaringsgraden är 13,3 %, vilken är lägst i modellerna 1-6.  

Modell 2 utgår från följande regression: 

RRV2 = α + b₁REDB  + b₂BIG + b₄RBSEC + b₅RBSA + b₆LNO + b₇aBRBY + 

b₇bBRHA + b₇cBROB + b₈SOL +b₉DB + b₁₀FLA + b₁₁REG + ɛ 

Där RRV2 = Kommer välja K3 = 1, kommer välja K2 = 0 

Resterande variabler är samma som ovan.  

I modell 2 visar ingen av de oberoende variablerna på samband till den beroende 

variabeln Kommer välja K3. Dock syns ett positivt signifikant samband till variabeln 

Dotterbolag och dessa företag kommer i större utsträckning att välja K3, i jämförelse 

med enmansbolag. Förklaringsgraden har ökat till 41,2 %. 
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Modell 3 utgår från följande regression: 

RRV3 = α + b₁REDB  + b₂BIG + b₄RBSEC + b₅RBSA + b₆LNO + b₇aBRBY + 

b₇bBRHA + b₇cBROB + b₈SOL +b₉DB + b₁₀FLA + b₁₁REG + ɛ 

Där RRV3 = Tillämpar K2 = 1, Vet ej/BFNAR = 0 

Resterande variabler är samma som ovan.  

Modell 3 visar den beroende variabeln Tillämpar K2. Företag som vet att de i dagsläget 

tillämpar K2 kodas 1 och om de inte vet vad de i dagsläget tillämpar för regelverk eller 

om de i dagsläget tillämpar Bokföringsnämndens allmänna råd kodas de 0. I modell 3 

visas ett negativt signifikant samband mellan redovisningsbyrå och företag som i 

dagsläget tillämpar K2. Således tillämpar färre företag som anlitar redovisningsbyrå K2, 

i jämförelse med företag som inte anlitar redovisningsbyrå. Vidare i modell 3 är Big 4 

signifikant med den beroende variabeln Tillämpar K2. Företag som granskas av något 

av Big 4 vet i större utsträckning vad de tillämpar för regelverk, i jämförelse med 

företag som granskas av övrig revisionsbyrå. Förklaringsgraden i modell 3 är 15,7 %. 

Vidare är ytterligare tre regressionsanalyser genomförda, vilka benämns modell 4-6. I 

dessa regressionsanalyser är de fyra stora revisionsbyråerna åtskilda. Detta görs i försök 

att öka förklaringsgraden. 
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Tabell 9. Logistisk regression modell 4-6 
    

  

Modell 4  

(Kommer välja K2/K3) 

Modell 5  

(Kommer välja K3) 

Modell 6       

(Tillämpar K2) 

  (n=211)   (n=50)   (n=211)   

 
B-koefficient Standardfel B-koefficient Standardfel B-koefficient Standardfel 

       Redovisningsbyrå -,403 ,352 1,462 1,037 -0,848** ,428 

PwC 1,046** ,520 -1,121 1,563 1,419** ,613 

Ernst & Young 1,345** ,548 -1,560 1,627 1,595** ,637 

KPMG 1,563 1,033 -,375 2,540 3,738*** 1,222 

Deloitte ,622 ,986 21,161 26628,992 -18,832 15774,016 

Second-tier ,174 ,703 1,485 1,725 -,493 1,110 

Saknar 
revisionsbyrå ,115 ,586 ,938 1,967 ,470 ,684 

LN Omsättning ,043 ,114 ,142 ,350 -,038 ,135 

Byggverksamhet -,300 ,628 -,334 1,773 -1,258 1,015 

Handel -,355 ,561 -22,126 14511,426 ,551 ,623 

Övrig bransch ,038 ,426 -1,509 1,203 ,180 ,519 

Soliditet -,002 ,005 -,001 ,012 ,004 ,008 

Dotterbolag ,465 ,577 3,972* 2,152 -,371 ,762 

>1 ägare ,202 ,382 1,368 1,349 ,730 ,451 

Region -,363 ,402 ,542 1,285 ,567 ,545 

Konstant -1,417 1,018 -3,619 3,248 -2,499 1,280 

Modell Chi-2 20,342 
 

21,214 

 

28,530** 

 Rätt klassificerade 78,7 
 

82,0 

 

86,3 

 Nargelklerke R² ,138   ,498   ,221   

       Signifikansnivå: *<0,10; **<0,05; ***<0,01 

      

Modell 4 utgår från följande regression:  

RRV4 = α + b₁REDB + b₃aRBPWC + b₃bRBEY + b₃cRBKP + b₃dRBDE + b₄RBSEC + 

b₅RBSA + b₆LNO + b₇aBRBY + b₇bBRHA + b₇cBROB + b₈SOL +b₉DB + b₁₀FLA + 

b₁₁REG + ɛ 

Där RRV4 = Kommer välja K2 eller K3 = 1, Vet ej = 0, 

Resterande variabler är samma som ovan. 

Modell 4 är, i likhet med modell 1, den beroende variabeln Kommer välja 

K2/K3.  Utifrån denna regression visar PwC och Ernst & Young på en positiv 

signifikant avvikelse från referenskategorin Övrig revisionsbyrå. Företag som är 

granskade av PwC eller Ernst & Young vet i större utsträckning att de kommer välja K2 
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eller K3 inför 2014 i förhållande till om de granskas av en Övrig revisionsbyrå. 

Förklaringsgraden i modell 4 uppgick till 13,8 %.  

Modell 5 utgår från följande regression:  

RRV5 = α + b₁REDB + b₃aRBPWC + b₃bRBEY + b₃cRBKP + b₃dRBDE + b₄RBSEC + 

b₅RBSA + b₆LNO + b₇aBRBY + b₇bBRHA + b₇cBROB + b₈SOL +b₉DB + b₁₀FLA + 

b₁₁REG + ɛ 

Där RRV5 = Kommer välja K3 = 1, kommer välja K2 = 0 

Resterande variabler är samma som ovan.  

I modell 5, där den beroende variabeln är Kommer välja K3, ökade förklaringsgraden 

till 49,8 %. Det är även den högst uppmätta förklaringsgraden. Dotterbolag visar på 

positivt signifikant samband och denna bolagsform kommer oftare att välja K3, i 

jämförelse med referenskategorin Enmansbolag. Här saknas dock signifikanta samband 

mellan någon av de oberoende variablerna PwC, Ernst & Young, KPMG, Deloitte, 

Second-tier, Saknar revisionsbyrå samt Redovisningsbyrå och den beroende variabeln 

Kommer välja K3. 

Modell 6 utgår från följande regression:  

RRV6 = α + b₁REDB + b₃aRBPWC + b₃bRBEY + b₃cRBKP + b₃dRBDE + b₄RBSEC + 

b₅RBSA + b₆LNO + b₇aBRBY + b₇bBRHA + b₇cBROB + b₈SOL +b₉DB + b₁₀FLA + 

b₁₁REG + ɛ 

Där RRV6 = Tillämpar K2 = 1, Vet ej/BFNAR = 0 

Resterande variabler är samma som ovan. 

I modell 6 är den beroende variabeln, i likhet med modell 3, Tillämpar K2. Modellen 

visar på positiv signifikans mellan variablerna PwC, Ernst & Young och KPMG i 

jämförelse med referenskategorin Övrig revisionsbyrå, där KPMG visar på störst 

positiv avvikelse. I dagsläget vet företag som granskas av PwC, Ernst & Young eller 

KPMG i större utsträckning att de tillämpar K2, i jämförelse med Övrig revisionsbyrå. I 

modell 6 syns även en negativt signifikant skillnad bland företag som använder 

redovisningsbyrå, där företag som anlitar redovisningsbyrå i mindre utsträckning 
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tillämpar K2 i jämförelse med företag som anlitar redovisningsbyrå. Förklaringsgraden i 

modell 6 uppgick till 22,1 %. 

Tabell 10. Logistisk regression modell 7-9 
    

  
Modell 7  
(Kommer välja K2/K3) 

Modell 8  
(Kommer välja K3) 

Modell 9   
(Tillämpar K2) 

  (n=211)   (n=50)   (n=211)   

 
B-koefficient Standardfel B-koefficient Standardfel B-koefficient Standardfel 

       Saknar 
revisionsbyrå och 
redovisningsbyrå 

-,087 ,819 -20,316 28420,722 ,494 ,826 

Konstant -1,166 ,165 -,887 ,318 -1,746 ,198 

Modell Chi-2 ,011 
 

1,346 

 

,328 

 Rätt klassificerade 76,3 
 

72,0 

 

84,8 

 Nargelklerke R² ,000   ,038   ,003   

       Signifikansnivå: *<0,10; **<0,05; ***<0,01 

    De tre sista regressionsanalyserna som är utförda benämns modell 7-9. 

Regressionsanalyserna visar eventuella samband mellan företag som saknar både 

revisionsbyrå och redovisningsbyrå. Gemensamt för modell 7-9 är att förklaringsgraden 

är låg. 

Modell 7 utgår från följande regression:  

RRV7 = α + b₁₂SAKN + ɛ 

Där RRV7 = Kommer välja K2 eller K3 = 1, Vet ej = 0, 

Resterande variabler är samma som ovan. 

Modellen visar inte på något samband mellan företag som saknar rådgivning från 

redovisningsprofessionen och Kommer välja K2/K3. 

Modell 8 utgår från följande regression:  

RRV8 = α + b₁₂SAKN + ɛ 

Där RRV8 = Kommer välja K3 = 1, Kommer välja K2 = 0, 

Resterande variabler är samma som ovan. 

Modell 8 visar inte på samband mellan företag som saknar revisionsbyrå och 

redovisningsbyrå och variabeln Kommer välja K3. 
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Modell 9 utgår från följande regression:  

RRV9 = α + b₁₂SAKN + ɛ 

Där RRV9 = Tillämpar K2 = 1, Vet ej/BFNAR = 0, 

Resterande variabler är samma som ovan. 

Modell 9 visar inte på något samband mellan företag som saknar revisionsbyrå och 

redovisningsbyrå och variabeln Tillämpar K2. 

Tabell 11. Revisionsbyrå  
   

(n = 211)  
Kommer välja K2 

(Tillämpar K2) Kommer välja K3   Vet ej     Totalt 

Ernst & Young 7 (6) 2 10 19 

PwC 7 (7) 3 16 26 

KPMG 2 (3) 1 2 5 

Deloitte 0 (0) 2 4 6 

Second-tier 1 (1) 2 12 15 

Saknar revisionsbyrå 4 (4) 1 25 30 

Övrig revisionsbyrå 15 (11) 3 92 110 

Totalt 36 (32) 14 161 211 

 

Sammanfattningsvis visar tabell 11 en matris mellan val av regelverk och revisionsbyrå. 

Som framgår av tabellen har företag i urvalet som revideras av Ernst & Young eller 

PwC i större utsträckning redan börjat tillämpa K2 eller valt K2 inför nästa år. Några få 

företag som revideras av Deloitte har däremot valt att tillämpa K3 eller vet inte vad de 

ska tillämpa nästa år. Som tidigare nämnts är det problematiskt att generalisera studiens 

resultat då Deloitte och KPMG endast representeras med sex respektive fem bolag i 

urvalet som granskas av dessa byråer. Inför nästa år kommer åtta företag som revideras 

av Big 4 välja att tillämpa K3, utav totalt 14 bolag som kommer välja att tillämpa K3. 

16 företag som granskas av Big 4 kommer välja att tillämpa K2 och detta kan jämföras 

med 15 företag som granskas av Övrig revisionsbyrå. Utav de företag som inte vet vad 

de ska välja för regelverk revideras 32, av totala 161 Vet ej, av Big 4. Bland de företag 

som saknar revisionsbyrå vet 25 av 30 tillfrågade bolag inte vad de ska välja för 

regelverk nästa år.  
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6.4 Tolkning och hypotesprövning 

Studiens kontrollvariabler är till för att kontrollera om andra faktorer än revisionsbyrå 

eller redovisningsbyrå påverkar valet av redovisningsregelverk. Risken om 

kontrollvariabler utelämnas är att ett samband mellan de beroende och oberoende 

variablerna, som egentligen påverkas av en tredje, utomstående variabel, påträffas. Det 

påträffas ett signifikant samband på 0,10 % nivå i modell 2 och 5 mellan 

kontrollvariabeln Dotterbolag och den beroende variabeln Kommer välja K3. 

Dotterbolag kommer i större utsträckning att välja K3. 

Big 4 är signifikant på 0,05 % nivå gentemot den beroende variabeln Kommer välja 

K2/K3 samt den beroende variabeln Tillämpar K2. Utifrån denna analys förkastas 

hypotesen “H1: Företag som granskas av någon av Big 4 kommer i större utsträckning 

välja K3.”.   

I de flesta fall har respondenterna som svarar Vet ej på frågan kring valet om K2 eller 

K3 ingen kännedom om K-regelverken och blir under telefonintervjun för första gången 

bekanta med begreppet. Vi uppmärksammar att ett fåtal företag påbörjat en diskussion 

kring valet med sin revisionsbyrå eller redovisningsbyrå. I regressionsanalyserna finns 

inget signifikant samband mellan Second-tier eller Saknar revisionsbyrå och någon av 

de beroende variablerna. Företag som har Big 4 vet i större utsträckning vilket regelverk 

de kommer välja, enligt modell 1 och 3. I modell 6 uppvisar Redovisningsbyrå ett 

negativt signifikant samband, vilket tyder på att företag som anlitar redovisningsbyrå 

inte börjat tillämpa K2.  

Företag som anlitar Big 4 vet i större utsträckning vilket regelverk de kommer välja. 

Företag med redovisningsbyrå har inte börjat tillämpa K2 och samband saknas mellan 

redovisningsbyrå och de övriga beroende variablerna. Utifrån denna analys kan 

hypotesen: “H2: Företag som anlitar revisionsbyrå och/eller redovisningsbyrå har i 

större utsträckning valt om de ska tillämpa K2 eller K3.” delvis förkastas.  
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7 DISKUSSION OCH SLUTSATS 

Studiens sista och avslutande kapitlet lyfter huvudsakliga resultat och slutsatser som 

dras utifrån teori och empiri. Kapitlet ger även förslag till fortsatt forskning inom 

området. Kapitlet ämnar ge läsaren en förståelse för vad studien har resulterat i. 

7.1 Diskussion och slutsats 

Inledningsvis, i studiens problemformulering, ställde vi frågan: Hur påverkar 

revisionsbyrån och/eller redovisningsbyrån, eller det faktum att företag saknar dessa, 

valet av regelverk? Syftet med studien är att förklara huruvida nyttjandet, eller icke-

nyttjandet, av revisionsbyrå och/eller redovisningsbyrå påverkar valet mellan K2 och 

K3. Studien är genomförd med utgångspunkt i IT och AT. Teorierna är avsedda att 

komplettera varandra för att tillsammans, eller separat, förklara studiens syfte. Innan vi 

presenterar studiens resultat och slutsatser vill vi återigen poängtera att svarsfrekvensen 

är lägre än väntat vilket gör att vi måste vara restriktiva vid generalisering av 

slutsatserna. 

Studien visar att 76 % av de 211 respondenterna ännu inte gjort sitt val inför 2014, 

vilket vi anser är påfallande många företag. Den huvudsakliga uppfattningen vid 

datainsamlingen var att mindre företag i allmänhet har dålig vetskap om att valet är 

aktuellt. Vi uppfattade även att påfallande många företag hade låg kompetensnivå  och 

svagt engagemang för sin redovisning, vilket kan vara en anledning till att de lämnar 

över sin redovisning till en extern part i form av redovisningskonsult eller revisor. Detta 

går i linje med Svanström (2008) som menar att kompetensnivån i avseende på 

redovisning är lägre i mindre företag och dessa företag är därför i större behov av 

rådgivning från revisor. Även Horwitz & Kolodny (1982), Johannisson & Lindmark 

(1996) och Gooderham et al. (2004) menar att mindre företag har ett grundläggande 

behov av rådgivning. Tidigare studier stämmer således överens med vår uppfattning om 

kunskaps- och engagemangsnivå kring redovisning i mindre företag.  
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Studien visar att 60 % av de tillfrågade bolagen anlitar redovisningsbyrå. Studien fann 

inget samband mellan Redovisningsbyrå och Kommer välja K2/K3 eller Kommer välja 

K3. Däremot visar studien att företag som har redovisningsbyrå i större utsträckning inte 

vet vilket regelverk de tillämpar i dagsläget. Detta utfall är en direkt motsats till hypotes 

2, men leder inte i sig till att teorin är oanvändbar. Det finns två möjliga förklaringar till 

utfallet från empirin. En möjlighet är att valet redan skett och att det är 

redovisningsbyrån som fattat beslutet. I detta fall finns brister i kommunikation mellan 

byrån och företaget. Watts & Zimmerman (1986) menar att redovisning kan vara en del 

av kontraktet mellan principalen och agenten, i detta fall företaget och 

redovisningsbyrån, och under dessa förutsättningar finns brister i kontraktet. Det leder 

till att redovisningsbyrån maximerar sin nytta genom att fatta företagets beslut om 

regelverk. Det uppstår även informationsasymmetri då agenten besitter mer information 

än principalen (Fields et al., 2001) och företaget har överlämnat påverkan på valet till en 

extern redovisningsbyrå. Den externa partens påverkan kan ifrågasättas ur ett etiskt 

perspektiv i och med risken för att byrån väljer ett regelverk som ger mer ekonomisk 

lönsamhet för byrån istället för att maximera företagets nytta (jfr. Jensen & Meckling, 

1976; Watts & Zimmerman, 1986). Något som styrker antagandet om att 

redovisningsbyrån har gjort valet är att 78 % av företagen inte vet vilket regelverk de i 

dagsläget tillämpar, vilket även detta är anmärkningsvärt. Företagen har uppenbart 

bristande kunskap om vilket regelverk de tillämpar. Det tyder i hög grad på 

informationsasymmetri mellan företaget och redovisningsbyrån då redovisningsbyrån 

besitter mer information än företaget (Fields et al., 2001).  

Studien visar att företag förlitar sig på redovisningsprofessionen, och genom att anlita 

externa parter uppnår företaget legitimitet. Legitimitet inom revison innebär att följa 

samhällets normer och etiska värderingar (Eriksson-Zetterquist, 2009). Carrington 

(2010a) menar att när revisorn har granskat redovisningen ökar företagets trovärdighet 

och legitimitet, och på liknande sätt bör företaget uppnå legitimitet genom att anlita en 

redovisningsbyrå. Det kan vara en anledning till att mer än hälften av respondenterna i 

studien anlitar redovisningsbyrå. Studien visar att när en extern part anlitas uppstår 

institutionella påtryckningar från redovisningsprofessionen (DiMaggio & Powell, 

1983). Företag förlitar sig på den externa parten och befogenheten att fatta beslut kring 

det aktuella valet förflyttas således från företaget. 



47 
 

En annan förklaring till utfallet är att varken företaget eller redovisningsbyrån har tagit 

ställning till valet. Detta är dock mindre troligt då redovisningsspecialister hävdar att det 

är viktigt att företag är insatta i regelverksvalet (Lennartsson, 2012) och således borde 

företagen redan ha gjort ett val, i synnerhet om redovisningen sköts av en extern 

redovisningsbyrå. Som regressionen visar vet företag som inte nyttjar redovisningsbyrå 

i större utsträckning vilket regelverk de tillämpar idag, i jämförelse med företag som 

nyttjar redovisningsbyrå. Även detta kan kopplas till att företag som anlitar 

redovisningsbyrå har lägre intresse för redovisning. Därmed torde företag som har en 

egen ekonomifunktion även besitta den kunskap som krävs för att ta ställning till valet.  

Företag som inte nyttjar redovisningsbyrå har inte några institutionella påtryckningar 

från denna profession. Det är möjligt att informationsasymmetri existerar internt i 

företaget, mellan ägare och ledning, men inte externt. Utfallet är därmed svårt att styrka 

utifrån valda teorier. Studien visar att företag som anlitar redovisningsbyrå, i större 

utsträckning, inte har börjat tillämpa K2, i jämförelse med företag som ej anlitar 

redovisningsbyrå. Den troliga förklaringen till detta är, enligt ovanstående diskussion, 

att företag med redovisningsbyrå inte vet vilket regelverk de tillämpar. 

Studien visar att 86 % av de tillfrågade bolagen granskas av revisionsbyrå. Studien visar 

att företag som granskas av Big 4, i jämförelse med övrig revisionsbyrå, i större 

utsträckning har gjort sitt val inför nästa år och har redan börjat tillämpa K2, vilket 

tyder på att företag som granskas av Big 4 vet vilket regelverk de ska välja. Resultatet 

stämmer överens med tidigare forskning där samband mellan Big 4 och val av 

redovisningsregelverk påträffats (Collin et al., 2009). Collin et al. (2009) talar dock om 

svårigheten att finna kausala samband. Det är möjligt att företag väljer en revisionsbyrå 

som går i linje med företaget egna värderingar kring redovisning. Detta styrks av Nagy 

(2005), som menar att företaget väljer en revisionsbyrå som har likande syn på 

redovisning som företaget har. Studien visar inte på något statistiskt signifikant 

samband mellan Big 4 och Kommer välja K3, vilket gör att hypotes 1 förkastas. Varför 

har företag som granskas av Big 4 i större utsträckning redan har gjort sitt val? 

Uppenbart är även här, i likhet med ovanstående diskussion, att informationsasymmetri 

existerar mellan företaget och den externa parten (Fields et al., 2001). På liknande sätt 

strävar både företaget och revisionsbyrån efter att nyttomaximera vilket är en förklaring 



48 
 

till att revisionsbyrån försöker påverka och informera företaget om vilket regelverk som 

lämpar sig bäst (jfr. Jensen & Meckling, 1976; Watts & Zimmerman, 1986). Vi tror 

emellertid att IT i större utsträckning kan förklara Big 4-byråernas påverkan på valet. 

De institutionella krafterna som revisorn utövar mot företaget är en förklaring till 

utfallet. Det handlar om omedvetna processer (Hawley, 1968 genom DiMaggio & 

Powell, 1983) och revisionsbyrån har möjlighet att utöva påtryckningar mot företaget 

som därmed agerar enligt byråns uttalanden. Big 4-byråer har en liknande klientkrets, 

karaktärsdrag (Collin et al., 2009) och auktoritet, vilket styrks av DiMaggio & Powells 

(1983) argumentation att organisationer inom samma organisationsfält uppnår en viss 

struktur och kultur. Genom att följa Big 4-byråernas rekommendationer uppnår 

företaget legitimitet (Carrington, 2010a). Emellertid kan dessa institutionella 

påtryckningar ifrågasättas utifrån ett oberoendeperspektiv, där revisorns huvudsakliga 

roll är att granska företagets redovisning och endast rådgiva vid brister i redovisningen 

(ibid.). Studien visar att företag som granskas av Big 4-byråerna i större utsträckning vet 

vilket regelverk de ska välja, vilket indikerar att redovisningsprofessionen är en viktig 

aktör gällande valet och att tillit till Big 4-byråerna existerar. Empirin går således i linje 

med teorin.  

En annan förklaring till resultatet är att företag som granskas av Big 4 innehar liknande 

egenskaper och befinner sig inom samma organisationsfält, vilket kan förklaras av att 

företaget väljer en revisionsbyrå som har samma syn på redovisning som företaget 

(Nagy, 2005). Det kan även förklaras utifrån den sociala teorin, där företag inom samma 

bransch tenderar att efterlikna varandra och utsättas för mimetiska påtryckningar, vilket 

även styrks av Collin et al. (2009) som fann ett svagt samband mellan bransch och 

redovisningsval. Företag kan till exempel granskas av samma revisionsbyrå som sin 

konkurrent, och därmed tillämpa samma regelverk som konkurrenten. Denna studie är 

genomförd under en period då valet ska, och kommer att, ske och som studien visar har 

valet i många fall ännu inte skett. Det är svårt att härma en konkurrent som heller ännu 

inte valt regelverk, och troligtvis finns även en tidsaspekt vid imitering. Analysen visar 

inte på något samband mellan bransch och revisionsbyrå och teorin avseende mimetisk 

påverkan på bransch kan därför inte nyttjas i dagsläget, men troligen i ett senare skede. 
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Troligtvis har även ägaren i företaget som granskas av Big 4 ett större engagemang för 

redovisning. Anledningen till detta kan vara att det är mer betydelsefullt att skapa 

legitimitet hos företaget. Om företaget har en redovisningsengagerad ägare är det 

möjligt att företaget lägger större vikt vid att revisionsbyrån håller hög kvalitet och har 

ett gott rykte, för att skapa legitimitet hos företaget. Studier visar att Big 4-byråer håller 

högre kvalitet än andra byråer (DeAngelo, 1981; Francis, 2004). Emellertid är det svårt 

att undersöka ägarens engagemangsnivå för redovisning och se om intresset är liknande 

bland andra företag som revideras av någon Big 4-byrå.  

Studien påträffar inget signifikant samband mellan Second-tier och någon av de 

beroende variablerna. 14 % av respondenterna har valt att inte granskas av revisor och 

vi förväntade oss att företag som saknar revisionsbyrå i större utsträckning inte visste 

vilket regelverk de kommer välja. Dock påträffas inte detta samband. Det tyder på att 

institutionella påtryckningar inte har lika stor påverkan som teorin antyder i de fall 

företagen granskas av någon av Second-tier eller i den mån de saknar revisionsbyrå. En 

tänkbar förklaring till att teorin inte stämmer för företag som saknar revisionsbyrå är 

som tidigare diskuterats att många företag ännu inte tagit ställning till valet. Studien 

visar på samband mellan företag som granskas av någon av Big 4 och de beroende 

variablerna Kommer välja K2/K2 och Tillämpar K2. Utöver detta finner studien inga 

ytterligare samband mellan valet och nyttjandet, eller icke-nyttjandet, av revisionsbyrå, 

trots att vi kontrollerat för andra faktorer.  

Studien visar inget samband mellan, huruvida icke-nyttjandet av både revisionsbyrå och 

redovisningsbyrå påverkar valet mellan K2 och K3. I detta fall uppstår samma 

resonemang som då företag saknar antigen revisionsbyrå eller redovisningsbyrå. 

Således finns det heller ingen direkt koppling till teorin som förklarar orsaken till att 

detta samband inte finns eller varför påverkan inte existerar.  

Vidare visar studien att dotterbolag, jämfört med enmansbolag, i större utsträckning 

kommer välja K3. Utöver variabeln Dotterbolag påträffas inget signifikant samband 

mellan kontrollvariablerna och de beroende variablerna. Bartov & Bodnar (1996) menar 

att företag med hög informationsasymmetri kommer byta till mer informativa 

redovisningsregelverk när dessa blir tillgängliga, detta för att maximera företagsvärdet. 

I dotterbolag har troligtvis ledningen mer information än ägarna, och dotterbolag har 
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därmed hög informationsasymmetri och tenderar att välja K3, vilket denna studie 

bekräftar. Tidigare studier menar att om fler ägare träder in i företaget påverkas 

redovisningsvalet (Collin et al., 2009). I denna studie påträffas dock inte samband 

mellan variabeln Enmansbolag och Fler än en ägare. Eventuellt hade, i likhet med 

diskussionen i Collin et al. (2009), ett samband påträffats om studien kontrollerat för 

upphörandet av enmansbolag, således om företaget får ytterligare en ägare. Det går i 

linje med Drefeldts (2012) påstående om att ju fler intressenter ett företag har desto 

starkare skäl har de att välja K3. Företag som är moderbolag i en större koncern, men 

ändå klassas som mindre företag, får inte tillämpa K2 (BFNAR 2008:1), och detta kan 

vara en förklaring till att dotterbolag i större utsträckning valt K3. Det underlättar 

troligtvis vid konsolidering och på så sätt maximerar företaget sin nytta (jfr. Jensen & 

Meckling, 1976; Watts & Zimmerman, 1986). Generellt är det naturligt att även företag 

med hög omsättning väljer K3, men detta samband kunde inte påträffas. Det är 

förvånande att detta samband saknas då tidigare studier visar på samband mellan 

redovisningsval och företagets storlek (Holthausen & Weftwich, 1983; Watts &  

Zimmerman, 1986; Collin et al., 2009). Resultatet bör tolkas med försiktighet då 

respondentgruppen inte är representativ utifrån urvalet och svarsfrekvensen är lägre än 

väntad.  

Det är möjligt att företag i Stockholm, ett ekonomiskt centrum och storstadsregion 

(Svanström, 2008), har fler intressenter och således föredrar K3. Detta samband kunde 

dock inte påträffats trots att tidigare studie fann ett svagt samband mellan företag i 

storstäder och val av redovisningsregelverk (Collin et al., 2009). Inte heller påträffades 

samband mellan företagets soliditet och val av regelverk. Detta kan bero på att 

institutionella påtryckningar från långivare är svaga. Det kan även bero på att K2 är ett 

tillräckligt bra regelverk när det gäller upplysningar och långivare får den information 

de efterfrågar. Dock bör variabeln Soliditet beaktas med försiktighet eftersom 

svarsfrekvensen inte är representativ i förhållande till urvalet. 
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7.2 Reflektion 

Studien visade att påfallande många företag  ännu inte gjort sitt val av regelverk. 

Teorierna var avsedda att användas separat och integrerat för att besvara frågan kring 

huruvida nyttjandet eller icke- nyttjandet av revisionsbyrån och/eller redovisningsbyrån 

påverkar valet mellan K2 och K3.  

Big 4 ligger enligt denna studie i framkant när det gäller valet och har redan nu börjat 

konsultera sina klienter kring vad de ska välja. Både Big 4-byråerna och 

redovisningsbyråernas påverkan på valet förklarades av social teori samt förstärkes 

ytterligare med hjälp av ekonomisk teori kring informationsasymmetri och principal-

agentproblematik. Emellertid är utfallet av huruvida icke-nyttjandet av redovisningsbyrå 

påverkar valet svårt att styrka. Studien fann inget samband mellan redovisningsvalet 

och företag som saknar revisionsbyrå. 

Teorierna har i viss utsträckning bidragit med en förklaring till empirin, dock kunde inte 

denna studie förklara teoriernas påverkan på de resterande revisionsbyråerna eller 

avsaknaden av revisionsbyrå. Sammanfattning av slutsatsen visas i figur 2. 
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Figur 2. Slutsatsöversikt 
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7.3 Metodkritik 

Efter studiens genomförande har vi diskuterat och reflekterat över studiens metodval. Vi 

har även diskuterat huruvida studiens utfall kunnat resultera i ett mer generaliserbart 

resultat vid förändring och komplettering i den empiriska metoden. För att väsentligen 

öka studiens generaliserbarhet hade en högre svarsfrekvens erfordrats. För att stärka 

studiens trovärdighet hade telefonintervjuerna och insamlingen av sekundärdata även 

kunnat kompletteras med direkta kvalitativa intervjuer med revisorer och 

redovisningskonsulter för att skapa ytterligare en infallsvinkel. Det hade varit intressant 

att se om företagens svar gick i linje med redovisningsprofessionens uppfattning. I 

efterhand har vi även diskuterat att det hade varit önskvärt att vikta urvalet utifrån så väl 

storlek som revisionsbyrå med förhoppning att ge ett mer representativt urval.  

7.4 Förslag till fortsatt forskning 

En problematik med denna studie är att så pass många företag ännu inte gjort valet 

mellan K2 och K3, vilket troligtvis beror på att studien är genomförd dryga halvåret 

innan beslutet ska vara taget och K3 börjar gälla. Det vore därför intressant att göra om 

studien vid ett senare tillfälle, när fler företag har tagit ställning till valet, för att jämföra 

huruvida resultaten skiljer sig åt.  

Det vore även intressant att se om ytterligare intressenter än de vi tagit upp påverkar 

valet, exempelvis Skatteverket, kunder och leverantörer. Vidare kan undersökas om 

redovisningskonsulten eller företaget fattar beslut kring redovisningsval och hur 

informationsflödet mellan konsulten och företaget förhåller sig.  

Vid fortsatt forskning hade det varit intressant att studera huruvida 

redovisningskonsulter agerar som administratör eller rådgivare, vilket denna studie inte 

ämnade ge svar på. Påfallande många företag i denna studie är varken informerade eller 

har gjort sitt val mellan K2 och K3. Det vore därför intressant att undersöka vem som 

ansvarar för att tillgodose mindre företag med information kring större 

redovisningsmässiga förändringar.  
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APPENDIX 1 

Intervjuguide. 

 

Introducera till studien: 

- Introduktion kring studien och syftet med intervjun.  

- Försäkra respondenten om anonymitet.  

- Tacka för att respondenten valde att besvara intervjufrågorna. 

 

Intervjufrågor 

 

 

Område 1 – Revisionsbyrå/Redovisningsbyrå 

 

1. Använder ni er av redovisningsbyrå, om JA, vilken? 

2. Granskas ni av revisor, om JA, vilken revisionsbyrå? 

3. Om Nej, vilken revisionsbyrå hade ni tidigare? 

 

Område 2 –  Ägarskap 

 

4. Hur många ägare finns i företaget?  

5. Hur stor är den största ägarens andel? 

 

Område 3 –  Regelverk 

 

6. Vilket regelverk tillämpar ni idag? 

7. Vet ni vilket regelverk ni kommer tillämpa 2014? 

8. Om JA, vilket? (K2 eller K3)? 

 
 


