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Sammanfattning 

Titel:  Alea iacta est – Tärningen är kastad: En studie om vad som förklarar 

mindre aktiebolags val mellan regelverken K2 och K3. 

Författare:  Jenny Antonsson och Camilla Boström 

Handledare: Torbjörn Tagesson 

Bakgrund: 97 procent av alla svenska företag har stått inför valet mellan regelverken 

K2 och K3. De nya regelverken, som gäller för mindre företag, ska 

tillämpas i alla årsredovisningar efter den 1 januari 2014. Tidigare 

studier i redovisningsval visar att företag inte alltid är rationella, utan att 

helt andra faktorer påverkar valen, därför uppkom intresset av att 

undersöka vad som påverkat företag i valet mellan K2 och K3.  

Syfte:  Syftet med denna studie är att förklara vad som har påverkat mindre 

aktiebolag i deras val mellan K2 och K3. Vidare är syftet att förstå på 

vilket sätt dessa faktorer har påverkat mindre aktiebolags val. 

Metod: Studien utgår ifrån ett deduktivt angreppssätt där positiv 

redovisningsteori och institutionell teori används för att förklara valet 

mellan K2 och K3. Studien inleds med en kvantitativ undersökning 

genom databasinsamling och telefonenkäter som sedan kompletteras med 

kvalitativa intervjuer.  

Slutsats: Resultatet visar att variablerna Bransch, Koncern och Revisionsbyrå kan 

förklara mindre aktiebolags val mellan K2 och K3. Studien visar även att 

medvetenheten om vilket regelverk som följs, hos företag är väldigt låg. 

För att förklara redovisningsval behövs alltså argument från både positiv 

redovisningsteori och institutionell teori.  

Nyckelord: Redovisningsval, K2, K3, Positiv redovisningsteori, Institutionell teori.  



 

 

 

Abstract 

Title:  Alea iacta est – The die is cast: A study of what explains smaller 

companies’ choice between the regulations K2 and K3. 

Authors:  Jenny Antonsson and Camilla Boström 

Supervisor: Torbjörn Tagesson 

Background: 97 percent of all Swedish companies have faced the choice between the 

regulations K2 and K3. The new regulations, which apply to smaller 

companies, shall be applied in all financial statements after January 1, 

2014. Previous studies in accounting choices show that companies are 

not always rational but completely different factors affects their choices, 

therefore arose the interest to investigate what has influenced companies 

in their choice between K2 and K3. 

Purpose:  The aim of this study is to explain what has affected smaller companies 

in their choice between K2 and K3. The study further intends to create 

understanding on how these factors have affected smaller companies’ 

choices. 

Method: The study is based on a deductive approach, where Positive Accounting 

Theory and Institutional Theory are used to explain the choice between 

K2 and K3. The study starts with a quantitative database collection and 

telephone questionnaires, which is complemented by qualitative 

interviews. 

Conclusion: The study shows that variables such as Industry, Group affiliation and 

Auditing firm may explain smaller companies’ choice between K2 and 

K3. The study also shows that the companies’ awareness of what rules 

they follow is very low. To explain accounting choices this study needed 

arguments from both Positive Accounting Theory and Institutional 

Theory. 

Keywords: Accounting choice, K2, K3, Positive Accounting Theory, Institutional 

Theory.  
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1 Inledning 

 

I det inledande kapitlet presenteras bakgrund och problemdiskussion kring regelverken 

K2 och K3, vilket leder till att studiens bidrag och syfte sedan presenteras. Kapitlet 

ämnar ge läsaren förståelse för varför studien är aktuell och vad studien syftar till att 

undersöka.  

 

1.1 Bakgrund 

Enligt Lennartsson (2013) är det hela 97 procent av alla svenska företag som kan 

redovisa antingen enligt K2 eller K3. De nya regelverken från Bokföringsnämnden 

(BFN) trädde ikraft den 1 januari 2014 och debatten om vad mindre företag ska välja 

och varför har varit intensiv under de senaste åren. I en intervju (Bergman, 2013) säger 

Stralström att K3 ger en mer fullständig bild av företag med en omfattande verksamhet 

men att K2 är ett fullvärdigt alternativ för många företag. Han kritiserar dock K2 och 

dess bestämmelser för att vara allt för fyrkantiga. Vidare leder detta till att bilden som 

företaget presenterar riskerar att inte vara rättvisande (Drefeldt & Törning, 2012).  

En av anledningarna till att de svenska redovisningsreglerna ständigt utvecklas och 

förändras är utvecklingen som sker av de internationella redovisningsnormerna 

(Eriksson, 2012a). Vidare skriver Eriksson (2012a) att BFN i början av 2000-talet såg 

att redovisningen kom att påverkas i allt större grad av den internationella utvecklingen, 

vilket för de största företagen sågs som positivt. Däremot ifrågasattes lämpligheten för 

mindre svenska företag att följa internationella normer som för dem skulle innebära 

stora förändringar i redovisningen. Dessutom uppfattades de dåvarande svenska 

reglerna som komplexa i och med att regelverken getts ut ämnesvis genom exempelvis 

ett allmänt råd eller rekommendation för materiella anläggningstillgångar och ett för 

nedskrivningar. Dessa allmänna råd och rekommendationer gavs dessutom ut från två 

olika normgivare, BFN och Redovisningsrådet (RR). BFN såg i detta ett problem med 



 

2 

 

att företag kunde välja mellan olika regler för att uppnå önskat resultat, vilket 

resulterade i bristande jämförbarhet mellan företag (ibid.). Med denna bakgrund arbetar 

BFN sedan 2004 med att ta fram nya regelverk gällande redovisning för alla svenska 

företag, vilket benämns K-projektet (Bokföringsnämnden [BFN], 2014).  

De nya regelverken är kategoriindelade efter fyra olika nivåer utifrån storleken på 

företag. Tanken bakom projektet har varit att ta fram fyra kompletta regelverk där alla 

regler som gäller ett företag finns samlade (BFN, 2014). Det är alltså nu, efter den 1 

januari 2014 som alla årsredovisningar ska upprättas enligt K-regelverken. Majoriteten 

av alla svenska företag tillhör någon av de två mellersta kategorierna, K2 och K3, vilket 

för de flesta företag innebär ett val. Jämfört med K3, som är huvudregelverket för icke 

noterade företag och i koncernredovisning, består K2 av förenklingsregler som bland 

annat innebär färre valmöjligheter och mindre krav på tilläggsupplysningar (BFN, 

2014).  

De företag som måste följa K3 är de som överskrider gränsvärdena för större företag 

enligt Årsredovisningslagen (ÅRL). De gränsvärden som styr kategoriseringen gäller 

mått på antalet anställda, balansomslutning samt nettoomsättning. Företag som inte 

överskrider gränsvärdena kategoriseras som mindre företag och kan följa K2, däremot 

är det enligt BFN tillåtet att välja ett regelverk högre upp i hierarkin (BFN, 2014). 

Enligt Abrahamsson (2013) och Bergman (2013) är det viktigt att välja rätt regelverk 

från början eftersom det finns en uttalad begränsning i byte av regelverk. Efter val av 

K-regelverk första gången är det endast tillåtet att byta till K2 en gång om inte särskilda 

skäl kan uppvisas (Bokföringsnämndens allmänna råd [BFNAR] 2012:4). 

I skrivandets stund bör företag beslutat om att antigen tillämpa K2 eller K3, vilket gör 

det möjligt och intressant att utvärdera vilka faktorer som faktiskt har påverkat dem i 

deras val. Frågan är om valet som företag gjort är rationellt eller om helt andra faktorer 

har påverkat. Törning (2012) skriver att intressenterna och verksamheten är de faktorer 

som bör avgöra företagens val. Hon anser att det vore rationellt för företag med många 

intressenter att välja K3 eftersom det medför att de på ett bättre sätt uppfyller 

intressenternas särskilda behov av information. För företag med exempelvis mycket 
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forskning och utveckling (FoU) i sin verksamhet kan det även vara mer lämpligt att 

välja K3 på grund av fördelaktigare aktiveringsregler (PwC, 2013). I Lennartssons 

intervju (2012) med Abrahamsson och Drefeldt förs diskussion om att 

redovisningsprofessionen genom rådgivning i hög utsträckning kan påverka företags 

val. Detta anses kunna vara ett problem, då tanken inte är att redovisningsprofessionen 

ska välja utifrån vad de föredrar utan vad som är lämpligast för företaget i fråga. Om 

företag väljer det regelverk som de blir rekommenderade, utifrån någon annans intresse, 

kan det ses som att de varit irrationella i sitt val.  

Många företag har dragit ut på beslutet vilket Bergman (2013) och Drefeldt (2012) har 

kritiserat. Detta har även varit märkbart i tidigare examensarbeten då de endast kunnat 

undersöka företags intentioner och inställningar till regelverken K2 och K3 samt valet 

mellan dem (Larsson & Svensson, 2013; Sjögren & Strand, 2013; Viotto & Haglund, 

2013). Innan ett val är gjort kan det vara enkelt att uttrycka sina åsikter, men när valet 

väl ska göras kan intentioner och inställningar snabbt förändras. Det kostar inget att ha 

åsikter, men det kostar att agera. I och med att beslutet nu är taget är det först nu som 

det är möjligt att undersöka om företag har varit rationella eller om helt andra faktorer 

har varit avgörande i deras val.  

1.2 Problemdiskussion 

Under de senaste åren har K2 och K3 varit ett återkommande ämne i examensarbeten 

inom redovisning (Ahlin & Strandberg, 2011; Carlén & Heintz, 2013; Sjögren & 

Strand, 2013). Ahlin och Strandberg (2011) studerade skillnader mellan regelverken 

och kom fram till att det finns skillnader inom framförallt fem områden. Områdena som 

belystes var aktivering av immateriella anläggningstillgångar, avskrivning av materiella 

anläggningstillgångar, upplysningskrav för förvaltningsfastigheter, uppskjuten skatt 

samt uppskrivningar. Författarna konstaterade att varje enskild skillnad skulle kunna 

påverka företagens val. Slutsatsen var att företag med ett behov av komplexitet i 

redovisningen skulle välja K3 medan företag med ett behov av förenkling skulle välja 

K2. Ju närmare valet företagen kommit desto mer intressant har det blivit att undersöka 

vilket regelverk de ska välja samt vilka faktorer de påverkas av. Sjögren och Strand 
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(2013) genomförde en kvantitativ studie på kommunala bolag som visade att valet 

kunde förklaras av bland annat storlek, ägarkommunens skatteunderlag per invånare 

samt revisionsbyrå.  

Redovisningsval av olika karaktär har flertalet gånger återkommit inom den 

företagsekonomiska forskningen. Trots att redovisningsval kan göras på en rad olika 

punkter finns i grund och botten ett samband som gör att forskningen inom 

redovisningsval kan ligga till grund för denna studie. Sambandet mellan 

redovisningsvalen visar sig genom att företag ofta har två alternativ, där det ena ofta är 

ett mer komplext och kostsamt alternativ medan det andra är förenklat och ofta 

förknippat med lägre kostnader. Studier där detta har bekräftats behandlar till exempel 

grad av sociala och/eller miljöinriktade disclosures (Hackston & Milne, 1996; 

Tagesson, Blank, Broberg & Collin, 2009; Andrikopoulos & Kriklani, 2013), frivillig 

revision (Collis, 2012) och val av avskrivningsmetod (Dhaliwal, Salamon & Smith, 

1982). Sambandet som kan ses vid tidigare redovisningsval är även möjligt att applicera 

på de svenska företagens val mellan K2 och K3, eftersom K3 är ett mer komplext 

regelverk och K2 ett förenklat regelverk.  

En studie som kan jämföras med denna är studien av Collin, Tagesson, Andersson, Cato 

och Hansson (2009), vilka ämnade förklara vad som påverkade kommunala aktiebolags 

val mellan redovisningsreglerna i BFN:s allmänna råd och RR:s rekommendationer. 

Författarna kunde visa att faktorerna revisionsbyrå, storlek och storstad var signifikant 

korrelerade med valet av regelverk. Det fanns även en viss signifikant korrelation 

mellan bransch och val av regelverk. Faktorerna storlek och bransch visade sig även 

vara signifikanta i studier av disclosures i noterade aktiebolag (Hackston & Milne, 

1996; Tagesson et al., 2009). Problemet som uppmärksammas av Collin et al. (2009) 

bygger på ett val mellan två redovisningsregelverk, vilket även kan appliceras på det i 

dagsläget aktuella valet mellan K2 och K3. Både Collin et al. (2009) samt Sjögren och 

Strand (2013) har i sina studier avgränsat sig till kommunala aktiebolag varför det är 

intressant att göra en liknande studie med ett annat urval av företag.  
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Ytterligare en parallell jämförelse skulle kunna dras mellan val av regelverk och 

frivillig revision, eftersom intressenternas bild av företaget påverkas i båda fallen. Om 

ett mer avancerat regelverk väljs blir redovisningen mer lik verkligheten och på så sätt 

mer tillförlitlig. Detta kan liknas med effekten som ett företag som frivilligt valt att ha 

revisor kan uppnå gentemot intressenterna. Genom en studie i Storbritannien 

undersöktes vilka faktorer som kunde förklara små- och mikroföretags frivilliga val av 

revision (Collis, 2012). Faktorerna som hade starkast koppling till den frivilliga 

revisionen var omsättning och den upplevda efterfrågan på reviderade årsredovisningar 

från investerare. Enligt resultaten var dock kostnaden för revision inte signifikant 

korrelerad med om företag valt att ha revisor eller inte. Eftersom kostnaden inte kunde 

förklara den frivilliga revisionen visar det att företag inte alltid är rationella i sina val. 

Därför är det intressent att i denna studie undersöka om de svenska företagen har varit 

rationella i deras val mellan K2 och K3.  

Sambandet som ovan nämnts angående forskning inom redovisningsval indikerar att 

liknande faktorer kan förklara valet mellan K2 och K3. Därför kommer många av 

faktorerna som behandlas av bland annat Dhaliwal et al. (1982), Hackston och Milne 

(1996), Collin et al. (2009), Tagesson et al. (2009), Collis (2012) samt Andrikopoulos 

och Kriklani (2013) även att undersökas i denna studie. Detta kommer även möjliggöra 

en bra jämförbarhet med tidigare studier.  

Till skillnad från tidigare studier kommer en kombination av ett kvantitativt och ett 

kvalitativt tillvägagångssätt användas. På det viset kan studien först hitta vad som 

förklarar valet mellan K2 och K3 för att sedan förstå på vilket sätt dessa faktorer har 

påverkat mindre aktiebolags val. Som tidigare nämnts är valet mellan K2 och K3 högst 

aktuellt i och med att nästa årsredovisning ska upprättas i enlighet med något av dessa 

regelverk. Frågan som kan ställas är vad som egentligen har påverkat företags val och 

hur rationellt de har handlat. Studiens bidrag ligger även i att valet nyligen är gjort och 

att det därmed är möjligt att på ett tillförlitligt sätt undersöka vad som har påverkat 

mindre aktiebolag. 
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1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att förklara vad som har påverkat mindre aktiebolag i deras 

val mellan K2 och K3. Vidare är syftet att förstå på vilket sätt dessa faktorer har 

påverkat mindre aktiebolags val. 

1.4 Disposition 

Tabell 1 Studiens fortsatta disposition 

Studiens fortsatta disposition 

Kapitel 2 – Institutionalia  Här görs en redogörelse för regelverken K2 och K3 

samt redovisningsskillnader mellan dem.  

Kapitel 3 – Uppsatsens metod I detta kapitel presenteras uppsatsens angreppssätt 

och valda teorier motiveras. 

Kapitel 4 – Teori  PAT och IT kommer närmare att presenteras i detta 

kapitel, utifrån teorierna och tidigare studier kommer 

även studiens hypoteser formuleras.  

Kapitel 5 – Empirisk metod  Studiens undersökningsmetod och urval presenteras 

för både den kvantitativa och kvalitativa delen. Även 

operationalisering och bortfallsanalys presenteras.   

Kapitel 6 – Kvantitativ analys Studiens kvantitativa del redogörs och analyseras 

här, vilket mynnar ut i en hypotesprövning.   

Kapitel 7 – Intervjuer  Här görs en redogörelse för studiens kvalitativa del. 

Kapitel 8 – Avslutning I det avslutande kapitlet sammanfattas och 

diskuteras studien, vilket leder fram till slutsatsen.  
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2 Institutionalia 

 

Detta kapitel ämnar ge läsaren förståelse till regelverken K2 och K3 samt hur 

skillnader mellan regelverken visar sig i redovisningen.  

 

2.1 Om regelverken K2 och K3  

En av de grundläggande skillnaderna mellan K2 och K3 är hur reglerverken är 

framtagna och uppbyggda. Huvudregelverket för onoterade företag och 

koncernredovisning, K3, är principbaserat vilket ger ett företag fler valmöjligheter och 

högre grad av flexibilitet i redovisningen (BFNAR 2012:1). K2 finns i två versioner, en 

för små onoterade aktiebolag och en för ekonomiska föreningar. Till skillnad från K3 är 

K2 regelbaserat, vilket begränsar valmöjligheterna genom förenklade och detaljerade 

regler (BFNAR 2008:1; 2009:1). När BFN tog fram K3 utgick de ifrån reglerna för 

små- och medelstora företag som IASB står bakom, IFRS for SME:s. Dessutom tog de 

även hänsyn till kopplingen mellan redovisning och svensk beskattning, befintlig 

normgivning samt tillämpad redovisningspraxis (BFN, 2014).   

Av de svenska onoterade företagen är det endast tre procent som är tvingade att tillämpa 

K3, medan resterande företag får välja mellan både K2 och K3 (Lennartsson, 2012). De 

som är tvingande att redovisa enligt K3 är de som överskridit minst två av tre 

gränsvärden i definitionen för större företag de senaste två räkenskapsåren. 

Medelantalet anställda ska ha uppgått till mer än 50 personer, balansomslutningen ska 

ha uppgått till mer än 40 miljoner kronor och nettoomsättningen till mer än 80 miljoner 

kronor (Årsredovisningslagen [ÅRL], 1 kap 3§). 

2.2 Redovisningsskillander mellan K2 och K3 

Då studiens syfte inte är att redogöra för vilka redovisningsskillnader som finns mellan 

K2 och K3 kommer här endast de mest väsentliga skillnaderna tas upp. Detta för att ge 



 

8 

 

en grundläggande förståelse om hur skillnaderna mellan regelverken visar sig i 

redovisningen. 

En stor skillnad mellan regelverken är kravet på tilläggsupplysningar. Vid tillämpning 

av K2 behöver företag endast göra upplysningar för det som krävs i ÅRL samt några få 

om olika val i redovisningen. Tillämpar ett företag däremot K3 finns en mängd andra 

upplysningskrav utöver de som finns i ÅRL (BFN, 2007; Drefeldt & Törning, 2013). 

Utförliga tilläggsupplysningar ger en mer detaljerad bild till ett företags intressenter, 

men kan även innebära ett omfattande administrativt arbete. Liksom för alla 

redovisningsval krävs att kostnaden hela tiden vägs mot nyttan (Drefeldt & Törning, 

2013). 

Den tillåtna uppställningen på resultaträkningen är ytterligare en skillnad som syns 

ganska väl i årsredovisningen. K3 tillåter företag att välja mellan att ha en 

kostnadsslagsindelad eller en funktionsindelad resultaträkning medan K2 endast tillåter 

den kostadsslagsindelade. Enligt Drefeldt och Törning (2013) är det dock den 

kostnadsslagsindelade som används mest av svenska aktiebolag varför regeln i K2 inte 

anses begränsa särskilt mycket jämfört med tidigare regler. Den kostnadsslagsindelade 

resultaträkningen kan användas av alla företag eftersom klassificeringen av kostnaderna 

är neutral och inte behöver specificeras på samma sätt som i den funktionsindelade.   

Till skillnad från K2 kräver K3 att alla materiella anläggningstillgångar delas upp på 

komponeter om det finns en betydande skillnad i förbrukningen mellan komponenterna 

(BFNAR 2012:1, p. 17.4). Dessa ska sedan skrivas av separat utifrån vilken 

nyttjandeperiod den specifika komponenten har (BFNAR 2012:1, p. 17.13). Enligt 

Abrahamsson (Lennartsson, 2013) har denna redovisningsskillnad varit den mest 

debatterade frågan angående K-projektet. Debatten har främst varit rörande den stora 

påverkan på fastighetsbranschen eftersom en komponetavskrivning i detta fall innebär 

en stor ökning av administrativa arbetsuppgifter (ibid.). I K2 finns en förenklingsregel 

som tillåter att nyttjandeperioden fastställs till 5 år för materiella och immateriella 

anläggningstillgångar (BFNAR 2008:1, p. 10.23). 
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Gällande internt upparbetade immateriella tillgångar är det enligt K2 inte tillåtet att ta 

upp utgifter hänförliga till detta som en tillgång i balansräkningen (BFNAR 2008:1, p. 

10.3), vilket däremot är möjligt enligt K3. I K3 kan företag välja mellan att använda 

antingen aktiveringsmodellen eller kostnadsföringsmodellen, där den förstnämnda 

innebär upptagningen av en tillgång (BFNAR 2012:1, p. 18.7).  

Vid värdering av finansiella tillgångar tillåter K3 företagen att välja mellan att göra en 

värdering till anskaffningsvärde eller verkligt värde (BFNAR 2012:1, p. 11.1; 12.1). I 

K2 däremot, är det endast tillåtet att värdera de finansiella instrumenten till 

anskaffningsvärde (BFNAR 2008:1, p. 11.6), vilket i grund och botten kommer från att 

K2 bygger på försiktighetsprincipen (Drefeldt & Törning, 2013). 

 

  



 

10 

 

3 Uppsatsens metod 

 

I det teoretiska metodkapitlet presenteras uppsatsens tillvägagångssätt genom valt 

angreppssätt och valda teorier. Även dess motiveringar och relevans för ämnet 

diskuteras.  

 

3.1 Angreppssätt 

Utifrån syftets första del som är att förklara mindre aktiebolags val mellan K2 och K3 

anses ett deduktivt angreppssätt med explanativ ansats vara mest lämpligt. Detta 

innebär att studien utgår ifrån det som redan är känt på området redovisningsval. 

Genom den teoretiska bakgrunden härleds sedan hypoteser som testas emot empirisk 

data (Bryman, 2011). Det deduktiva angreppssättet motiveras genom att ansatsen i den 

första delen av syftet är att förklara ett redovisningsval samt att det finns erkända teorier 

inom ämnet (Meyer & Rowan, 1977; DiMaggio & Powell, 1983; Watts & Zimmerman, 

1986) att utgå ifrån. Det finns en medvetenhet om att risken med detta angreppssätt är 

att hypotesernas begränsning leder till att väsentlig information kan förbises (Jacobsen, 

2002). Förhoppningen är dock att denna risk ska minska när utgångspunkt tas i två 

teorier, vilket utökar och breddar fältet för hypotesernas härledning. 

Utifrån syftets andra del som är att förstå på vilket sätt de undersökta faktorerna har 

påverkat företags val mellan K2 och K3 är det mer lämpligt att ha ett induktivt 

angreppssätt. Till skillnad från det deduktiva angreppssättet utgår den induktiva studien 

från empiri (Jacobsen, 2002; Bryman, 2011). I och med att deduktion och induktion 

kombineras medför det att studien ges en ökad metodbredd gentemot om enbart ett 

angreppssätt använts. Ramberg (1997) skriver dessutom att det inom forskning är svårt 

att vara renodlat deduktiv utan att ha induktiva inslag i metoden. Metodbredden 

förväntas leda fram till mer djup i analys och diskussion eftersom det blir möjligt att 

först förklara företags val mellan K2 och K3 och sedan förstå de bakomliggande 

faktorerna till valet. 
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Den tänkta kombinationen av ett deduktivt och induktivt angreppssätt leder även till att 

studien kommer att kombinera både en kvantitativ och en kvalitativ strategi, det vill 

säga en form av triangulering (Saunders, Lewis & Thornhill, 2012). Den kvantitativa 

strategin fungerar väl ihop med syftets första del som är att förklara företags 

redovisningsval eftersom möjlighet ges att undersöka ett större urval. Enligt Jacobsen 

(2002) ökar detta möjligheterna till att göra generaliseringar till hela populationen. När 

analysen för den kvantitativa delen är presenterad kommer en kvalitativ strategi 

användas för att ge djupare förståelse för på vilket sätt de undersökta faktorerna har 

påverkat företag i valet. Här passar en kvalitativ strategi bättre eftersom den djupare 

förståelsen kräver mer koncentration på ett mindre empiriskt material (ibid.). En 

tvärsnittsdesign (Bryman, 2011) kommer att användas i både den första och andra delen 

av studien då den designen är mest lämpad till syftet.  

3.2 Val av teori 

En av de mest använda ekonomiska teorierna för att förklara olika redovisningsval är 

den positiva redovisningsteorin, Positive Accounting Theory (PAT) (Collin et al., 2009) 

som utvecklades av Watts och Zimmerman (1978; 1979; 1986; 1990). PAT syftar till 

att förklara, förstå och förutsäga vilka redovisningsval företag kommer göra genom att 

använda ekonomiska argument. Teorin bygger på antaganden om en effektiv marknad 

samt att alla individer agerar i sitt egenintresse. Med dessa antaganden kunde Watts och 

Zimmerman (1990) visa att det finns ett samband mellan ett företags redovisningsval 

och faktorerna bonus- och kompensationsplaner, skuldsättning samt politisk påverkan. 

Efter Watts och Zimmermans utveckling av PAT har teorin använts mycket inom 

forskningen för att förklara olika redovisningsval (Hagerman & Zmijewski, 1979; 

Dhaliwal et al., 1982; Holthausen & Leftwich, 1983; Collin et al., 2009). Eftersom PAT 

har kunnat tillämpas i många fall och har bidragit till att förklara företags 

redovisningsval i tidigare studier anses teorin vara lämplig utifrån syftet i denna studie, 

som är att förklara och förstå vad som har påverkat företag i deras val mellan K2 och 

K3. 
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Ytterligare en teori som använts för att förklara företags redovisningsval är institutionell 

teori (IT) som bygger på sociologisk forskning. Istället för att som PAT, utgå ifrån 

ekonomiska argument, utgår den institutionella teorin från förväntningar och 

påtryckningar från omvärlden (Meyer & Rowan, 1977; DiMaggio & Powell, 1983). 

Sedan teorin uppkom har den även använts inom redovisningsområdet trots att den från 

början togs fram inom organisationsteorin (Deegan & Unerman, 2011). Omvärldens 

sociala och institutionella påverkan leder till att företag gör rationella förändringar för 

att på så sätt uppnå legitimitet (Meyer & Rowan, 1977). DiMaggio och Powell (1983) 

skriver att dessa påtryckningar kan komma från till exempel kunder, konkurrenter, 

statliga myndigheter och professioner.  

I denna studie kommer både PAT och IT att användas tillsammans för att belysa 

problemet utifrån två olika teoretiska perspektiv. När en studie tillämpar flera teorier 

kallas det enligt Collin et al. (2009) för ett eklektiskt angreppssätt, vilket enligt dem 

öppnar upp för en mer tillfredställande slutsats. Gray, Kouhy och Lavers (1995) riktade 

i sin artikel kritik mot att teorier inom redovisningsforskningen ofta användes som 

konkurrerande. De ansåg istället att teorierna skulle användas som överlappande 

perspektiv och på så sätt komplettera varandra. Inom forskningen av redovisningsval 

har kombinationen av teorierna PAT och IT inte använts i någon högre utsträckning 

(Collin et al., 2009). Några av de som däremot har kombinerat dessa teorier i sina 

studier är Mezias (1990), Neu och Simmons (1996) samt Collin et al. (2009). Studien 

av Collin et al. (2009) visar att PAT och IT kan förklara olika faktorer i ett 

redovisningsval samt att sammanslagningen av dessa ger en mer tillförlitlig slutsats. 

Om endast ett av de teoretiska perspektiven använts hade deras studie inte kunnat 

förklara redovisningsvalet på ett lika utförligt sätt. I tidigare studier av redovisningsval 

har IT främst använts för att förklara val inom offentliga eller icke-vinstdrivande 

företag (Carpenter & Feroz, 1992). Ett undantag är Mezias (1990) som undersökte vad 

som kunde förklara redovisningspraxis i stora amerikanska vinstdrivande företag. PAT 

har istället använts mer i studier av vinstdrivande noterade företag (Watts & 

Zimmerman, 1990; Collin et al., 2009). Denna studie kommer att undersöka vad som 

har påverkat vinstdrivande mindre aktiebolag i valet mellan K2 och K3. Då PAT 
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fokuserar på individen som gör valet och IT på omgivningen som påverkar individen 

kan teorierna komplettera varandra (Collin et al., 2009). En kombination av PAT och IT 

som teoretisk utgångspunkt anses därför vara motiverad. 
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4 Teori 

 

Utgångspunkten i detta kapitel är en introduktion av teorierna PAT och IT inom ramen 

för studiens syfte. Med utgångspunkt utifrån dessa teorier utvecklas och formuleras 

sedan de hypoteser som studien ämnar undersöka. 

 

4.1 Positiv redovisningsteori 

Watts och Zimmerman började på 1970-talet att utveckla den idag etablerade 

redovisningsteorin PAT (Deegan & Unerman, 2011). Teorin ämnar som tidigare nämnts 

förklara, förstå och förutsäga vilka redovisningsval som företag väljer att göra. Detta 

görs genom att undersöka vad som påverkar företagsledningen i valet mellan olika 

redovisningsmetoder. Vid utvecklingen av PAT utgick Watts och Zimmerman (1978; 

1986) från vissa antaganden som studerats i tidigare forskning, däribland den effektiva 

marknadshypotesen samt agentteorin. 

Jensen och Meckling (1976) var de som utvecklade agentteorin (AT) som sedan 

tillämpades och vidareutvecklades av Watts och Zimmerman (1978) genom PAT. Inom 

AT framhävs en agentrelation mellan olika parter där den ena parten är agent och den 

andra är principal. Förhållandet definieras som ett kontrakt där principalen delegerar 

ansvar och beslutsfattande till agenten för att utföra tjänster i principalens ställe (Jensen 

& Meckling, 1976). Redovisning kan vara en viktig del i kontraktet mellan principalen 

och agenten (Watts & Zimmerman, 1986). I denna studie kommer principalen att 

representeras av aktieägarna i företaget och agenten av företagsledningen. Med 

utgångspunkten att alla individer är nyttomaximerande uppstår ett agentproblem då 

agenten inte agerar i principalens intresse. För att styra agentens agerande mot 

principalens intressen kan principalen ta till åtgärder som gör att det uppstår 

agentkostnader. Jensen och Meckling (1976) nämner bland annat övervakning, 

rådgivning och införandet av incitamentsystem som exempel på kostsamma återgärder.  
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Precis som i AT är utgångspunkten i PAT att alla individer är nyttomaximerande. Vid 

val inom redovisning innebär det att ledningen i företaget inte alltid tänker på vad som 

är optimalt utifrån företagets synvinkel, utan vad som maximerar deras egennytta mest 

(Watts & Zimmerman, 1978; 1986). Utifrån antagandet om alla individers 

nyttomaximering formulerade Watts och Zimmerman (1990) tre grundhypoteser om 

företagsledningens incitament i redovisningsval. Den första hypotesen handlar om 

ledningens bonus- och kompensationsplaner. Om företagsledningens bonus- och 

kompensationsplaner är kopplade till resultatet är de mer benägna att välja 

redovisningsmetoder som höjer den aktuella vinsten. Den andra hypotesen gör 

antaganden angående företags skuldsättningsgrad. I företag med hög skuldsättning 

tenderar ledningen att välja redovisningsmetoder som höjer den aktuella vinsten. På 

detta sätt vill företagsledningen få bättre lånevillkor från sina långivare och därmed 

sänka kapitalkostnaderna. Den tredje hypotesen behandlar företags utsatthet för politisk 

påverkan och antar att stora företag utsätts för politisk påverkan i större grad än mindre 

företag, vilket även Zmijewski och Hagerman (1981) fann stöd för i sin studie. Detta 

leder till hypotesen om att stora företag väljer redovisningsmetoder som sänker aktuell 

vinst och på så sätt försöker undvika ökade kostnader som kan uppkomma på grund av 

politiska beslut.  

4.2 Institutionell teori 

Eriksson-Zetterquist (2009) skriver att IT klarlägger hur företag kommer att följa regler 

istället för att handla på ett rationellt sätt. På det viset kommer företag att följa det som 

tas för givet och påverkas av andra organisationer i företagets omgivning. Genom att 

företag ständigt förändras och utvecklas belyser teorin att målet är att bli en stabil och 

välfungerande enhet. Utvecklingen av IT leddes framförallt av Meyer och Rowan 

(1977) samt DiMaggio och Powell (1983).  

Meyer och Rowan (1977) anser att institutionella regler växer fram utifrån myter om 

hur företag ska handla. För att nå framgång och lyckas överleva måste företag anpassa 

sig till omgivningen genom att följa de institutionella reglerna. På så sätt kommer de att 

uppnå legitimitet från omgivningen och från individer inom företaget. DiMaggio och 
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Powell (1983) beskriver omgivningen som ett organisationsfält där alla påverkas av 

varandra, till exempel genom en hel kedja från leverantör till återförsäljare samt 

konkurrenter. Dessutom kan bland annat lagstiftning, media och staten ingå i 

organisationsfältet.  

Legitimitet är viktig för att bli accepterad av organisationsfältet samt för att säkra 

stabilitet och överlevnadsförmåga. Myter som blir viktiga att ta till sig kan handla om 

produktion, redovisning, rekrytering eller vilket informationssystem som används 

(Meyer & Rowan, 1977). Om ett företag inte tar till sig myterna finns risk att företaget 

uppfattas som nonchalant, avvikande och i värsta fall även icke-legitimt. Företags 

strävan mot att ta till sig myterna och leva upp till de institutionella reglerna gör att de 

inom samma bransch kommer att likna varandra i form och praxis. DiMaggio och 

Powell (1983) skriver om homogenisering och använder sig av begreppet isomorfism. 

De tre mekanismerna som bidrar till homogeniseringen delas upp i ismorfismerna 

tvingande, mimetisk och normativ.  

Tvingande isomorfism kommer från påtryckningar av organisationer i företags 

omgivning som de på något sätt är beroende av (DiMaggio & Powell, 1983). Det kan 

till exempel vara kreditgivare, lagstiftare eller viktiga kunder som ställer både formella 

och informella krav. Dessa krav kommer i många fall från staten, exempelvis när 

företag måste anpassa sig till ny teknologi för att minimera den negativa miljöpåverkan 

(ibid.). Drivkraften att imitera andra uppkommer ofta i samband med osäkerhet inom ett 

företag, vilket DiMaggio och Powell (1983) benämner för mimetisk isomorfism. 

Genom att härma metoder och modeller som används av mer framgångsrika företag kan 

de mindre framgångsrika ta till sig nya lösningar. Förhoppningen är att imitationen av 

en redan beprövad lösning kommer att innebära reducerade kostnader och risker för det 

mindre framgångsrika företaget. Normativ isomorfism handlar istället om normer som 

uppstår inom professionen och inom utbildningar. Dessa normer uppfattas ofta som det 

rätta sättet att göra något, vilket påverkar företag att göra förändringar inom 

organisationen för att uppnå legitimitet. Som exempel har redovisningsprofessionen ett 

stort inflytande över hur företag väljer att redovisa. DiMaggio & Powell (1983) kom i 

sin forskning fram till att företag inom ett organisationsfält liknade varandra på grund 
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av dessa tre isomorfismer. Genom att likna varandra i form och praxis kan företag 

lättare uppnå legitimitet från omvärlden. 

4.3 Hypotesformulering 

Bakgrunden till hypoteserna kommer dels att vara tidigare studier och dels teorierna 

PAT och IT, vilka ämnar behandlas som överlappande perspektiv och inte som 

konkurrerande (Gray et al., 1995). Genom att huvudsakligen diskutera PAT och IT som 

överlappande perspektiv undviks faktumet att de ställs mot varandra som konkurrerande 

teorier. Majoriteten av hypoteserna härleds därför med argument från både PAT och IT. 

I enstaka fall har dock båda teorierna inte lett fram till samma hypotes, varför två 

hypoteser har skapats under samma variabel. Vissa av variablerna som kommer att 

undersökas är relativt ostuderade medan andra istället har undersökts i flertalet studier 

inom redovisningsval. Som tidigare nämnts avser studien att undersöka de aktiebolag 

som stått inför valet mellan K2 och K3. Aktiebolagen ska alltså uppfylla definitionen 

för mindre aktiebolag enligt ÅRL 1 kap 3§. Benämningarna aktiebolag, bolag och 

företag används genomgående i studien men som syftet antyder avses mindre 

aktiebolag.  

4.3.1 Storlek 

Företags storlek är en variabel som i många studier använts för att förklara olika 

redovisningsval (Holthausen & Leftwich, 1983; Hackston & Milne, 1996; Collin et al., 

2009; Collis, 2012; Andrikopoulos & Kriklani, 2013). Eftersom företags storlek har 

kunnat förklara flera tidigare redovisningsval är det av intresse att undersöka om 

variabeln kan förklara mindre aktiebolags val mellan K2 och K3. 

Grundarna av PAT, Watts och Zimmerman (1978; 1986), gjorde antagandet att alla 

individer är nyttomaximerande när de försökte förklara varför ledningen i företag 

beslutade om de redovisningsval som de gjorde. Grundhypoteserna som presenterades 

utifrån detta antagande rör hypoteserna bonus, skuldsättning och politisk påverkan 

(Watts & Zimmerman, 1990). De olika hypoteserna utgår ifrån att ledningen antingen 

vill höja eller sänka företagets resultat, vilket kan kopplas till regelverken K2 och K3. 
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Försiktighetsprincipen är en princip som handlar om att värdet på tillgångar och intäkter 

inte ska överskattas och att värdet på skulder och kostnader inte ska underskattas (ÅRL, 

2 kap 4§ 3p.). Detta kan leda till att ett redovisat resultat enligt K2 blir lägre än ett 

redovisat resultat enligt K3. Den enda av hypoteserna där en koppling till företags 

storlek har kunnat fastställas är den om politisk påverkan. Både Zmijewski och 

Hagerman (1981) samt Watts och Zimmerman (1990) argumenterar för att stora företag 

i högre utsträckning utsätts för politik påverkan jämfört med mindre företag. För att 

undvika ökade kostnader i samband med politiska beslut kommer ledningen i stora 

företag därför välja redovisningsmetoder som sänker resultatet. Detta leder fram till 

hypotesen: 

Hypotes 1:1 – Sannolikheten att mindre aktiebolag har valt K2 ökar med bolagens 

storlek. 

Meyer och Rowan (1977) anser att företag måste anpassa sig till omgivningen för att nå 

framgång och lyckas överleva, vilket är utgångspunkten inom IT. För att göra detta 

krävs det att företag följer institutionella regler som växt fram genom myter om ett 

rationellt handlingssätt. Redovisningsregelverk är ett exempel på en sådan myt som kan 

vara viktig för att företag ska uppnå legitimitet av omgivningen. Omgivningen beskrivs 

av DiMaggio och Powell (1983) som ett organisationsfält där alla institutioner som 

påverkar eller påverkas av ett företag ingår. Detta leder till antagandet om att större 

företag har ett större organisationsfält och därmed fler intressenter än ett mindre 

företag. Hackston och Milne (1996) skriver att större företag har större inverkan på 

samhället och därför har fler intressenter som har intresse i företaget. Med grund i detta 

anses det rimligt att anta att större företag har större behov av att uppfattas som legitima 

av omgivningen och har därför valt att följa huvudregelverket K3. Med argument från 

IT blir hypotesen alltså den motsatta jämfört med argument från PAT i hypotes 1:1. 

Detta leder fram till hypotesen: 

Hypotes 1:2 – Sannolikheten att mindre aktiebolag har valt K2 minskar med bolagens 

storlek. 
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4.3.2 Bransch 

Variabeln Bransch har visats sig vara signifikant i flera tidigare studier av 

redovisningsval (Hackston & Milne, 1996; Tagesson et al., 2009). I studien av Collin et 

al. (2009) studerades också variabeln Bransch, där kunde författarna dock endast visa 

på ett svagt signifikant samband. Om variabeln Bransch kan förklara valet mellan K2 

och K3 är intressant att undersöka, dels för att tidigare studier har gjort det med 

varierande resultat och dels för att experter inför valet har uttryckt åsikter om hur 

företag inom vissa branscher bör välja (Eriksson, 2012b; Lennartsson, 2013).  

I linje med PAT argumenterar Holthausen och Leftwich (1983) för att det kan vara 

rationellt för företag att välja samma redovisningsregelverk som majoriteten av 

företagen inom samma bransch har gjort om det är svårt att se fördelar med något av 

regelverken. Genom att välja det regelverk som många andra valt undviks kostnader 

som kan uppstå vid bearbetning och utvärdering av alternativen. Dessutom blir risken 

mindre i och med att regelverket redan är beprövat av andra företag. 

Inom IT finns liknande resonemang genom DiMaggio och Powells (1983) mimetiska 

isomorfism. För att uppnå legitimitet menar de att osäkra företag tittar på mer 

framgångsrika företag och härmar deras metoder och modeller. När företag härmar 

varandra uppstår en homogenisering av företag inom samma organisationsfält (ibid.), 

vilket även kan vara fallet för mindre svenska aktiebolag. Förutom att påverkas av 

organisationsfältet kan det även tänkas att företag påverkas av professioner och 

utbildningar, genom den så kallade normativa isomorfismen (ibid.). Svenska 

redovisningsregler är starkt influerade av god redovisningssed (ÅRL, 2 kap 2§) som ska 

utvecklas och upprätthållas av standardsättare och användare, vilket i praktiken innebär 

redovisningsprofessionen (Collin et al., 2009). Detta gör det möjligt för professionen att 

till stor del påverka företag inom samma bransch att välja samma regelverk av K2 och 

K3. God redovisningssed kan dessutom skilja sig mellan olika branscher på grund av 

olika branschpraxis, vilket indikerar att variabeln Bransch kan förklara mindre företags 

val mellan K2 och K3. Dessa argument leder tillsammans med de från PAT fram till 

hypotesen: 
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Hypotes 2 – Branschen har påverkat mindre aktiebolag i deras val mellan K2 och K3.  

4.3.3 Koncern 

En variabel som inte undersökts i någon högre utsträckning i tidigare studier inom 

redovisningsval är om företag har koncerntillhörighet eller inte. På grund av detta anses 

det därför intressant att undersöka om denna variabel haft någon påverkan i mindre 

aktiebolags val mellan K2 och K3.  

K3 är huvudregelverket för bland annat koncernredovisning, vilket talar för att de flesta 

koncerner har valt att upprätta sin koncernredovisning i enlighet med K3. Med PAT:s 

argumentation om att alla agerar för att maximera sin nytta (Watts & Zimmerman, 

1978; 1986) är det troligt att företag inom samma koncern väljer samma regelverk, i 

detta fall K3. Genom att alla väljer K3 kan dotterbolaget och koncernen som helhet 

effektivisera sina resurser. Vid exempelvis upprättandet av koncernredovisning finns 

det stora fördelar om årsredovisningarna som ska konsolideras till en 

koncernredovisning är upprättade enligt samma regelverk.  

Den tvingande isomorfismen inom IT (DiMaggio & Powell, 1983) innebär i detta fall 

att påtryckningar på dotterföretag kan komma ifrån moderbolaget som vill att de ska 

följa samma regelverk som moderföretaget. Anledningen torde även här vara att 

moderbolaget vill underlätta koncernredovisningen så mycket som möjligt. Att 

dotterföretagen väljer att härma koncernens val av regelverk kan också vara ett sätt att 

uppnå legitimitet, i så fall är det en typ av mimetisk isomorfism (ibid.). Argumenten 

som går att finna i både PAT och IT leder fram till följande hypotes: 

Hypotes 3 – Sannolikheten att mindre aktiebolag har valt K2 minskar om bolaget ingår 

i en koncern. 

4.3.4 Storstad 

En variabel som inte testats i särskilt många tidigare studier inom redovisningsval är 

Storstad. I och med att variabeln är relativt ostuderad kan det vara av intresse att se om 

företag i mindre städer kontra större städer har gjort olika val, vilket studien av Collin et 
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al. (2009) påvisar. Undersökningen visade att kommunala bolags val mellan två 

regelverk kunde förklaras av bland annat variabeln Storstad.  De kommunala bolagen i 

storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö tenderade att välja det mer komplexa 

regelverket från RR, medan bolag i mindre städer tenderade att välja det förenklade 

regelverket från BFN. Utgångspunkten för denna variabel kommer att vara definitionen 

som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har för storstad, vilket är en folkmängd 

som överstiger 200 000 invånare (SKL, 2009). Enligt statistik från 31 december 2013 

uppnår Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala definitionen för storstad (Statistiska 

centralbyrån [SCB], 2014a). 

Collin et al. (2009) hävdar att behovet av detaljerad redovisning är större i storstäder på 

grund av att företagen där är större, mer diversifierade och har fler anställda. Företag i 

storstäder lägger enligt Falkman och Tagesson (2008) mer fokus på övervakning genom 

redovisningssystemet eftersom storleken och komplexiteten kräver en viss detaljnivå i 

redovisningen. I linje med agentteorin som ingår i PAT kommer principalen, i detta fall 

aktieägarna, att utöva mer övervakning genom att kräva en mer detaljerad redovisning 

(Watts & Zimmerman, 1986). I fallet gällande valet mellan K2 och K3 innebär detta att 

företag i storstäder i högre utsträckning har valt K3 på grund av ägarnas kontrollbehov.  

Även inom IT finns argument för att företag i storstäder har valt att tillämpa K3. Detta 

beror på att företag där utsätts för högre grad av normativa påtryckningar från 

redovisningsprofessionen. Enligt Falkman och Tagesson (2008) är 

redovisningsprofessionen inom storstäder både större och mer kunniga, varför de i detta 

fall antagligen kommer föredra det mer komplexa regelverket K3. Argumenten från 

både PAT och IT leder alltså fram till en och samma hypotes: 

Hypotes 4 – Sannolikheten att mindre aktiebolag har valt K2 minskar om bolaget är 

beläget i en storstad. 

4.3.5 Ägande 

Företags ägande har i vissa studier kunnat förklara redovisningsval (Dhaliwal et al., 

1982; Tagesson et al., 2009). I och med att variabeln Ägande inte alltid har blivit 
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signifikant eller testats i flertalet tidigare studier finns intresse av att i denna studie se 

om ägandet kan förklara mindre aktiebolags val mellan K2 och K3.  

Utgångspunkten i PAT är att alla individer är nyttomaximerande och att det uppstår ett 

agentproblem när agenten inte agerar i samma intresse som principalen (Watts & 

Zimmerman, 1986). När principalen (aktieägarna) vill styra agentens 

(företagsledningen) agerande tar aktieägarna ofta till åtgärder mot företagsledningen. 

Redovisning är ett bra exempel på hur aktieägarna kan kontrollera det som ledningen 

gör och ju mer detaljerad redovisningen är desto mer kontroll får aktieägarna. 

Kontrollbehovet hos aktieägarna kan antas öka med antalet aktieägare eftersom alla 

antagligen inte har samma insyn och inte är aktiva i samma utsträckning i företaget. 

Med flera ägare inom ett företag finns större behov av en mer detaljerad årsredovisning, 

vilket på bästa sätt uppnås genom tillämpning av huvudregelverket K3. De nämnda 

argumenten utifrån PAT leder fram till följande hypotes:   

Hypotes 5 – Sannolikheten att mindre aktiebolag har valt K2 minskar om aktiebolaget 

har fler än en ägare. 

4.3.6 Revisionsbyrå 

Inför valet mellan K2 och K3 diskuterades att det fanns risk att revisionsbyråer skulle 

göra valet åt företag istället för att företagen själva gjorde valet, vilket var tanken 

(Lennartsson, 2012). Variabeln Revisionsbyrå visade sig i ett tidigare redovisningsval 

vara signifikant (Falkman & Tagesson, 2008; Collin et al., 2009), men inte i ett annat 

(Broberg, Collin, Tagesson, Axelsson & Schéle, 2011). Detta gör det intressant att testa 

variabeln Revisionsbyrå i detta redovisningsval. Dessutom anses det extra intressant i 

och med att det varit ett debatterat ämne inför valet mellan K2 och K3.  

Watts och Zimmermans (1978; 1986) antagande om att alla individer nyttomaximerar 

går även att applicera på förhållandet mellan revisionsbyråer och företag. När företag 

står inför ett val mellan redovisningsregelverk är det troligt att revisionsbyrån 

rekommenderar det regelverk som gynnar dem mest eftersom de även har ett intresse i 

valet. Det kan till exempel vara så att revisionsbyrån försöker få företag att välja det 
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regelverk de är mest vana vid att granska eller det som de kan tjäna mest pengar på. Av 

alla revisioner som utförs i Sverige är varannan utförd av någon av de fyra största 

revisionsbyråerna PwC, EY, Deloitte eller KPMG (Bursell & Neurath, 2010). På 

Stockholmsbörsen är mönstret ännu tydligare då mer än 90 procent av alla bolag 

granskas av dessa fyra revisionsbyråer (ibid.). Bolagen på Stockholmsbörsen tillämpar 

idag International Financial Reporting Standards (IFRS) och de största 

revisionsbyråerna är således vana vid att granska årsredovisningar som är baserade på 

ett avancerat regelverk. I fallet mellan K2 och K3 är K3 det mest avancerade 

regelverket och det är också baserat på IFRS for SME:s, vilket indikerar att de största 

revisonsbyråerna har velat att företag ska välja K3 framför K2. För de mindre 

revisonsbyråer som inte tillhör de fyra största kan istället K2 tänkas vara det regelverk 

de är mest vana vid eftersom deras klienter inte är lika stora och därmed kan föredra ett 

förenklat regelverk i redovisningen.  

Liknande resonemang går att finna inom IT genom den normativa isomorfismen som 

utövas av professionen, i detta fall revisonsbyråerna. Normerna som finns inom 

revisionsbyråerna kan av företag uppfattas som det rätta sättet att göra något på, varför 

det är troligt att företag följer dessa normer för att uppnå legitimitet (DiMaggio & 

Powell, 1983). Med härledning från både PAT och IT formuleras följande hypotes: 

Hypotes 6 – Revisionsbyrån har påverkat mindre aktiebolag i deras val mellan K2 och 

K3. 

4.3.7 Skuldsättningsgrad 

Variabeln Skuldsättningsgrad har förekommit i några tidigare studier (Dhaliwal et al., 

1982; Holthausen & Leftwich, 1983; Broberg et al., 2011; Andrikopoulos & Kriklani, 

2013). Andrikopoulos och Kriklani (2013) kunde visa att skuldsättningsgraden kunde 

förklara omfattningen av miljöinriktade disclosures i företag noterade på den danska 

börsen. Dhaliwal et al. (1982) och Broberg et al. (2011) kunde inte visa att det fanns ett 

samband mellan skuldsättningsgraden och redovisningsvalet. De varierande resultaten 

för variabeln Skuldsättningsgrad motiverar en undersökning av variabeln i valet mellan 

K2 och K3.   



 

24 

 

Som en del av PAT finns i agentteorin ett antagande om att företag med hög 

skuldsättning har höga agentkostander (Jensen & Meckling, 1976). För att minska dessa 

agentkostnader kan företag som har hög skuldsättning lämna mer information i 

redovisningen. Watts och Zimmerman (1990) har i sin skuldsättningshypotes liknande 

argument om hur högt skuldsatta företag agerar för att sänka kapitalkostnaderna. 

Författarna menar att företag med hög skuldsättning kommer att välja 

redovisningsmetoder som höjer den aktuella vinsten. Som tidigare nämnts under 

hypotesen angående storlek kan ett redovisat resultat enligt K2 blir lägre än ett 

redovisat resultat enligt K3, på grund av den mer framträdande försiktighetsprincipen i 

K2. Således skulle företag med hög skuldsättning föredra att redovisa enligt K3. 

Hypotesen som formuleras med stöd i PAT är enligt följande: 

Hypotes 7 – Sannolikheten att mindre aktiebolag har valt K2 minskar med 

skuldsättningsgraden i bolaget. 

4.3.8 Sammanfattning hypotesformulering 

Nedan i tabell 2 sammanfattas samtliga åtta hypoteser samt av vilken eller vilka teorier 

som hypoteserna härleds ifrån. Tre av hypoteserna finner härledning i PAT och en 

hypotes i IT. Resterande hypoteser bygger på resonemang utifrån båda teorierna.  

Tabell 2 Sammanfattning hypotesformulering 

Hypotes Teori 

1:1. Sannolikheten att mindre aktiebolag har valt K2 ökar med 

bolagens storlek. 

PAT 

1:2. Sannolikheten att mindre aktiebolag har valt K2 minskar med 

bolagens storlek. 

IT 

2. Branschen har påverkat mindre aktiebolag i deras val mellan K2 

och K3. 

PAT + IT 
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3. Sannolikheten att mindre aktiebolag har valt K2 minskar om 

bolaget ingår i en koncern. 

PAT + IT 

4. Sannolikheten att mindre aktiebolag har valt K2 minskar om 

bolaget är beläget i en storstad. 

PAT + IT 

5. Sannolikheten att mindre aktiebolag har valt K2 minskar om 

aktiebolaget har fler än en ägare. 

PAT 

6. Revisionsbyrån har påverkat mindre aktiebolag i deras val mellan 

K2 och K3. 

PAT + IT 

7. Sannolikheten att mindre aktiebolag har valt K2 minskar med 

skuldsättningsgraden i bolaget. 

PAT 
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5 Empirisk metod 

 

I följande kapitel kommer studiens undersökningsmetoder redogöras och urval för 

telefonenkäter samt intervjuer kommer att presenteras. Vidare ämnar läsaren ges 

förståelse för hur variablerna operationaliserats för att till sist undersöka studiens 

tillförlitlighet och generaliserbarhet genom en bortfallsanalys.  

 

5.1 Undersökningsmetod 

Syftet med den första delen av denna studie är att förklara vad som har påverkat mindre 

aktiebolag i deras val mellan K2 och K3. Som motiverades i kapitel 3 kommer ett 

deduktivt angreppssätt användas för att detta syfte ska uppnås. Det innebär att 

utgångspunkt tas i erkända teorier inom ämnet redovisningsval (Bryman, 2011). Utifrån 

teorierna PAT och IT har sedan åtta olika hypoteser formulerats och testats mot 

empirisk data. Det empiriska datamaterialet till den första delen är hämtat från två 

källor, dels från företagsdatabasen Retriever Business och dels från telefonenkäter. Det 

innebär att data tas från både primära och sekundära källor (ibid.). Bryman (2011) 

skriver att telefonenkäter samt databasinsamling gör det möjligt att undersöka ett större 

urval än vid direkta intervjuer, vilket ses som en stor fördel när syftets första del ska 

uppfyllas i denna studie. Med dessa insamlingsmetoder förväntas även möjligheten till 

att dra generaliserbara slutsatser att öka. Däremot kan sekundärdata påverka 

undersökningens reliabilitet negativt i och med att det inte är möjligt att kontrollera 

materialet i samma utsträckning som vid hantering av primärdata. Reliabilitet handlar 

om att samma resultat ska kunna uppnås om studien skulle genomföras på nytt, vilket 

alltså inte går att säkerställa vid användandet av sekundärdata eftersom det är andra 

personer som hanterat den publicerade informationen (Bryman, 2011). Den undersökta 

populationen är väldigt stor då de flesta svenska aktiebolag har varit berörda av valet 

mellan K2 och K3 (Lennartsson, 2012). Studien har avgränsats till att undersöka mindre 

aktiebolag, som har kunnat välja mellan både K2 och K3. På grund av populationens 
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storlek vore det alltför resurskrävande att göra en totalundersökning (Ejlertsson, 2005; 

Bryman, 2011), varför ett stickprov har tagits ur populationen.  

Som komplement till den första delen av studien, den med kvantitativ strategi, har en 

kvalitativ strategi använts för att uppnå syftets andra del som är att förstå på vilket sätt 

de undersökta faktorerna har påverkat mindre aktiebolags val. Här har istället ett 

induktivt angreppssätt använts, vilket innebär att utgångspunkt tas från empiri och inte 

från teori (Jacobsen, 2002; Bryman, 2011). Empirin i denna del av studien består av 

primärdata i form av intervjuer med personer som är verksamma inom revisions- och 

redovisningsbranschen.  Intervjuerna har använts för att få en diskussion kring resultatet 

i den kvantitativa analysen samt för att testa dess tillförlitlighet. På det sättet uppnås en 

djupare förståelse om de faktorer som legat bakom valet mellan K2 och K3. 

Kombinationen av en kvantitativ och en kvalitativ undersökningsmetod som använts i 

denna studie kallas för triangulering (Saunders et al., 2012; Bryman, 2011; Eliasson, 

2013). Enligt Eliasson (2013) ger triangulering ofta en mer fullständig bild än vad en 

enda metod gör, vilket kan förklaras av att metoderna tillför olika infallsvinklar och 

olika information till undersökningen. Då studiens syfte är uppdelat i två delar har det 

varit nödvändigt att använda en form av triangulering för att uppfylla hela syftet.  

I följande avsnitt, 5.1.1–5.1.3, kommer de enskilda undersökningsmetoderna beskrivas 

närmare. Vidare, i avsnitt 5.2, kommer population och urval att behandlas för 

undersökningsmetoderna telefonenkät och intervju.  

5.1.1 Databas 

Den sekundärdata som använts i studien har inhämtats från företagsdatabasen 

Retriever Business den 14 mars 2014. För att effektivisera datainsamlingen i 

telefonenkäterna hämtades så mycket information som möjligt från Retriever Business, 

vilket kan utläsas under avsnittet för operationalisering. Risken med denna typ av 

sekundärdata från en databas är att viss information kan vara felinmatad eller saknas 

(Jacobsen, 2002). Detta går inte att ha kontroll över, men det är viktigt att vara 

medveten om problematiken (Bryman, 2011). Fördelen anses däremot vara att det på ett 
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tidseffektivt sätt gick att få fram mycket information om många företag, vilket inte varit 

fallet om samma information hämtats från varje enskilt företags årsredovisning. För att 

hantera den stora datamängden på ett bra sätt har alla företag fått ett ID-nummer, vilket 

även säkerställer att inget företag i undersökningen kan urskiljas. Detta är ett sätt att 

uppfylla Vetenskapsrådets (2002) krav om konfidentialitet. 

5.1.2 Telefonenkät 

Den genomförda enkäten utformades som en intervjuaradministrerad telefonenkät 

(Saunders et al., 2012), vilket innebär att frågeformuläret fylls i av intervjuaren 

(Jacobsen, 2002). Frågeformuläret bestod av frågor med fasta svarsalternativ, vilket 

enligt Jacobsen (2002) benämns som en helt sluten strukturering. Fördelen med den här 

typen av undersökningsmetod är att svarfrekvensen ofta blir hög samt att det finns en 

möjlighet för respondenten att be om förtydligande vid eventuella oklarheter (Eliasson, 

2013). Vid självadministrerade enkäter, som fylls i av respondenten på egen hand, är 

risken för missförstånd större eftersom respondenten och intervjuaren inte har personlig 

kontakt. Nackdelen med telefonenkäter kan dock vara att det är resurskrävande och att 

det kan vara svårt att få kontakt med möjliga respondenter (ibid.). Vid telefonkontakt 

med företagen frågades alltid efter den person som bäst kan svara på frågor angående 

ekonomi och redovisning, för att säkerställa respondentens lämplighet. Ytterligare en 

nackdel kan vara att intervjuaren missförstår respondentens svar vilket påverkar 

reliabiliteten negativt. Dock ses inte detta som något stort problem i denna studie då 

frågorna är relativt korta och tydliga samt att svarsalternativen är fasta. 

I bilaga 1 återfinns en mall över telefonenkätens manus och frågeställningar, bland 

annat anges vilken information som angavs angående studien och vilka frågor som 

ställdes till de medverkande. Innan några frågor ställs är det viktigt att samtyckte från 

respondenten inhämtas (Vetenskapsrådet, 2002), vilket noggrant gjordes i varje 

telefonenkät. Respondenten försäkrades om att all information behandlas konfidentiellt 

och att inget enskilt företag kommer att kunna urskiljas (ibid.). Den information som 

behövdes till studien och inte fanns tillgänglig i databasen Retriever Business fick 

behandlas i telefonenkäten. Utformningen av enkätfrågorna bygger på de teorier och 
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hypoteser som ligger till grund för undersökningens första del. Huvudfrågan som 

ställdes var om företaget valt att tillämpa K2 eller K3 i redovisningen. Om 

respondenten inte hade kunskap om vilket val de gjort ställdes därför en följdfråga 

angående användandet av en extern redovisningskonsult. Följdfrågan ställdes för att ta 

reda på om användandet av en extern redovisningskonsult kan vara orsaken till 

okunskapen om vilket redovisningsregelverk som tillämpas. Den andra frågan som 

ställdes i telefonenkäten behandlade antalet ägare i företaget. De företag med flera 

ägare inom samma familj likställdes med att företaget endast har en ägare. Antagandet 

bakom detta är att ägare inom samma familj har samma intresse i företaget.  

Telefonenkäten påbörjades den 18 mars 2014 och varje företag ringdes upp högst tre 

gånger för att ge alla företag samma möjlighet att besvara telefonenkäten. Det sista 

telefonsamtalet ringdes den 31 mars 2014.  

5.1.3 Intervju 

Intervjuerna som hölls mellan den 23 april och den 29 april med personer verksamma 

inom revisions- och redovisningsbranschen genomfördes som semistrukturerade 

intervjuer. Detta innebär att intervjupersonen har stor frihet trots att forskaren har 

förhållandevis specifika teman och frågor som ska behandlas under intervjun (Bryman, 

2011; Eliasson, 2013). Som vägledning under intervjun utformades en intervjuguide 

(bilaga 2) med frågor och teman som skulle beröras. Ordningen på vissa frågor 

ändrades under intervjuns gång och frågorna som ställdes i intervjuerna kunde variera 

mellan de olika intervjupersonerna på grund av deras svar i andra frågor. Flexibiliteten 

med en sådan kvalitativ metod är enligt Eliasson (2013) en av fördelarna. För att uppnå 

syftet kombinerades väldigt öppna frågor med frågor som grundar sig på den 

kvantitativa underökningen i denna studie. På så sätt kunde intervjupersonen först tala 

fritt om ämnet och sedan ge kommentarer och diskutera vad som framkommit i den 

kvantitativa undersökningen. Detta möjliggör även jämförelse mellan verksamma 

personer inom revisions- och redovisningsbranschens uppfattningar och det som 

framkommit i den kvantitativa undersökningen.  



 

30 

 

Samtliga intervjuer genomfördes ute hos revisionsbyråerna och tog mellan 30 och 50 

minuter. Innan intervjun inleddes informerades intervjupersonen om syftet med studien 

och vilken dennes roll är. Intervjupersonen tillfrågades om materialet skulle behandlas 

konfidentiellt samt om personen godkände att intervjun spelades in. På så sätt kunde 

både informations- och konfidentialitetskravet enligt Vetenskapsrådets (2002) principer 

uppfyllas. Fördelarna med att spela in intervjuer är att det gör det möjligt att citera 

intervjupersonen ordagrant samt att det alltid är möjligt att gå tillbaka om något är 

oklart (Eliasson, 2013). Däremot kan det vara en tidskrävande process att transkribera 

och materialet från en intervju blir lätt stort och oöverskådligt (Bryman, 2011).  Efter 

sammanställning av intervjumaterialet fick intervjupersonerna ta del av materialet och 

godkänna, detta för att säkerställa att rätt tolkning har gjorts. Detta är i enlighet med 

Vetenskapsrådets (2002) rekommendation om att alltid tillfråga intervjupersonerna om 

de vill ta del av materialet som används i studien.  

5.2 Population och urval 

5.2.1 Telefonenkät 

För att göra det möjligt att generalisera studiens resultat till alla mindre svenska 

aktiebolag gjordes valet att utgå ifrån mindre aktiebolag i hela Sverige. I populationen 

ingår de aktiva bolag som 2012 hade en omsättning på högst 80 miljoner kronor, en 

balansomslutning på högst 40 miljoner kronor samt maximalt 50 anställda. Eftersom 

årsredovisningarna från 2013 ännu inte publicerats av alla företag har information från 

2012 års årsredovisning används. Avgränsning gjordes till att endast undersöka de som 

uppfyllde kraven år 2012 samt alla krav på gränsvärden samtidigt, vilket i praktiken inte 

är fallet då endast två gränsvärden måste uppfyllas två år i rad (ÅRL, 1 kap 3§). Denna 

avgränsning gjordes för att det i Retriever Business fanns begränsningar som inte gjorde 

det möjligt att lägga in sökkriterier på flera år. På grund av denna avgränsning finns en 

medvetenhet om att det kan finnas både under- och övertäckning bland företagen i 

urvalsramen.  



 

31 

 

För att göra det möjlig att undersöka variabeln Revisionsbyrå gjordes avgränsningen att 

endast ta med revisionspliktiga företag i populationen. Detta innebär att företag som 

överstiger minst ett av gränsvärdena 3 miljoner kronor i omsättning, 1,5 miljoner 

kronor i balansomslutning eller 3 anställda ingår i populationen (Carrington, 2010). 

Innan den slutgiltiga populationen fastställdes utfördes en manuell rensning för att 

kontrollera och ta bort företag som trots sökkriterierna i databasen kommit med i 

datamaterialet. Exempelvis rensades företag som inte hade någon rapporterad 

omsättning från 2012 bort ur datamaterialet. Efter denna kontroll kunde populationen 

fastställas till 135 596 mindre aktiebolag. Informationen som togs från Retriever 

Business hämtades den 14 mars 2014.  

Med tanke på populationens storlek var det inte möjligt att göra en totalundersökning på 

alla 135 596 företag varför ett slumpmässigt stickprov togs från populationen. För att 

undersökningen skulle vara praktiskt genomförbar gjordes en rensning av de företag 

som inte hade ett telefonnummer registrerat i databasen innan stickprovet togs. 

Stickprovet togs sedan från de 126 935 företag som kvarstod efter rensningen. Vid 

bestämmande av stickprovsstorleken gjordes beräkning i enlighet med Saunders et al. 

(2012). Med ett konfidensintervall på 90 procent och en felmarginal på 5 procent blev 

stickprovsstorleken, utifrån en population på 126 935, 267 svar som minst. 

Svarsfrekvensen för telefonenkäter brukar vara relativt högt (Saunders et al., 2012; 

Jacobsen, 2002). Saunders et al. (2012) skriver att svarsfrekvensen kan uppgå till 50-70 

procent i sådan undersökning. En svarfrekvens på 50 procent anses även enligt 

Jacobsen (2002) vara en godkänd nivå och 70 procent som en mycket bra nivå. Urvalet 

slumpades sedan ut ur populationen med hjälp av en slumpsorteringsfunktion i Excel. 

Med ett slumpmässigt urval kan stickprovet vara representativt för hela populationen, 

vilket stärker resultatens generaliserbarhet (Bryman, 2011). Med utgångspunkt i 

beräkningen till minst 267 svar bestämdes stickprovsstorleken till 600 företag. 

Resultatet av undersökningen blev att 45 procent svarade på telefonenkäten, vilket är 

något lägre än vad Jacobsen (2002) anser vara godkänt. Däremot nåddes ett 

konfidensintervall på 90 procent, vilket fortfarande möjliggör generaliseringar av 
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resultatet. Detta måste dock göras med en viss försiktighet, vilket funnits i åtanke vid 

analys av resultatet.  

Figur 1 Population och stickprov 

 

5.2.2 Intervju 

I den första kontakten med företag inom revisions- och redovisningsbranschen 

skickades en intervjuförfrågan (bilaga 3) ut till byråer som tillhör de sju största samt 

mindre byråer. I mailet beskrevs studien och dess syfte, därefter efterfrågades 

intervjupersoner med arbetsuppgifter inom revison eller redovisning. Nackdelen med 

urvalet är att det inte har kunnat utföras slumpmässigt, vilket gör det svårt att veta om 

det som framkommer genom intervjuerna är representativt. Totalt intervjuades fyra 

personer, varav tre är auktoriserade revisorer och en är auktoriserad 

redovisningskonsult. Samtliga intervjupersoner representerar någon av de sju största 

revisionsbyråerna. Detta innebär att det finns en underrepresentation av representanter 

från mindre revisionsbyråer, vilket måste beaktas vid analys eftersom det kan påverka 

generaliserbarheten i studien. Nedan följer en kort presentation av intervjupersonerna, 

vart de arbetar och lite om deras bakgrund. Syftet med presentationen av 

intervjupersonerna är att påvisa deras lämplighet i studien, vilket enligt Bryman (2011) 

även gör det lättare att sätta in deras svar i ett sammanhang.  

Population 

135 596 st 

Utan 
telefonnummer 

8 661 st 

Med 
telefonnummer 

126 935 st 

Stickprov 

600 st 
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Tabell 3 Intervjupersoner översikt 

Intervjuperson Bakgrund 

Andreas Gustavsson  

29 april 2014 

Började arbeta på PwC i Linköping direkt efter studierna för 

cirka 6 år sedan och är idag auktoriserad revisor. Således är 

han relativt ny som auktoriserad revisor då provet skrevs för 

cirka 1,5 år sedan. 

Magnus Bertius 

24 april 2014 

Inledde sin karriär som revisorsassistent på Grant Thornton i 

Norrköping för cirka 20 år sedan. Efter ett par år utanför 

branschen är han tillbaka sedan 2008, nu som auktoriserad 

redovisningskonsult.  

Magnus Ripa  

29 april 2014 

Inledde med några år på Skatteverket innan han började arbeta 

på KPMG i Stockholm. Han är auktoriserad revisor och har 

arbetat på KPMG:s Stockholmskontor i cirka 15 år.   

Olof Braaf 

23 april 2014 

Arbetar som auktoriserad revisor på Deloitte. Han har lång 

erfarenhet inom branschen och har arbetat på Deloitte i 

Linköping under cirka 30 år. 

 

5.3 Operationalisering 

Enligt Bryman (2011) är operationalisering en process som går ut på att utforma de 

begrepp som forskaren är intresserad av. Genom operationalisering av den beroende 

och de oberoende variablerna är avsikten att klargöra de teoretiska begreppen samt visa 

hur de kommer att användas i denna studie. Operationalisering är ett viktigt steg i en 

kvantitativ undersökning (Bryman, 2011), varför detta endast berör studiens 

kvantitativa del.  
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5.3.1 Beroende variabel 

I valet mellan K2 och K3 är den beroende variabeln vilket redovisningsregelverk som 

de mindre aktiebolagen har valt. Undersökningen av den beroende variabeln utfördes 

genom att ställa en fråga i telefonenkäten. Svaralternativen till frågan var K2, K3 eller 

Vet ej, vilka utformades till två dummyvariabler. Den första dummyvariabeln mäter om 

företag är medvetna om vilket regelverk de följer (1) eller om de inte är det (0). Den 

andra dummyvariabeln mäter sedan vilka företag som valt K2 (1) och vilka som valt K3 

(0).  

5.3.2 Oberoende variabel – Storlek 

Efter genomgång av tidigare studier drogs slutsatsen att företags storlek kan mätas på 

många olika sätt, bland annat genom omsättning, antal anställda eller totala tillgångar 

(Hackston & Milne, 1996; Collin et al., 2009; Tagesson et al., 2009; Andrikopoulos & 

Kriklani, 2013). Definitionen på variabeln Storlek i denna studie är mindre aktiebolags 

omsättning 2012, vilken har hämtats från Retriever Business. Omsättning har kunnat 

förklara redovisningsval i tidigare studier varför det ses som ett passande mått även i 

denna studie. Ingen kodning av variabeln Storlek har använts, däremot har den naturliga 

logaritmen av den faktiska omsättningen används för att underlätta hanteringen av 

variabeln i statistikprogrammet SPSS.  

5.3.3 Oberoende variabel – Bransch 

Variabeln Bransch är ett mått på företags verksamhet, vilken har delats upp i enlighet 

med första siffran i SNI-koderna från Statistiska centralbyrån (2008). Denna 

information har inhämtats från Retriever Business. Medvetenhet finns om att 

branschindelningen efter första siffran i SNI-koderna leder till att vissa av grupperna 

liknar varandra och att vissa av grupperna inte är helt överensstämmande med varandra. 

SNI bygger dock på en EU-standard, NACE Rev. 2 (SCB, 2014b), varför den 

indelningen anses vara motiverad i denna studie. En dummyvariabel gjordes för varje 

grupp och den undersökta branschen tilldelades värdet 1 och de som inte tillhör den 

branschen tilldelas värdet 0.  
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Tabell 4 Branschindelning 

SNI-

kod 
Beskrivning 

Antal 

(n=600) 

0 
Jordbruk, skogsbruk och fiske 

Utvinning av mineral 19 st 

1 Tillverkning 
16 st 

2 Tillverkning 
39 st 

3 

Tillverkning 

Försörjning av el, gas, värme och kyla 

Vattenförsörjning: avloppsrensning, avfallshantering och sanering 
12 st 

4 

Byggverksamhet 

Handel: reparation av motorfordon och motorcyklar 

Transport och magasinering 
239 st 

5 

Transport och magasinering 

Hotell- och restaurangverksamhet 

Informations- och kommunikationsverksamhet 
55 st 

6 

Informations- och kommunikationsverksamhet 

Finans- och försäkringsverksamhet 

Fastighetsverksamhet 

Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 

73 st 

7 
Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 

Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 96 st 

8 

Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 

Offentlig förvaltning och försvar: obligatorisk socialförsäkring 

Utbildning 

Vård och omsorg: sociala tjänster 

28 st 

9 

Kultur, nöje och fritid 

Annan serviceverksamhet 

Förvärvsarbete i hushåll: hushållens produktion av diverse varor och 

tjänster för eget bruk 

Verksamhet vid internationella organisationer, utländska 

ambassader o.d. 

23 st 



 

36 

 

5.3.4 Oberoende variabel – Koncern 

Variabeln Koncern har definierats som både dotterbolag och moderbolag inom en 

koncern. Detta har mätts genom en dummyvariabel där företag som har 

koncerntillhörighet fått värdet 1 och de företag som inte ingår i en koncern fått värdet 0. 

Om företag ingår i en koncern eller inte kunde hämtas från databasen Retriever 

Business. 

5.3.5 Oberoende variabel – Storstad 

I studien av Collin et al. (2009) definierades Stockholm, Göteborg och Malmö som 

stora städer i Sverige. Utgångspunkten i denna studie har varit SKL:s definition på 

storstad (SKL, 2009), vilket med statistik från SCB (2014a) gav städerna Stockholm, 

Göteborg, Malmö och Uppsala. Företag som har sin besöksadress i någon av 

storstäderna tilldelades värdet 1 medan företag i andra kommuner tilldelades värdet 0. 

Uppgifter om vilken kommun företag tillhör har samlats in genom Retriever Business. 

5.3.6 Oberoende variabel – Ägande 

Tidigare studier har operationaliserat ägandet i företag på olika sätt, exempelvis har 

jämförelser gjorts mellan privatägda och statligt ägda företag samt ägarledda och icke 

ägarledda företag (Dhaliwal et al., 1982; Collin et al., 2009). Ägandet i de mindre 

aktiebolagen har i denna studie mätts genom två dummyvariabler. Den första mäter om 

aktiebolaget ägs av en (0) eller flera ägare (1). De företag som har flera ägare fick sedan 

värdet 0 om de andra ägarna inte tillhör familjen och 1 om ägarna tillhör samma familj. 

Om ägarna tillhör samma familj likställs det med att aktiebolaget har en ägare och 

omvandlas därför till 0 i den första dummyvariabeln. Informationen om ägandet i 

företagen samlades in genom telefonenkäten eftersom den informationen inte fanns 

tillgänglig i Retriever Business.  

5.3.7 Oberoende variabel – Revisionsbyrå 

Variabeln Revisionsbyrå går att gruppera på många olika sätt och i denna studie har 

operationalisering gjorts enligt följande. De sju största revisionsbyråerna i Sverige är 

PwC, EY, KPMG, Deloitte, Grant Thornton, BDO och Mazars SET. Dessa har 
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tillsammans med en kategori för Mindre revisionsbyråer delats in i åtta 

dummyvariabler. I varje dummyvariabel fick de företag som granskas av just den 

undersökta revisionsbyrån värdet 1 och de som inte har den revisionsbyrån värdet 0. 

Företags revisionsbyrå har inhämtats genom databasen Retriever Business.  

5.3.8 Oberoende variabel – Skuldsättningsgrad 

Tidigare studier har operationaliserat denna variabel som den ojusterade 

skuldsättningsgraden (Broberg et al., 2012; Andrikopoulos & Kriklani, 2013). Dessa 

studier utfördes på noterade och således stora företag där de flesta lån antagligen 

kommer från kreditinstitut. I mindre aktiebolag som ingår i denna studie kan det vara 

vanligt att ägare lånar ut pengar till sitt eget företag vilket inte kan jämföras med ett lån 

från ett kreditinstitut. Variabeln mättes därför med en justerad skuldsättningsgrad där 

endast skulder till kreditinstitut inkluderades. För beräkning av den justerade 

skuldsättningsgraden hämtades information om eget kapital samt skulder till 

kreditinstitut in från Retriever Business. Ingen kodning av variabeln Skuldsättningsgrad 

har använts eftersom det faktiska värdet på den justerade skuldsättningsgraden är det 

som används i den statistiska analysen.  

5.4 Bortfallsanalys 

Saunders et al. (2012) skriver att bortfallet i telefonenkäter vanligtvis uppgår till 30-50 

procent. Bortfallet i den kvantitativa undersökningen blev i denna studie 55 procent. 

Utav stickprovet som utgjorde 600 företag var det 270 som deltog, det vill säga 45 

procent. Bortfallet i telefonenkäten beror på olika orsaker, vilka har delats upp i tre 

kategorier. Den vanligast förekommande orsaken var att företag inte svarade, tackade 

nej till att medverka eller att rätt person inte fanns tillgänglig, dessa utgjorde 

tillsammans 43 procent av stickprovet. I förväg definierades bortfallskategorin svarar ej 

till tre uppringningar. 10 procent av stickprovet hade ogiltigt telefonnummer, vilket kan 

bero på inmatningsfel eller att uppdatering inte hunnit ske till aktuellt telefonnummer i 

databasen Retriever Business. 2 procent av de tillfrågade företagen angav att de var 

vilande eller under avveckling. 
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Figur 2 Bortfall 

 

Bortfallet på 55 procent i studien är något sämre än 30-50 procent som Saunders et al. 

(2012) skriver är vanligt i telefonenkäter. Detta beror antagligen på att populationen 

består av mindre aktiebolag, oftast med få anställda, vilket innebär att det kanske inte 

finns tillräckligt med resurser för att svara i telefon eller medverka i undersökningar. 

Flera av de uppringda företagen har angett att de anser sig vara för små för att delta i en 

sådan studie. Enligt Mangione (1995, refererad i Bryman, 2011) är ett bortfall större än 

50 procent oacceptabelt. Trots detta publiceras många undersökningsrapporter där 

bortfallet är betydligt större än 50 procent (Bryman, 2011). Vid analys av data har 

åtanke funnits att svarsfrekvensen uppgått till 45 procent. Medvetenhet finns även om 

att generaliserbarheten hade blivit bättre om svarsfrekvensen blivit högre än vad den 

faktiskt blev.  

Nedan presenteras beskrivande statistik (tabell 5) om de som medverkat och de som 

inte medverkat. Bortfallet har undersökts för att se om det finns någon skillnad mellan 

de som medverkat och de som inte medverkat i telefonenkäten. Detta har gjorts genom 

Spearmans rangkorrelation, vilken återfinns i bilaga 4. Signifikanta samband i 

Stickprov 

600 st 

Svar 

270 st (45 %) 

Bortfall 

330 st (55 %) 

Ogiltigt telefonnummer 

62 st (10 %) 

Vilande/ Under avveckling 

9 st (2 %) 

Svarar ej/ Vill ej medverka/  

Ej tillgänglig 

259 st (43 %) 
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bortfallsanalysen, som bygger på systematiskt bortfall, försämrar möjligheterna till att 

dra generaliserbara slutsatser av resultatet (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010). 

Den enda av de undersökta variablerna som inte kan bortfallstestas är Flera ägare 

eftersom den ingick i telefonenkäten och insamlade svar finns således bara för de som 

medverkade.  

Tabell 5 Beskrivande statistik bortfall (n=600) 

   Medverkat 

(270 st) 

Ej 

medverkat 

(330 st) 

Storlek (tkr) Medelvärde  11 753,1 7 778,4 

 Standardavvikelse  13 215,5 10 940,7 

Bransch SNI 0 Antal 8 11 

 Procent 3,0 % 3,3 % 

 SNI 1 Antal 9 7 

  Procent 3,3 % 2,1 % 

 SNI 2 Antal 25 14 

  Procent 9,3 % 4,3 % 

 SNI 3 Antal 12 0 

  Procent 4,4 % 0 % 

 SNI 4 Antal 107 132 

  Procent 39,6 % 40,0 % 

 SNI 5 Antal 23 32 

  Procent 8,5 % 9,7 % 

 SNI 6 Antal 27 46 

  Procent 10,0 % 13,9 % 

 SNI 7 Antal 41 55 

  Procent 15,2 % 16,7 % 

 SNI 8 Antal 10 18 

  Procent 3,7 % 5,5 % 

 SNI 9 Antal 8 15 

  Procent 3,0 % 4,5 % 

Koncern Ja Antal 88 102 

  Procent 32,6 % 30,9 % 

 Nej Antal 182 228 

  Procent 67,4 % 69,1 % 

Storstad Ja Antal 59 84 

  Procent 21,9 % 25,5 % 

 Nej Antal 211 246 

  Procent 78,1 % 74,5 % 

Revisionsbyrå  PwC Antal 31 36 

  Procent 11,6 % 10,9 % 



 

40 

 

 EY Antal 25 30 

  Procent 9,3 % 9,1 % 

 KPMG Antal 21 19 

  Procent 7,8 % 5,8 % 

 Deloitte Antal 3 4 

  Procent 1,1 % 1,2 % 

 Grant Thornton Antal 25 22 

  Procent 9,3 % 6,7 % 

 BDO Antal 10 4 

  Procent 3,7 % 1,2 % 

 Mazars SET Antal 10 10 

  Procent 3,7 % 3,0 % 

 Mindre revisionsbyråer Antal 145 205 

  Procent 53,7 % 62,1 % 

Just. skuldsättningsgrad  Medelvärde  111,8 % 153,4 % 

 Standardavvikelse  635,7 % 684,0 % 

 

Spearmans rangkorrelation (bilaga 4) för bortfallet visade att några av de oberoende 

variablerna i studien påvisar ett signifikant samband med den beroende variabeln 

Medverkat. Detta innebär att det i hänseende till dessa variabler finns en skillnad mellan 

de företag som medverkat och de företag som inte medverkat i telefonenkäten. 

Korrelationsmatrisen visar på ett signifikant samband (p=0,000) i Storlek mellan de 

som medverkat och de som inte medverkat i telefonenkäten. Detta kan även utläsas i 

tabell 5 där de företag som medverkat har ett högre medelvärde än de som inte 

medverkat, vilket innebär en överrepresentation av större företag i undersökningen. 

Gällande branschgrupperna är det två av de tio SNI-grupperna som visar på ett 

signifikant samband med variabeln Medverkat. Bland de som medverkat finns en 

överrepresentation av SNI 2 (p=0,013) och SNI 3 (p=0,000), vilket även syns på 

procentskillnaderna i den beskrivande statistiken i tabell 5. Variabeln Mindre 

revisionsbyråer visar på ett negativt signifikant samband (p=0,044), vilket innebär att 

företag som granskas av mindre revisionsbyråer har medverkat i lägre utsträckning än 

de som granskas av en större revisionsbyrå. Företag som granskas av BDO utgör en 

överrepresentation av de medverkande företagen (p=0,038). 

I och med det finns signifikanta samband förekommer det skillnader i undersökningen 

mellan de som medverkat och de som inte medverkat. Detta ställer krav på försiktighet 
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vid generalisering av resultatet på hela populationen, vilket beaktas vid analyser och 

slutsatser. Övriga oberoende variabler har inte något signifikant samband med den 

beroende variabeln Medverkat, vilket indikerar att det inte finns någon skillnad mellan 

de som medverkat och de som inte medverkat i undersökningen. I den beskrivande 

statistiken i tabell 5 syns detta genom att procentsatserna för Medverkat och Ej 

medverkat inte skiljer sig så mycket åt för enskilda variabler. Att det inte finns något 

signifikant samband för dessa variabler är positivt för generaliserbarheten. Trots detta är 

försiktighet vid generalisering nödvändig på grund av att några signifikanta samband 

visat sig bland de oberoende variablerna.  
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6 Kvantitativ analys 

 

I detta kapitel kommer det kvantitativa datamaterialet beskrivas och analyseras. 

Inledningsvis genom en beskrivande statistik och därefter genom en bivariat och 

multivariat analys, vilka har genomförts i statistikprogrammet SPSS. Kapitlet avslutas 

med en hypotesprövning och en sammanfattning.  

 

6.1 Beskrivande statistik 

Likt bortfallsanalysen presenteras i tabell 6 beskrivande statistik för de 270 mindre 

aktiebolag som deltog i telefonenkäten. Inom parentesen redovisas även frekvensen av 

statistiken inom ramen för varje variabel. Medelvärde och standardavvikelse 

presenteras för variabeln Justerad skuldsättningsgrad. För variabeln Storlek redovisas 

även det logaritmerade medelvärdet respektive standardavvikelsen då det är dessa 

värden som använts vid vidare analyser. Logaritmen som använts är den naturliga 

logaritmen (LN).  

Tabell 6 Beskrivande statistik (n=270) 

Beroende variabel    

Regelverk K2 49 (18,2 %) 

 K3 23 (8,5 %) 

 Vet ej 198 (73,3 %) 

Oberoende variabler   

Storlek Medelvärde (tkr) 11 753,1 (LN 8,68) 

 Standardavvikelse (tkr) 13 215,5 (LN 1,42) 

Bransch SNI 0 8 (3,0 %) 

 SNI 1 9 (3,3 %) 

 SNI 2 25 (9,3 %) 

 SNI 3 12 (4,4 %) 

 SNI 4 107 (39,6 %) 

 SNI 5 23 (8,5 %) 

 SNI 6 27 (10,0 %) 

 SNI 7 41 (15,2 %) 

 SNI 8 10 (3,7 %) 

 SNI 9 8 (3,0 %) 
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Koncern Ja (1) 88 (32,6 %) 

 Nej (0) 182 (67,4 %) 

Storstad Ja (1) 62 (23,0 %) 

 Nej (0)  208 (77,0 %) 

Ägande Flera (1) 64 (23,7 %) 

 En (0) 206 (76,3 %) 

Revisionsbyrå PwC 31 (11,6 %) 

 EY 25 (9,3 %) 

 KPMG 21 (7,8 %) 

 Deloitte 3 (1,1 %) 

 Grant Thornton 25 (9,3 %) 

 BDO 10 (3,7 %) 

 Mazars SET 10 (3,7 %) 

 Mindre revisonsbyråer 145 (53,7 %) 

Justerad skuldsättningsgrad Medelvärde  111,8 % 

 Standardavvikelse 634,5 % 

 

Tabell 6 visar att majoriteten av de tillfrågade företagen, 73,3 procent, inte är medvetna 

om vilket av regelverken de tillämpar. De som svarat att de följer K2 utgör 18,2 procent 

och de som svarat att de följer K3 utgör 8,5 procent. Det innebär att av de 72 företag 

som är medvetna om vilket regelverk de följer tillämpar 68,1 procent K2 och 31,9 

procent K3. Den första oberoende variabeln, Storlek, har bland respondenterna ett 

medelvärde på 11 753,1 tkr samt en standardavvikelse på 13 215,5 tkr. För att testa om 

variabeln Storlek avviker ifrån normalfördelningen har ett Kolmogorov-Smirnov test 

med signifikansnivån 5 procent genomförts (Aronsson, 1999). Testet visade att 

variabeln signifikant avviker från normalfördelningen med p=0,000. Genom att 

logaritmera variabeln Storlek med den naturliga logaritmen i samtliga statistiska 

analyser blir resultatet av analyserna tydligare eftersom variabeln blir mer 

normalfördelad (Field, 2009).   

107 av de 270 företag som medverkade tillhör branschgrupp SNI 4, vilket utgör 39,6 

procent och är den mest förekommande. De minst förekommande branschgrupperna är 

SNI 0 och SNI 9 med 3,0 procent vardera. Övriga branschgrupper ligger omkring en 

relativt jämn nivå mellan 3,3 procent och 15,2 procent. Enligt information från 

databasen Retriever Business har 32,6 procent koncerntillhörighet och 67,4 procent inte 

koncerntillhörighet. Majoriteten av företagen, 77,0 procent, är belägna i mindre svenska 
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städer. De som däremot är belägna i storstäderna Stockholm, Göteborg, Malmö eller 

Uppsala uppgår till 23,0 procent. Angående antalet ägare i de tillfrågade företagen 

svarade 23,7 procent att de var flera ägare och 76,3 procent att de endast var en ägare. 

Som tidigare nämnts har de som angav att de var flera ägare inom samma familj 

omkodats till en ägare.  

Omkring hälften av de medverkande, närmare bestämt 53,7 procent revideras av en 

mindre revisionsbyrå. Av de sju största revisionsbyråerna har PwC flest medverkande 

med 11,6 procent och Deloitte minst medverkande med 1,1 procent. Resterande 

revisionsbyråer ligger mellan 3,7 procent och 9,3 procent. Fördelningen mellan 

revisionsbyråer för de företag som medverkat i telefonenkäten stämmer relativt väl 

överens med fördelningen i den totala populationen. Till exempel är PwC den 

revisionsbyrå som enligt populationen granskar flest mindre svenska aktiebolag. 

Variabeln Justerad skuldsättningsgrad har bland respondenterna ett medelvärde på 

111,8 procent samt en standardavvikelse på 634,5 procent.  

På grund av den stora andelen företag som inte hade kunskap om vilket regelverk de 

valt att följa i sin redovisning, uppkom följdfrågan om de tar hjälp av en extern konsult. 

Svaren kan utläsas i tabell 7, vilken visar att hela 91,5 procent av de som inte kunde 

svara på vilket regelverk de följer tar hjälp av en extern konsult i redovisningen. Denna 

fråga är inte en del av de kommande bivariata och multivariata analyserna men 

eftersom detta kan vara en möjlig förklaring till okunskapen, ges istället frågan 

utrymme i diskussionen längre fram. 

Tabell 7 Hjälp av extern konsult (n=198) 

Hjälp av extern konsult   

 Ja (1) 

Nej (0) 

181 (91,5 %) 

17 (9,5 %) 
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6.2 Bivariat analys 

För att undersöka om det finns något samband mellan två variabler har en bivariat 

analys genomförts, vilken presenteras i tabell 8 nedan. I denna studie, där den 

oberoende variabeln är en dummyvariabel, är Spearmans rangkorrelation den mest 

lämpliga korrelationskoefficienten. Korrelationen sträcker sig från -1 till +1, där 0 visar 

att samband helt saknas (Djurfeldt et al., 2010). En signifikant korrelation som 

överstiger +0,8 eller understiger -0,8 mellan två oberoende variabler i 

korrelationsmatrisen (tabell 8) indikerar att det finns problem med multikollinearitet 

(ibid.). För att vidare undersöka om det förekommer multikollinearitet kontrollerades 

variablernas Variance Inflation Factor (VIF) (Eliasson, 2012). Enligt Djurfeldt et al. 

(2010) ligger den kritiska nivån för VIF-värdet på 2,5. Om det finns oberoende 

variabler i en modell som enskilt överskrider det kritiska VIF-värdet förekommer 

multikollinearitet, vilket kan förstöra resultaten. Samtliga oberoende variabler som 

ingår i undersökningen understiger det kritiska VIF-värdet 2,5.  

Genom resultatet som framkom av grundmodellen uppkom intresse av att testa 

ytterligare två modeller, dock med samma oberoende variabler. På grund av det stora 

antalet företag som inte var medvetna om vilket av regelverken K2 och K3 de följer 

skapades en modell, fortsättningsvis kallad modell 2, där de som inte var medvetna 

antas följa K2. Detta antagande gjordes på grund av att majoriteten, 68,1 procent, av de 

som visste om val av regelverk tillämpar K2. Antagandet gör dock att resultatet av 

modell 2 måste tolkas med stor försiktighet, vilket har beaktats vid vidare analyser. 

Intresset för att undersöka ytterligare en modell, kallad modell 3, uppkom av samma 

anledningar. Syftet med modell 3 är att underöka vad som kan förklara medvetenheten, 

eller icke medvetenheten, hos företagen. Samtliga tre modeller kommer även 

fortsättningsvis beröras i studien. 

Figur 3 Översikt modeller 

 

Grundmodell 

K2 

Modell 2 

K2 antagande 

Modell 3 

Vet om valet 
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Tabell 8 Spearmans rangkorrelation (n=270) 

  

K2 

(n=72) 

K2 

antagande 

Vet om 

valet 1. 2a. 2b. 2c.  2d. 2e. 2f. 2g. 2h. 2i. 2j. 3. 4. 5. 6a. 6b. 6c. 6d. 6e. 6f. 6g. 6h. 7. 

K2 

(n=72) 
1,000 

                         

K2 

antagande 
1,000*** 1,000 

                        

Vet om 

valet  
-,506*** 1,000 

                       

1. LN 

Storlek 
-,171 -,171*** ,190*** 1,000 

                      

2a. SNI 0 ,081 ,053 -,056 -,017 1,000 
                     

2b. SNI 1 -,006 -,017 ,028 ,038 -,032 1,000 
                    

2c. SNI 2 ,147 ,052 ,039 ,075 -,056 -,059 1,000 
                   

2d. SNI 3 -,155 -,063 -,008 ,024 -,038 -,040 -,069 1,000 
                  

2e. SNI 4 -,146 -,051 -,026 ,187*** -,142** -,150** -,259*** -,175*** 1,000 
                 

2f. SNI 5 -,065 ,046 -,124** -,054 -,053 -,057 -,097 -,066 -,247*** 1,000 
                

2g. SNI 6 -,011 -,031 ,050 -,175*** -,058 -,062 -,106* -,072 -,270*** -,102* 1,000 
               

2h. SNI 7 ,131 ,018 ,095 -,110 -,074 -,079 -,135** -,091 -,343*** -,129** -,141** 1,000 
              

2i. SNI 8 -,006 -,010 ,015 -,004 -,034 -,036 -,063 -,042 -,159*** -,060 -,065 -,083 1,000 
             

2j. SNI 9 ,081 ,053 -,056 -,085 -,031 -,032 -,056 -,038 -,142** -,053 -,058 -,074 -,034 1,000 
            

3. 

Koncern 
-,207* -,184*** ,170*** ,239*** -,028 -,041 ,078 -,035 -,046 ,014 ,111* -,052 ,031 -,028 1,000 

           

4. 

Storstad 
,100 ,033 ,026 ,026 -,092 -,048 -,076 -,071 -,099 -,033 ,212*** ,101* ,086 ,013 ,034 1,000 

          

5. Flera 

ägare 
,017 ,072 -,130** -,063 -,043 -,101* ,160*** ,053 ,080 ,023 -,123** -,133** ,079 -,043 -,135** -,033 1,000 

         

6a. PwC ,043 -,015 ,072 ,022 -,063 -,002 -,115 -,021 ,017 ,015 ,074 -,023 ,052 ,074 -,027 -,022 ,052 1,000 
        

6b. EY -,242** -,177*** ,096 ,158*** -,056 ,012 -,058 ,055 ,029 -,006 -,021 ,007 ,005 ,020 ,160*** ,017 -,023 -,115* 1,000 
       

6c. 

KPMG 
,116 ,089 -,113* -,099 ,031 ,023 ,098 -,063 -,094 -,039 -,005 ,070 ,089 -,051 -,025 -,053 -,060 -,105* -,093 1,000 

      

6d. 

Deloitte 

Värde  

saknas 
,032 -,064 ,067 ,190*** -,020 -,034 -,023 -,014 -,032 ,082 -,045 -,021 -,019 ,077 -,056 -,058 -,038 -,034 -,031 1,000 

     

6e. Grant 

Thornton 
-,077 -,040 ,010 -,052 ,020 ,012 ,030 ,179*** -,050 -,006 ,021 -,028 -,063 -,056 ,105* -,107* -,023 -,115* -,102* -,093 -,034 1,000 

    

6f. BDO -,094 -,081 ,059 -,021 -,034 -,036 ,073 -,042 ,001 ,010 -,065 ,026 ,065 -,034 -,053 -,009 ,079 -,071 -,063 -,057 -,021 -,063 1,000 
   

6g. 

Mazars 
-,164 -,151** ,103* ,068 -,034 -,036 -,063 ,053 -,039 ,010 ,065 ,081 -,038 -,034 -,053 ,134** -,060 -,071 -,063 -,057 -,021 -,063 -,038 1,000 

  

6h. 

Mindre 

rev.byrå 

,272** ,169*** -,095 -,054 ,031 ,007 ,040 -,088 ,069 ,017 -,062 -,042 -,054 ,031 -,099 ,060 ,030 -,388*** -,344*** -,313*** -,114* -,344*** -,211*** -,211*** 1,000 
 

7. Just. S-

grad 
,115 ,021 ,051 ,170*** ,145** ,136** -,022 ,049 ,189*** -,124** -,100* -,123** -,085 -,121** -,039 -,187*** -,014 ,004 -,042 -,004 ,044 -,020 ,021 -,036 ,032 1,000 

Signifikansnivå (2-sidig): ***<,001; **<,05; *<,10.  
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I grundmodellen, där K2 är den beroende variabeln, visar korrelationsmatrisen i tabell 8 

att det finns signifikanta samband med tre utav de 23 oberoende variablerna. 

Variablerna EY (p=0,041) och Koncern (p=0,081) uppvisar en negativ korrelation med 

K2 vilket innebär att företag med koncerntillhörighet eller företag som granskas av EY 

tenderar att följa K3 i högre utsträckning än K2. Mindre revisionsbyråer uppvisar 

istället ett positivt samband (p=0,021), vilket tvärt om innebär att de i högre 

utsträckning följer K2. Variabeln Deloitte saknar tyvärr korrelationskoefficient på 

grund av att medverkande företag som granskas av Deloitte var för få.  

Även i modell nummer två är den beroende variabeln K2, dock under antagandet att de 

som svarat Vet ej följer K2. Den beroende variabeln K2 antagande uppvisar 

signifikanta samband med fem av de oberoende variablerna. Variablerna Storlek 

(p=0,005), Koncern (p=0,002) och EY (p=0,003) uppvisar starka negativa samband med 

K2 antagande, vilket indikerar att företag inom dessa kategorier hellre följer K3. Även 

revisionsbyrån Mazars SET har en negativ korrelation med K2 antagande, dock inte 

lika starkt (p=0,013). Företag som granskas av mindre revisionsbyråer tenderar likt 

grundmodellen att följa K2 (p=0,005). 

I den tredje modellen är den beroende variabeln om de tillfrågade företagen vet om 

valet av regelverk eller inte. I denna modell uppvisar sex av de 23 oberoende 

variablerna signifikant samband med den beroende variabeln. Variablerna Storlek 

(p=0,002) och Koncern (p=0,005) visar starka positiva korrelationer med Vet om valet. 

Detta innebär att större företag samt företag som har koncerntillhörighet oftare vet 

vilket regelverk de tillämpar än andra företag. Även de företag som granskas av Mazars 

SET vet oftare än andra vilket regelverk de tillämpar, dock är sambandet svagt 

(p=0,090). Korrelationsmatrisen visar även att det för modell 3 finns negativa samband 

med den beroende variabeln Vet om valet. Dessa är SNI 5 (p=0,042), Flera ägare 

(p=0,033) och KPMG (p=0,065). Företag inom dessa kategorier vet i lägre utsträckning 

om vilket regelverk de tillämpar.  
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6.3 Multivariat analys 

En logistisk regression kan användas för att undersöka om det finns samband mellan 

den beroende och de oberoende variablerna, i de fall där den beroende variabeln är en 

dummyvariabel (Djurfeldt & Barmark, 2009). Till skillnad från den bivariata analysen 

kan den multivariata analysen ta hänsyn till att flera oberoende variabler påverkar den 

beroende variabeln samtidigt (Djurfeldt et al., 2010). En logistisk regression har 

genomförts för samtliga tre modeller, vilka visas i tabell 9 nedan. På grund av att 

branschgrupperna och revisionsbyråerna är flerställiga kvalitativa variabler behöver en 

variabel uteslutas inom varje kategori, för att användas som referenskategori (ibid.). 

Referenskategorierna i denna studie är SNI 4 för variabeln Bransch och Mindre 

revisionsbyråer för variabeln Revisionsbyrå. Modellen som används i de logistiska 

regressionerna är: 

Beroende variabel = β0 + β1 LN Storlek + β2 SNI 0 + β3 SNI 1 + β4 SNI 2 + β5 SNI 3 + β6 SNI 5 + 

β7 SNI 6 + β8 SNI 7 + β9 SNI 8 + β10 SNI 9 + β11 Koncern + β12 Storstad + β13 Flera ägare + β14 

PwC + β15 EY + β16 KPMG + β17 Deloitte + β18 Grant Thornton + β19 BDO + β20 Mazars SET + 

β21 Justerad skuldsättningsgrad + ε 
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Tabell 9 Logistisk regression 

 
Grundmodell Modell 2 Modell 3 

Beroende variabel K2 K2 antagande Vet om valet 

n 72 270 270 

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

Oberoende variabler 

LN Storlek -0,004 0,292 -0,199 0,212 0,200 0,130 

SNI0 20,970 40192,969 18,228 13138,586 -0,425 1,135 

SNI1 -2,730 1,810 -0,274 1,209 0,421 0,778 

SNI2 3,386* 1,903 0,921 1,138 0,649 0,535 

SNI3 1,086 2,288 0,022 0,984 -0,084 0,769 

SNI5 0,694 1,719 1,108 1,136 -1,313 0,802 

SNI6 1,454 1,582 -0,390 0,902 0,519 0,563 

SNI7 3,098* 1,697 0,721 0,814 0,579 0,446 

SNI8 4,578 2,965 -0,281 1,400 0,416 0,821 

SNI9 23,681 40192,970 18,608 13537,188 -0,758 1,133 

Koncern -3,213** 1,356 -1,317** 0,534 0,686** 0,326 

Storstad -0,396 1,385 1,012 0,774 -0,205 0,398 

Flera ägare -0,609 1,685 0,533 0,732 -0,752* 0,421 

PwC -2,555* 1,519 -0,895 0,793 0,767* 0,465 

EY -3,479** 1,616 -1,682** 0,683 0,584 0,490 

KPMG 20,053 23638,519 17,985 8203,706 -1,267 0,799 

Deloitte Värde saknas 19,165 21415,306 -20,592 22285,380 

Grant Thornton -2,845* 1,633 -0,850 0,813 0,097 0,538 

BDO -4,955** 2,112 -2,194** 1,020 0,923 0,741 

Mazars SET -4,736** 1,925 -2,733*** 0,938 1,210* 0,725 

Just. skuldsättningsgrad 0,106 0,131 0,036 0,062 0,028 0,023 

Konstant 3,320 2,691 4,968** 1,995 -3,176*** 1,212 

 
      Modell Chi-square 30,854* 36,349** 40,330*** 

Rätt förutspått 80,6% 90,7% 74,1% 

Nollmodell 68,1% 91,5% 73,3% 

Nagelkerke R
2
 48,8% 28,5% 20,2% 

Signifikansnivå (2-sidig): ***<0,001; **<0,05; *<0,10 

  Referenskategorier: SNI 4 och Mindre revisionsbyråer 

   

I grundmodellen används K2 som beroende variabel ställt mot K3. I en logistisk 

regression visas förklaringsgraden med Nagelkerke R
2
, 48,8 procent, vilken mäter den 

andel av den totala informationsmängden i materialet som fångas upp av modellen 
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(Djurfeldt & Barmark, 2009). Modellen är svagt signifikant (p=0,057), men förutspår 

rätt i 80,6 procent av fallen. Det innebär att grundmodellen förbättrar nollmodellen med 

12,5 procentenheter då nollmodellen uppgår till 68,1 procent. Nollmodellen kallas den 

modell där den beroende variabeln förutspås utan några oberoende variabler (ibid.). Av 

alla 21 oberoende variabler i den logistiska regressionen finns det ett signifikant 

samband mellan åtta variabler och den beroende variabeln. Inom branschgrupperna 

visar SNI 2 (p=0,075) och SNI 7 (p=0,068) på ett svagt positivt samband. Detta innebär 

att dessa grupper jämfört med referenskategorin SNI 4 tenderar att tillämpa K2 framför 

K3. Företag som ingår i en koncern tillämpar K3 i högre utsträckning eftersom 

variabeln Koncern är signifikant negativt korrelerad (p=0,018). Gällande variablerna för 

revisionsbyrå visar PwC (p=0,093), EY (p=0,031), Grant Thornton (p=0,081), BDO 

(p=0,019) och Mazars SET (p=0,014) upp negativa signifikanta samband med den 

beroende variabeln K2. Eftersom Mindre revisionsbyråer använts som referenskategori 

betyder det att företag som granskas av de nämnda revisionsbyråerna oftare tillämpar 

K3 jämfört med de företag som granskas av mindre revisionsbyråer. Även här saknar 

variabeln Deloitte värden på grund av att medverkande företag som granskas av 

Deloitte var för få.  

Den beroende variabeln i modell 2 utgår ifrån antagandet om att de företag som inte är 

medvetna om vilket regelverk de tillämpar följer K2. K2 antagande ställs sedan mot K3 

precis som i grundmodellen. Förklaringsgraden i modell 2 uppgår till 28,5 procent, den 

är signifikant (p=0,020) på medelstark nivå och förutspår rätt i 90,7 procent av fallen. 

Jämfört med nollmodellen som förutspår rätt i 91,5 procent av fallen innebär det alltså 

en marginell försämring. I denna modell visade sig fyra oberoende variabler ha 

signifikanta samband med K2 antagande. Koncerntillhörighet har ett negativt 

signifikant samband (p=0,014) med den beroende variabeln, vilket betyder att dessa 

företag oftare väljer att tillämpa K3 framför K2, precis som i grundmodellen. EY 

(p=0,014), BDO (p=0,031) och Mazars SET (p=0,004) är de revisionsbyråer som 

påvisar negativa signifikanta samband i modellen. Jämfört med företag som granskas av 

mindre revisionsbyråer tenderar alltså företag som granskas av EY, BDO eller Mazars 

SET att tillämpa K3.  
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I modell 3 används Vet om valet som beroende variabel, vilken ställs mot de som inte är 

medvetna om valet av regelverk. Modellens förklaringsgrad uppgår till 20,2 procent, 

den är starkt signifikant (p=0,007) och förutspår rätt i 74,1 procent av fallen. 

Nollmodellen förutspår rätt i 73,3 procent av fallen, vilket betyder att modell 3 

förbättrar förmågan att förutspå rätt med 0,8 procentenheter. Fyra av de oberoende 

variablerna visade sig ha ett signifikant samband med den beroende variabeln Vet om 

valet. Företag som tillhör en koncern vet i högre utsträckning om vilket regelverk de 

följer eftersom den logistiska regressionen visar på ett positivt samband (p=0,035). 

Även företag med en ägare vet i högre utsträckning om vilket regelverk de följer 

eftersom variabeln Flera ägare har ett svagt negativt samband (p=0,074) med den 

beroende variabeln Vet om valet. De oberoende variablerna PwC (p=0,099) och Mazars 

SET (p=0,095) har svaga positiva samband med den beroende variabeln. Detta innebär 

att företag som granskas av PwC eller Mazars SET vet om vilket regelverk de tillämpar 

i högre utsträckning än de som granskas av mindre revisionsbyråer. 

6.4 Hypotesprövning 

I hypotesprövningen har hänsyn till både den bivariata och den multivariata analysen 

tagits. Den multivariata analysen väger dock tyngre i och med att den kan ta hänsyn till 

flera oberoende variabler samtidigt (Djurfeldt et al., 2010). Då hypotesformuleringen 

utgår från grundmodellen, med K2 som beroende variabel, är det endast den som 

behandlas i hypotesprövningen.   

6.4.1 Storlek 

Hypotes 1:1 Sannolikheten att mindre aktiebolag har valt K2 ökar med bolagens storlek 

– förskastas. 

Den första hypotesen angående företags storlek bygger på antagandet om att stora 

företag vill undvika politisk påverkan genom att välja redovisningsmetoder som sänker 

den aktuella vinsten, i detta fall K2. Varken den bivariata eller den multivariata 

analysen kunde påvisa något positivt signifikant samband mellan variablerna varför 

hypotes 1:1 förkastas. 
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6.4.2 Storlek 

Hypotes 1:2 Sannolikheten att mindre aktiebolag har valt K2 minskar med bolagens 

storlek – förkastas. 

Den andra hypotesen angående företagens storlek bygger på antagandet om att stora 

företag vill uppnå legitimitet av omvärlden genom att tillämpa huvudregelverket K3. 

Något negativt signifikant samband kunde inte visas genom någon av de två analyserna. 

Liksom hypotes 1:1, om det motsatta sambandet, förkastas således hypotes 1:2. 

6.4.3 Bransch 

Hypotes 2 Branschen har påverkat mindre aktiebolag i deras val mellan K2 och K3 – 

förkastas inte.  

Grunden i hypotes 2 är att företag inom samma bransch tillämpar samma regelverk för 

att uppnå legitimitet från omgivningen. Dessutom undviks kostnader och risker om 

företag tillämpar det regelverk som andra inom branschen gör. I den bivariata analysen 

kunde inga samband utläsas mellan någon av branschgrupperna och den beroende 

variabeln K2. Den multivariata analysen visade däremot på positiva signifikanta 

samband för både SNI 2 och SNI 7 jämfört med referenskategorin SNI 4. Detta visar att 

det förekommer skillnader mellan olika branscher varför hypotes 2 inte förkastas. 

6.4.4 Koncern 

Hypotes 3 Sannolikheten att mindre aktiebolag har valt K2 minskar om bolaget ingår i 

en koncern – förkastas inte. 

Hypotes 3 grundas på antagandet att företag inom samma koncern tillämpar samma 

regelverk. Eftersom K3 dessutom är huvudregelverket för koncernredovisning antogs 

ett negativt samband finnas mellan företag som ingår i en koncern och regelverket K2. 

Den bivariata analysen indikerade att det förekom ett negativt signifikant samband 

mellan variabeln Koncern och den oberoende variabeln K2. Detta kunde även bekräftas 

genom den multivariata analysen, vilket leder till att hypotesen angående variabeln 

Koncern inte förkastas. 
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6.4.5 Storstad 

Hypotes 4 Sannolikheten att mindre aktiebolag har valt K2 minskar om bolaget är 

beläget i en storstad – förkastas. 

Genom hypotesen angående variabeln Storstad görs antagandet att företag belägna i 

någon av Sveriges fyra största städer har ett negativt samband med att välja K2, alltså 

att de istället väljer regelverket K3. Den multivariata analysen kunde inte visa på något 

signifikant samband mellan dessa variabler och inte heller den bivariata analysen. Detta 

leder till att hypotes 4 förkastas.  

6.4.6 Ägande 

Hypotes 5 Sannolikheten att mindre aktiebolag har valt K2 minskar om aktiebolaget 

har fler än en ägare – förkastas.  

Bakgrunden till hypotes 5 är antagandet att behovet av mer detaljerad redovisning, som 

uppnås med regelverket K3, är större i företag med fler än en ägare. Vid insamlandet av 

data genom telefonenkäten omvandlades dessutom de som angav att de var flera ägare 

inom samma familj till en ägare. Förväntningen var alltså att det skulle finnas ett 

negativt samband mellan variabeln Flera ägare och den beroende variabeln K2, detta 

kunde inte bevisas då inget signifikant samband kunde finnas i någon av analyserna. 

Hypotesen angående de mindre aktiebolagens ägande förkastas således.  

6.4.7 Revisionsbyrå 

Hypotes 6 Revisionsbyrån har påverkat mindre aktiebolag i deras val mellan K2 och 

K3 – förkastas inte. 

Hypotes 6 grundas i antagandet att revisionsbyråerna nyttomaximerar genom att 

påverka företag att välja det regelverk som gynnar dem mest. Det kan även vara så att 

företag följer det som revisionsbyråerna rekommenderar för att uppnå legitimitet. EY 

visade sig i den bivariata analysen ha ett negativt signifikant samband med att tillämpa 

K2, medan Mindre revisionsbyråer uppvisade ett positivt samband. Skillnaderna mellan 

olika revisionsbyråer bekräftades även genom den multivariata analysen. Jämfört med 
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referenskategorin Mindre revisionsbyråer tillämpar företag som granskas av PwC, EY, 

Grant Thornton, BDO och Mazars SET i högre utsträckning K3, vilket stämmer 

överens med resonemangen under hypotesformuleringen. Hypotes 6, angående 

revisionsbyråers påverkan förkastas således inte.   

6.4.8 Skuldsättningsgrad 

Hypotes 7 Sannolikheten att mindre aktiebolag har valt K2 minskar med 

skuldsättningsgraden i bolaget – förkastas.  

Hypotes 7 grundar sig i antagandet att mindre aktiebolag med hög skuldsättning 

tenderar att välja redovisningsmetoder som höjer den aktuella vinsten, i detta fall K3. 

Med K2 som beroende variabel skulle detta innebära ett negativt samband. Varken den 

bivariata eller den multivariata analysen kunde visa på något signifikant samband varför 

hypotes 7 angående skuldsättningsgraden förkastas.   

6.5 Sammanfattning kvantitativ analys 

Nedan visas tabell 10 som är en sammanfattning över hypoteserna och utfallet av dessa. 

Av åtta uppställda hypoteser till grundmodellen med K2 som beroende variabel 

förkastades fem stycken och tre stycken kunde inte förkastas. Analysen av det 

kvantitativa datamaterialet visar att Bransch, Koncern och Revisionsbyrå kan förklara 

valet mellan K2 och K3. Dock kunde inget signifikant samband påvisas mellan val av 

regelverk och Storlek, Storstad, Flera ägare och Justerad skuldsättningsgrad. 

Grundmodellen visade en förklaringsgrad på 48,8 procent. För att få djupare förståelse 

och för att vidare testa tillförlitligheten i den kvantitativa analysen genomfördes sedan 

fyra kompletterande intervjuer. Intervjupersonerna är alla verksamma inom revisions- 

och redovisningsbranschen, sammanställningen av intervjuerna följer i kapitel 7.  
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Tabell 10 Sammanfattning hypotesprövning 

Hypotes Teori Hypotesprövning 

1:1. Sannolikheten att mindre aktiebolag har valt K2 

ökar med bolagens storlek. 

PAT Förkastas 

1:2. Sannolikheten att mindre aktiebolag har valt K2 

minskar med bolagens storlek. 

IT Förkastas 

2. Branschen har påverkat mindre aktiebolag i deras 

val mellan K2 och K3. 

PAT + IT Förkastas inte 

3. Sannolikheten att mindre aktiebolag har valt K2 

minskar om bolaget ingår i en koncern. 

PAT + IT Förkastas inte 

4. Sannolikheten att mindre aktiebolag har valt K2 

minskar om bolaget är beläget i en storstad. 

PAT + IT Förkastas 

5. Sannolikheten att mindre aktiebolag har valt K2 

minskar om aktiebolaget har fler än en ägare. 

PAT Förkastas 

6. Revisionsbyrån har påverkat mindre aktiebolag i 

deras val mellan K2 och K3. 

PAT + IT Förkastas inte 

7. Sannolikheten att mindre aktiebolag har valt K2 

minskar med skuldsättningsgraden i bolaget. 

PAT Förkastas 
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7 Intervjuer 

 

I följande kapitel kommer den kvalitativa delen av studien presenteras. 

Intervjupersonernas svar har sammanställts och presenteras uppdelat på olika teman. 

Detta kapitel ämnar ge läsaren kompletterande förståelse till den kvantitativa analysen.  

 

7.1 Angående valet mellan K2 och K3 

Innan intervjupersonerna fick ta del av resultatet av den kvantitativa undersökningen 

ställdes några öppna frågor som presenteras i det första temat nedan. Resterande teman 

bygger på frågor som intervjupersonerna besvarat efter att den kvantitativa 

undersökningen presenterats. I slutet av avsnitt 7.1 presenteras även en sammanfattning 

kring valet mellan K2 och K3.  

7.1.1 Vad som bör avgöra valet 

Innan respondenterna fick ta del av den kvantitativa undersökningen tillfrågades de om 

vad de anser bör avgöra valet mellan K2 och K3 samt vilka företag de skulle 

rekommendera att välja det ena eller det andra regelverket. Samtliga intervjupersoner 

anser att bedömning måste göras i fall till fall och att det inte finns något facit för hur 

företag ska välja mellan K2 och K3. Däremot nämner de alla att det finns vissa fall där 

det är mer eller mindre självklart vilket av regelverken som passar företaget bäst. 

Magnus B säger att ”det är viktigt att titta på vilken verksamhet som bedrivs och vilka 

balans- och resultatposter som finns i företaget”. Resonemanget som fördes av 

Magnus B kunde även utläsas i de andra intervjupersonernas svar. Magnus B fyller 

även i att utgångspunkt bör tas i de möjliga hinder som finns i K2 för att se om hindret 

är så pass stort att K3 bör väljas.  

Gällande hur regelverken står sig mot tidigare regler finns något skilda uppfattningar. 

Magnus B säger att ”K3 innebär stora förändringar på vissa saker”, men att det är 
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principbaserat precis som tidigare regler, till skillnad från K2 som är regelbaserat. 

Andreas upplever att ”K3 är mer likt de tidigare reglerna än vad K2 är”.  

Samtliga ger företag med mycket FoU samt fastighetsföretag som typiska exempel på 

företag som bör välja K3 på grund av begränsande regler i K2. K2 tillåter till skillnad 

från tidigare regler inte aktivering av utvecklingsutgifter, varför företag med sådan 

verksamhet bör välja K3. Andreas framhåller att tillämpning av K2 i dessa fall kan leda 

till problem med eget kapital och i värsta fall konkurs. Rörande fastighetsbolagen 

nämner samtliga nyheten kring komponetavskrivning som inte funnits i tidigare regler 

och inte heller finns i K2. Enligt Magnus B innebär detta ganska stora omställningar för 

deras kunder som de kommer vara tvungna att arbeta med under en längre period. 

Typiska företag som bör välja K2 kunde ingen av intervjupersonerna ge något konkret 

exempel på, men alla var rörande överens om att K2 passar för små företag med få och 

enkla transaktioner. Magnus B tror att det för cirka 80 procent av de berörda företagen 

har varit ett självklart val att tillämpa K2. Olof tryckte extra mycket på att storleken på 

företaget bör ha avgjort valet av regelverk. 

Magnus B och Magnus R förde båda diskussioner om att intressenterna som företaget 

har bör vägas in i den sammanlagda bedömningen. Om företag har många intressenter 

som är intresserade av årsredovisningen är kravet på information större, varför K3 är 

mer lämpligt. Även koncerntillhörighet nämns av både Andreas och Magnus B som en 

aspekt som kan ha avgjort valet för många företag. Enligt Andreas har många av hans 

klienter som ingår i en koncern resonerat kring att de vill ha samma regelverk i hela 

koncernen.   

7.1.2 Branschens påverkan 

Efter att intervjupersonerna fått information om att branschen, enligt denna studie, har 

påverkat valet mellan K2 och K3 var svaren varierande. Enligt Olof är det branschen 

som har styrt mest när han har diskuterat valet med sina klienter medan Andreas inte 

tycker att branschen har varit en stor del av hans rekommendationer. Andreas kan dock 

tänka sig att det beror på att företag vill uppnå en jämförbarhet inom branschen samt för 

att ”skapa en rättvisande bild gentemot intressenterna”. Däremot är inte Magnus B lika 



 

58 

 

enig om att branschen ska avgöra valet mellan K2 och K3, han tycker att det ska ingå i 

bedömningen men att det är viktigt att titta på företag för företag oavsett bransch. Även 

olika branschorganisationer kan ha en roll i skillnaderna mellan branscher som 

undersökningen visar, vilket Andreas nämner. Dock säger han att det inte är något han 

har märkt av i så hög utsträckning i valet mellan K2 och K3.  

Samtliga nämner fastighetsbranschen samt företag med FoU som viktiga branscher där 

valet av regelverk kan spela stor roll och därmed avgöra valet. Dessa typer av företag 

har intervjupersonerna haft noggrannare diskussioner med inför valet. Även 

bostadsrättsföreningar som nämns av Olof och tillverkande företag med stora lager som 

nämns Magnus B är exempel på andra branscher där valet kan ha större betydelse än för 

andra. Det finns dock väldigt många branscher där själva branschtillhörigheten inte 

spelar någon roll för valet, vilket samtliga intervjupersoner intygar.  

7.1.3 Koncerntillhörighetens påverkan 

På frågan angående koncerntillhörighetens påverkan på valet av regelverk märktes stora 

skillnader i intervjupersonernas uppfattningar gällande vad som är tillåtet i 

koncernredovisningen. Eftersom det inte finns några koncernredovisningsregler i K2 

kan Magnus B tänka sig att det finns en uppfattning av att koncerner måste följa K3 i 

koncernredovisningen. Han framhäver att de på byrån inte har gjort några sådana 

rekommendationer utan att K2 även kan följas i koncernredovisningen. Detta skiljer sig 

mot både Andreas och Olof som i sina svar indikerar att koncerner ska följa K3 i 

koncernredovisningen. Detta är även en förklaring som de kan se till att företag med 

koncerntillhörighet, enligt denna studie, tenderar att välja K3 i högre utsträckning än de 

som inte ingår i en koncern. Magnus R tror att en förklaring kan vara att vissa 

koncerner har en förutfattad mening om K2. Han tror att vissa resonerar som så att ”K2 

är inte tillräckligt fint”. 

Tendensen att företag med koncerntillhörighet oftare väljer K3 skulle enligt samtliga 

intervjupersoner kunna förklaras av att koncerner har mer samlade resurser såsom 

ekonomiavdelning och ekonomichef. Olof tillägger att han tror att koncerner hellre 

väljer K3 ”för att det är universellt och det passar alla”. På frågan om de uppmuntrar 
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företag inom en koncern att välja samma regelverk är meningarna delade. Olof och 

Andreas svarar tydligt att de gör det, vilket motiveras genom att det är smidigt samt att 

det underlättar kommunikationen inom koncernen. De förklarar även att de dubbla 

redovisningarna skulle innebära ett onödigt administrativt arbete. Även Magnus B och 

Magnus R ser fördelarna med att följa samma regelverk inom en hel koncern men säger 

inte att de har uppmuntrat några koncerner till det.  

7.1.4 Revisionsbyråns påverkan 

Samtliga intervjupersoner visade förvåning över skillnaderna mellan revisionsbyråer 

som denna studie visar på i valet mellan K2 och K3. ”Vi borde i alla fall inte presentera 

K2 och K3 på olika sätt i de olika revisionsbyråerna”, säger Andreas. Att skillnaderna 

inte bör finnas är alla överens om men de kan tänka sig att skillnader uppstår vid 

jämförelse mellan de sju största revisionsbyråerna och de mindre revisionsbyråerna. 

Andreas, Olof och Magnus B kan tänka sig att mindre revisionsbyråer inte har resurser 

eller kompetens att hantera sådana frågor. Magnus B tror att ”de på större byråer kanske 

arbetar mer med denna typ av frågor vilket gör att de är mer bekväma med dem och 

framförallt kan se fördelarna i K3 trots att det är mer arbete med det regelverket”. 

Intervjupersonerna nämner även att det alltid finns specialister på deras byrå som kan 

svara på interna frågor, vilket kan tänkas saknas på en mindre byrå. Andreas ger 

exempel på en redovisningsbyrå han har hört talas om som av enkelhetens skull valt att 

använda K2 för alla sina kunder, vilket han tror kan vara fallet för flera mindre byråer. 

Magnus R resonerar som så att ”de mindre revisionsbyråerna kanske använder sig av 

programvaror som är byggda efter något av K2 och K3”, vilket betyder att de i så fall 

rekommenderar samma regelverk till alla sina klienter.  

Att det enligt denna studie även existerar skillnader mellan de sju största 

revisionsbyråerna kan ingen utav de fyra intervjupersonerna förklara. Däremot 

diskuterar Olof och Magnus R om att det kan finnas skillnader från individ till individ, 

trots att personerna tillhör samma byrå. Olof kan även tänka sig att en skillnad finns 

mellan en rekommendation som kommer från en revisor i Stockholm och en revisor i en 

mindre stad, ”de har en annan kultur och ett annat synsätt”. Dessutom säger Andreas att 
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ledningen på byrån kan påverka rekommendationerna till företagen genom att ha en 

uttalad strategi om att enbart vilja arbeta med ett regelverk, vilket han inte tycker ska 

vara fallet.  

Att skillnaderna finns anses dock inte vara något större problem bland 

intervjupersonerna. Magnus R och Magnus B nämner att det såklart är olyckligt om 

något företag har fått fel rådgivning och hamnat i fel regelverk men att det i praktiken 

inte är något stort problem. Magnus B nämner även möjligheten till att byta regelverk, 

”kommer man i ett skarpt läge och det inte fungerar så får man byta”.   

7.1.5 Sammanfattning angående valet mellan K2 och K3 

Enligt intervjupersonerna bör valet avgöras från företag till företag, men det finns vissa 

fall där det är mer eller mindre självklart vilket av regelverken som passar bäst. Företag 

med FoU och fastighetsföretag bör till exempel följa K3 på grund av begränsade regler i 

K2. Koncerntillhörighet nämndes som något som kan ha avgjort valet, vilket även den 

kvantitativa undersökningen visar. Även företags storlek samt intressenter bör enligt 

några av intervjupersonerna ha avgjort valet. Storleken kunde inte förklara valet och 

intressenterna var inte en variabel som testades i denna studie. 

Angående branschens påverkan på valet anser intervjupersonerna att det för de flesta 

branscher inte spelar någon roll för valet mellan K2 och K3. Det är istället en avvägning 

som får göras företag för företag. FoU-företag, fastighetsföretag, bostadsrättsföreningar 

och tillverkande företag med stora lager nämns som undantag där valet har större 

betydelse. En förklaring till att företag inom vissa branscher enligt studien tenderar att 

välja samma regelverk tros kunna vara jämförbarheten som vill uppnås.  

Intervjupersonerna hade olika uppfattningar gällande om vad som är tillåtet och inte 

tillåtet i koncernredovisningen. Den ena sidan indikerar att koncerner ska följa K3 

medan den andra sidan indikerar att även koncerner får välja mellan båda regelverken. 

Samtliga intervjupersoner bekräftar det som studien visar, att koncerner oftare väljer 

K3, vilket förklaras av de samlade resurserna som en koncern har.  
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Vid presentation av revisionsbyråernas påverkan visade intervjupersonerna förvåning 

över resultatet. De är även överens om att det inte bör finnas skillnader mellan byråerna, 

men de kan tänka sig att mindre revisionsbyråer har mindre kompetens och resurser till 

att hantera två nya regelverk. Större byråer har tillgång till specialister och ställer alltid 

upp en strategi inför regelförändringar. Dock tycker ingen av intervjupersonerna att det 

är ett problem att skillnaderna existerar.  

7.2 Angående medvetenheten om valet 

Precis som i avsnitt 7.1 bygger det första temat på frågor som ställdes innan 

presentation av den kvantitativa undersökningen och resterande fyra teman på frågor 

som ställdes efter presentation av den kvantitativa undersökningen. Även här avslutas 

avsnittet med en sammanfattning kring medvetenheten om valet mellan K2 och K3.  

7.2.1 Informationsgivning inför valet och beslutsfattande 

Inför valet mellan K2 och K3 har samtliga fyra revisionsbyråer, vilka 

intervjupersonerna representerar, arbetat väldigt lika gällande informationsgivning till 

företagen som stått inför valet. Revisionsbyråerna har bjudit in samtliga klienter till 

kurser, seminarier och föreläsningar där de gått igenom regelverken och skillnaderna 

mellan dem och mellan tidigare regler. Dessutom har de haft individuell 

informationsgivning genom mailutskick och möten ute hos klienterna. Andreas och 

Magnus B nämner att de har tagit upp frågan med företagen vid slutrevisionen. Andreas 

fyller i att de även i vissa fall, med lite större klienter, har tagit hjälp av en 

redovisningsspecialist för personlig rådgivning i valet. Även på KPMG har de enligt 

Magnus R någon som är ”Zlatan på K2 och K3”, som har varit ett extra stöd både 

internt och externt.  

I intervjuerna med Magnus B och Magnus R framkom något som inte de andra 

intervjupersonerna nämnde på frågan om hur de har arbetat med att informera sina 

klienter inför valet mellan K2 och K3. På KPMG och Grant Thornton har de nämligen 

arbetat med ett beslutsträd i Excel för att hjälpa klienterna att välja rätt regelverk. 
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Beslutsträden har varit uppbyggda efter regelverkens fallgropar och möjligeter för att 

vägleda klienterna.  

Samtliga intervjupersoner tycker att det är viktigt att företagen är medvetna om vilket 

regelverk de följer i redovisningen. För Olof är det viktigt att klienten ”själv förstår 

vilka beslut som tas”, han anser inte att företagen kan förlita sig enbart på revisions- 

eller redovisningsbyråns rekommendationer utan måste förstå på vilken grund beslutet 

är fattat. Andreas nämner även att medvetenhet är viktigt eftersom ”det är en förklaring 

till hur siffrorna sedan ser ut”. Uppfattningen om hur medvetenheten är ute hos 

företagen är att det är väldigt varierat. Vissa har väldigt bra koll på regelverken medan 

det för många andra är ”ett nödvändigt ont”, enligt Olof. Även de andra 

intervjupersonerna håller med om att det finns många företag som inte bryr sig så 

mycket om sådana frågor. Andreas tycker sig generellt se ett mönster i att ”ju mindre 

företagen är desto sämre koll har de”, vilket även Magnus B nämner i sitt svar.  

På frågan om intervjupersonerna upplever att de i vissa fall tagit besluten åt sina 

klienter går svaren åt olika håll. Magnus R och Andreas tycker inte att det har varit så 

för dem. Andreas framhäver att ”det alltid är kunden som gör valet”, men att vissa 

företag i stort sett har överlåtit valet till dem. Magnus R tror inte att revisorer gör ett 

aktivt val åt klienterna utan att detta är vanligare om redovisningskonsulter är 

inblandade. Till skillnad från Andreas och Magnus R upplever Olof att de i många fall 

har lagt upp en argumentation för valet och sedan tagit ett beslut som klienten 

godkänner. Även Magnus B upplever att det i praktiken har gått till så att de i vissa fall 

tagit klientens beslut.   

7.2.2 Medvetenheten hos företag 

När intervjupersonerna får reda på att det enligt denna studie är 73,3 procent av 

företagen som inte vet om vilket regelverk de tillämpar så är ingen förvånad över 

resultatet. Magnus R tycker att det är en hög siffra, men tror att den stämmer överens 

med verkligheten. ”Med 95 procent har det gått till så att vi har sagt hur de ska göra och 

varför, sedan efter två månader så kommer de inte ihåg varför”, säger Olof. Magnus B 
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säger att det blir en pedagogisk fråga för revisionsbyråerna, men att ”det är inte alltid vi 

lyckas få fram budskapet”.  

På frågan om de anser att de på byrån skulle kunna göra något annorlunda för att öka 

medvetenheten hos företagen, svarar Olof och Magnus B att de inte tror att de kunnat 

göra något annorlunda. Olof nämner att det alltid går att göra saker tidigare men att det 

inte hade spelat någon roll i det här fallet, ”planen har nog varit rätt ändå”. Andreas 

tycker däremot att det alltid finns saker att förbättra, som att påminna och skicka ut fler 

mail till klienterna. 

7.2.3 Koncerntillhörighetens påverkan 

Studiens resultat som visar att koncerner är mer medvetna om vilket regelverk de följer 

bekräftas av samtliga intervjupersoner. De tror att det finns en förklaring i att koncerner 

har mer samlade resurser där det finns en väl fungerande ekonomiavdelning eller en 

ansvarig ekonomichef. I dessa fall finns det personal som arbetar enbart med ekonomi 

och därför har kunskapen och intresset för sådana frågor, så är nog inte fallet ” om man 

tänker småföretagare eller ägare”, säger Andreas. Magnus B drar även en koppling till 

vad denna studie säger rörande att koncerner tenderar att välja K3. Han anser att de som 

valt K3 har varit ”mer aktiva i processen på grund av dels frågornas komplexitet och 

dels de resurser som finns”. Han menar därmed att koncerner därför blivit mer 

medvetna.  

Även intervjupersonernas egna upplevelser stämmer överens med att koncerner är mer 

medvetna om redovisningsfrågor i allmänhet. Andreas säger att koncerner berörs av fler 

frågor i regelverken än vad ett enskilt företag gör, ”dessutom har de oftast tydligare 

riktlinjer och deadlines i sin rapportering”.  

7.2.4 Antalet ägares påverkan 

Företag med en ägare tenderar enligt studien att vara mer medvetna om vilket regelverk 

de följer än företag med flera ägare. Olof, Andreas och Magnus R kan tänka sig att det 

beror på att en ensam ägare känner mer ansvar för allt som sker i företaget. En ensam 

ägare kan även tänkas vara mer intresserad och har mer koll på helheten i företaget. 
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Olof tror att det finns risk att det inte är någon som lyssnar på revisorn när det är fler 

ägare som är ansvariga, ”en ensam ägare har nog väldigt tight kontakt med sin revisor”. 

Andreas upplever även att det är lättare att kommunicera med företag där det bara finns 

en ägare. Han resonerar även kring att ägare som bara är finansiärer i ett företag har 

sämre koll eftersom de inte är aktiva i verksamheten. Magnus B säger att resultatet 

förvånar honom, ”det hade nästan varit tvärtom, vad jag hade trott”.  

7.2.5 Revisionsbyråns påverkan 

Enligt denna studie finns det skillnader mellan vilken revisionsbyrå företag granskas av 

och hur medvetna de är om vilket regelverk de tillämpar i redovisningen. 

Intervjupersonerna visade förvåning över skillnaderna som enligt studien finns även 

bland de sju största revisionsbyråerna. Andreas och Olof tror att alla större byråer har 

arbetat på samma sätt och med samma metoder. Däremot kan Olof, Andreas och 

Magnus B tänka sig att det finns skillnader mellan mindre och större byråer som beror 

på arbetssättet inför valet. ”Mindre revisionsbyråer kanske inte har råd eller tid”, säger 

Andreas. Olof tror även att större byråer tvingas vara tidigare ute med dessa typer av 

frågor på grund av att börsbolagen, vilka ofta granskas av större byråer, vill vara ute i 

god tid. Magnus B säger att han inbillar sig att ”de större byråerna har mer kött på 

benen och har mer information”. Olof och Andreas håller med och Andreas nämner 

även att de lägger upp en strategi om hur de ska informera sina klienter inför 

regelförändringar.  

7.2.6 Sammanfattning angående medvetenheten om valet 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att samtliga revisonsbyråer, där 

intervjupersonerna arbetar, har arbetat på liknande sätt inför valet mellan K2 och K3. 

Det har handlat om kurser, seminarier, föreläsningar och möten som har skett både 

individuellt och i grupp. I specifika fall har de även tagit extra hjälp av 

redovisningsspecialister som finns inom byrån. Två av fyra intervjupersoner nämner 

även att de har använt sig av beslutsträd i Excel för att vägleda sina klienter. 

Upplevelsen är att många av företagen som har varit berörda av valet är ointresserade, 

men samtliga anser att medvetenhet kring valet ändå är viktigt för företagen. Ingen är 
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heller förvånad över underökningens resultat, att 73 procent av de tillfrågade företagen 

är omedvetna om vilket regelverk de tillämpar. Trots den låga medvetenheten hos 

företag tycker majoriteten av intervjupersonerna att de inte kunnat göra något 

annorlunda. På frågan om de i vissa fall tagit besluten åt företagen delar sig 

meningarna, några säger att de har tagit besluten och några är mer återhållsamma.   

Samtliga intervjupersoner upplever att koncerner är mer medvetna om valet och 

redovisningsfrågor i allmänhet, vilket även den kvantitativa undersökningen påvisar. 

Detta hänger troligtvis ihop med att koncerner har mer samlade resurser, kunskap och 

intresset för denna typ av frågor. Majoriteten av intervjupersonerna kan se en förklaring 

till att ensamma ägare, enligt den kvantitativa undersökningen, är mer medvetna än de 

som är flera ägare. De tror att förklaringen kan vara att ensamma ägare känner mer 

ansvar och har en tightare kontakt med revisorn.  

Att medvetenheten i valet kan förklaras av skillnader mellan revisionsbyråer förvånar 

intervjupersonerna. De tror däremot att alla större byråer arbetar på liknande sätt men 

att mindre byråer har mindre resurser att informera sina klienter inför en stor 

regelförändring.  
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8 Avslutning 

 

I det avslutande kapitlet kommer studien sammanfattas och diskuteras, därefter kommer 

den huvudsakliga slutsatsen presenteras. Slutligen kommer även egna reflektioner och 

förslag på vidare forskning presenteras. 

 

8.1 Sammanfattning och diskussion 

Syftet med denna studie är att förklara vad som har påverkat mindre aktiebolag i deras 

val mellan K2 och K3, vilket har undersökts genom den kvantitativa delen. Vidare är 

syftet att förstå på vilket sätt dessa faktorer har påverkat mindre aktiebolags val. Detta 

har undersökts genom den kvalitativa delen i studien. Studien utgår ifrån befintliga 

teorier och tidigare studier inom ämnet redovisningsval, varför angreppsättet har varit 

deduktivt. Precis som i studierna av Mezias (1990), Neu och Simmons (1996) och 

Collin et al. (2009) har ett eklektiskt angreppsätt använts. Tillsammans med tidigare 

studier har teorierna PAT och IT använts för att härleda hypoteser. Hypoteserna som 

har testats berör variablerna Storlek, Bransch, Koncern, Storstad, Ägande, 

Revisionsbyrå och Skuldsättningsgrad. Empirin som har använts för att besvara 

hypoteserna har hämtats dels från databasen Retriever Business och dels från 

telefonenkäter med mindre aktiebolag. Empirin har sedan analyserats genom statistiska 

analyser i statistikprogrammet SPSS. För att testa tillförlitligheten samt för att få en 

diskussion kring resultatet i den kvantitativa undersökningen har sedan kompletterande 

intervjuer genomförts. I denna del har angreppssättet istället varit mer induktivt.  

Resultatet av studien visar att majoriteten av de mindre aktiebolagen som är medvetna 

om vilket regelverk de följer har valt att tillämpa det förenklade regelverket K2. Studien 

visar att Bransch, Koncern och Revisionsbyrå kan förklara valet mellan K2 och K3. 

Detta innebär att företag inte är rationella i sina val, som de istället hade varit om endast 

skillnaderna mellan regelverken påverkat deras val. De tre variablerna Bransch, 

Koncern och Revisionsbyrå kan förklaras av argument från både PAT och IT, vilket 
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indikerar att teorierna kan komplettera varandra. Detta är i linje med artikeln av Gray et 

al. (1995) där kritik framförs mot att teorier ofta används som konkurrerande 

perspektiv. Detta innebär att denna studie, som har undersökt redovisningsval i 

vinstdrivande aktiebolag, likt Mezias (1990) har visat att IT även kan förklara 

redovisningsval inom vinstdrivande företag. Tidigare var det mer vanligt att IT endast 

användes för att förklara redovisningsval inom offentliga eller icke-vinstdrivande 

företag (Carpenter & Feroz, 1992). I följande resonemang kommer hypoteserna och 

utfallet av dessa diskuteras med koppling till teorierna PAT och IT, tidigare studier 

samt med perspektiv från intervjuerna.  

Enligt studien har 18,2 procent valt att tillämpa K2, 8,5 procent K3 och hela 73,3 

procent vet inte vilket regelverk de tillämpar. De genomförda intervjuerna intygar att 

dessa resultat speglar verkligheten på ett bra sätt och ingen av intervjupersonerna visade 

förvåning över den låga medvetenheten.  

Genom denna studie har inte något samband mellan företags storlek och val av 

redovisningsregelverk funnits. Trots detta finns det indikationer i intervjuerna om att 

benägenheten att välja K3 ökar med storleken på företagen. Detta är i linje med 

argumenten från IT som säger att större företag har större behov av att uppfattas som 

legitima och därför hellre väljer K3 (Hackston & Milne, 1996). PAT:s argument om att 

stora företag försöker undvika politisk påverkan genom att redovisa ett lägre resultat, 

som uppnås genom K2, kunde inte heller hittas stöd för. Både Zmijewski och 

Hagerman (1981) samt Watts och Zimmerman (1990) menar att stora företag i högre 

utsträckning utsätts för politisk påverkan jämfört med mindre företag. Variabeln Storlek 

har i tidigare studier kunnat förklara redovisningsval (Holthausen & Leftwich, 1983; 

Hackston & Milne, 1996; Collin et al., 2009; Collis, 2012; Andrikopoulos & Kriklani, 

2013), men anledningarna till att den inte kunde göra det i detta fall kan vara många. En 

förklaring kan vara att Storlek har operationaliserats felaktigt. Alternativa mått är till 

exempel totala tillgångar och antal anställda. Hackston och Milne (1996) samt 

Andrikopoulos och Kriklani (2013) använde exempelvis totala tillgångar på ett lyckat 

sätt i deras studier. En annan förklaring till att studien inte påvisar något samband 
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mellan företags storlek och val av regelverk kan vara att bortfallsanalysen visar att det 

finns en överrepresentation av större företag i undersökningen.   

Den kvantitativa undersökningen indikerar att branschtillhörighet har påverkat mindre 

aktiebolag i deras val mellan K2 och K3. Även i studier gjorda av Hackston och Milne 

(1996), Collin et al. (2009) och Tagesson et al. (2009) har det gått att finna ett samband 

mellan bransch och redovisningsval. Precis som denna studie genomförde Collin et al. 

(2009) och Tagesson et al. (2009) sina studier på svenska företag, vilket indikerar att 

variabeln Bransch har en stor påverkan i redovisningsval som görs av svenska företag. 

Detta faktum kan anses positivt eftersom det för intressenter möjliggör en bättre 

jämförbarhet av företag inom samma bransch. Holthausen och Leftwich (1983) skriver 

att företag gör ett rationellt val om de väljer samma redovisningsregelverk som 

majoriteten inom branschen. I och med att regelverket då är beprövat av andra kan 

risker och höga kostnader undvikas. Inom IT finns resonemang kring homogenisering 

av företag inom samma organisationsfält (DiMaggio & Powell, 1983). Om det finns en 

tendens inom branschen att välja antingen K2 eller K3 finns det anledning att välja 

samma regelverk för att uppnå legitimitet mot omvärlden. DiMaggio och Powell (1983) 

skriver även att professionen kan utöva normativa påtryckningar för att påverka företag 

inom samma bransch att välja samma regelverk. Intervjupersonerna intygar att de har 

varit noggrannare med att diskutera valet med vissa företag, till exempel FoU-företag 

och fastighetsföretag, eftersom de anser att dessa företag bör välja K3. 

Operationaliseringen med tio olika branscher kan dock riktas kritik mot eftersom det är 

svårt att se mellan vilka branscher skillnader finns. Om intervjuerna med personer 

verksamma inom revision- och redovisningsbranschen hade utformats som en 

explorativ studie inför den kvantitativa undersökningen hade branschindelningen 

antagligen sett annorlunda ut. På så sätt hade indelning på ett bättre sätt speglat 

verkligheten utifrån redovisningsprofessionens perspektiv. Trots indelningen kunde 

alltså studien indikera att branschen har påverkat valet mellan K2 och K3. Däremot 

visade bortfallsanalysen en viss överrepresentation av två branschgrupper, vilket bör 

finnas i åtanke.  
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Grundantagandet i PAT är att alla agerar för att maximera sin egennytta (Watts & 

Zimmerman, 1978; 1986). Gällande regelverken K2 och K3 är det tillåtet att välja olika 

regelverk även inom koncerner. För att effektivisera resurserna och på så sätt maximera 

nyttan bör det enligt PAT vara mest optimalt att alla inom en koncern tillämpar samma 

regelverk. DiMaggio och Powell (1983) skriver att företag vill uppnå legitimitet genom 

att härma andra, dotterföretag kan därför se en anledning av att härma övriga bolag i 

koncernens val av regelverk. Samma resonemang som i PAT fördes under intervjuerna 

där även de flesta trodde att företag med koncerntillhörighet oftare väljer K3 på grund 

av att resurserna är mer samlade, vilket gör att de kan hantera ett avancerat regelverk. I 

enlighet med både teorierna och intervjuerna visar den kvantitativa undersökningen att 

mindre aktiebolag med koncerntillhörighet i hög utsträckning väljer K3. Flera av de 

koncerner som deltog i telefonenkäten uppgav även att de tillämpar samma regelverk 

som resten av koncernen gör.  

I denna studie har det inte funnits tillräckligt stöd för att visa att variabeln Storstad kan 

förklara valet mellan K2 och K3. Collin et al. (2009) har tidigare visat att kommunala 

bolag i storstäder tenderar att välja det mer komplexa regelverket. De menar att företag 

där är större, mer diversifierade och har fler anställda, varför behovet av detaljerad 

redovisning är större. Enligt Falkman och Tagesson (2008) läggs mer resurser på 

övervakning i storstäder, vilket genom agentteoretiska argument medför att aktieägarna 

kräver mer detaljerad redovisning som uppnås med K3 (Watts & Zimmerman, 1986). 

Falkman och Tagesson (2008) skriver även att redovisningsprofessionen i storstäder 

antagligen föredrar ett komplext regelverk eftersom professionen är både större och mer 

kunnig än i mindre städer. Detta kan kopplas till den normativa ismorfismen inom IT 

som uttrycker att professionen då kommer göra påtryckningar mot företagen att 

tillämpa det komplexa regelverket. Trots argumentation från både PAT och IT kunde 

alltså inget samband påvisas mellan Storstad och val av regelverk i denna studie.  

Agentproblemet som uppstår när aktieägarna och företagsledningen inte har samma 

intresse kan åtgärdas genom att aktieägarna kontrollerar ledningen via bland annat 

redovisningen (Watts & Zimmerman, 1986). Ju mer detaljerad redovisningen är desto 

mer kontroll får aktieägarna. Med fler ägare inom ett företag finns större behov av 
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detaljerad redovisning, eftersom alla antagligen inte har lika god insyn i företaget. 

Resultatet i undersökningen visar dock att antal ägare inte kan förklara valet mellan K2 

och K3, varför argumenten enligt PAT inte är tillräckliga. När Dhaliwal et al. (1982) 

och Tagesson et al. (2009) studerat redovisningsval har de kommit fram till att ägandet 

är en förklaring till valet. Dock har operationaliseringen i dessa studier gjorts på andra 

sätt jämfört med denna studie. Dhaliwal et al. (1982) jämförde till exempel ägarledda 

företag med icke ägarledda företag, vilket i denna studie kunde ökat möjligheterna till 

att hitta ett samband. Däremot intygar intervjupersonerna att resultatet stämmer med 

deras uppfattning, då ingen av de nämnde att ägandet bör påverka valet.  

Studien visar att revisionsbyrån som företaget granskas av kan förklara valet mellan K2 

och K3, vilket stämmer överens med både PAT och IT. Om revisionsbyråerna fokuserar 

på sin egen nytta (Watts & Zimmerman, 1978; 1986) kommer de att rekommendera det 

regelverk som de är mest vana vid eller det som de kan tjäna mest pengar på. Liknande 

resonemang finns inom IT, där DiMaggio och Powell (1983) skriver om den normativa 

ismorfismen som utövas av exempelvis revisorer och redovisningskonsulter. Teorierna 

PAT och IT har även använts av Collin et al. (2009) och Broberg et al. (2011) för att 

testa variabeln Revisionsbyrå. Dock var det endast i studien av Collin et al. (2009) som 

teorierna kunde förklara sambandet mellan redovisningsvalet och vilken revisionsbyrå 

företag granskas av. Resultatet visar att företag som granskas av PwC, EY, Grant 

Thornton, BDO och Mazars SET oftare tillämpar K3 jämfört med de företag som 

granskas av Mindre revisionsbyråer. KPMG däremot liknar mer de mindre 

revisionsbyråerna, vars klienter tenderar att tillämpa K2. Resultatet visar alltså att det 

finns skillnader mellan större och mindre revisionsbyråer, men även att undantag finns. 

Konsekvenserna av dessa skillnader kan vara att företag tappar förtroendet på revisions- 

och redovisningsbranschen då rekommendationer varierar från byrå till byrå. 

Intervjupersonerna tycker inte dessa skillnader bör finnas, men tror skillnaderna kan 

bero på att mindre revisionsbyråer inte har resurserna eller kompetensen som de större 

har. Kritik kan dock riktas mot att samtliga intervjupersoner representerar någon av de 

större byråerna, därmed förbises perspektivet från mindre byråer. Att det i den 

kvantitativa undersökningen fanns en underrepresentation av företag som granskas av 
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mindre revisionsbyråer kan dock ha påverkat resultaten varför de bör generaliseras med 

viss försiktighet.  

I tidigare studier av redovisningsval kunde Holthausen och Leftwich (1983) samt 

Andrikopoulos och Kriklani (2013) visa att skuldsättningsgraden påverkade företags 

val. Denna studie kan inte påvisa något samband i valet mellan K2 och K3, vilket inte 

heller Dhaliwal et al. (1982) och Broberg et al. (2011) kunde göra. Watts och 

Zimmerman (1990) argumenterar genom sin skuldsättningshypotes för att högt 

skuldsatta företag agerar för att sänka kapitalkostnaderna genom att välja 

redovisningsmetoder som höjer resultatet, i detta fall K3. Detta kan dock inte appliceras 

i denna studie, vilket skulle kunna bero på att det inte är säkert att K3 ger ett högre 

resultat än K2. Kritik kan även riktas mot operationaliseringen som har gjorts av 

skuldsättningen. Valet gjordes att endast använda skulder till kreditinstitut vid 

beräkning av skuldsättningsgraden. Resultatet hade dock kunnat bli annorlunda om den 

ojusterade skuldsättningsgraden använts.  

När antagandet om att alla företag som inte var medvetna om valet har valt att tillämpa 

K2, modell 2 i den multivariata analysen, behandlades som beroende variabel kunde 

Koncern och Revisionsbyrå förklara valet mellan K2 och K3. Företag som granskas av 

revisionsbyråerna EY, BDO och Mazars SET tenderar enligt dessa resultat att oftare 

välja K3 jämfört med företag som granskas av Mindre revisionsbyråer. Resultaten 

visade sig alltså vara väldigt lika dem som presenterades i grundmodellen utan 

antagande, varför några generaliserbara slutsatser inte dras utifrån enbart denna modell.  

Efter att resultatet visade att hela 73,3 procent av de mindre aktiebolagen inte är 

medvetna om vilket regelverk de följer uppkom intresset för att undersöka om samma 

oberoende variabler, Storlek, Bransch, Koncern, Storstad, Ägande, Revisionsbyrå och 

Skuldsättningsgrad kan förklara medvetenheten i valet mellan K2 och K3. ”Det där kan 

inte jag, det får du fråga min revisor om” (Anonym, personlig kommunikation, 20 mars 

2014), var ett relativt vanligt svar bland de deltagande företag som inte var medvetna 

om vilket regelverk de tillämpar. Dessutom kunde intervjupersonerna från deras 

perspektiv intyga att resultatet inte var förvånade. ”Med 95 procent har det gått till så att 
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vi har sagt hur de ska göra och varför, sedan efter två månader så kommer de inte ihåg 

varför”, säger Olof, auktoriserad revisor på Deloitte.  

Resultatet av denna del av undersökningen visar att Koncern, Ägande och 

Revisionsbyrå kan förklara om företag är medvetna om valet av regelverk eller inte. 

Företag med koncerntillhörighet är mer medvetna om valet, vilket även företag med en 

ägare är. Jämfört med referenskategorin Mindre revisionsbyråer indikerar resultaten att 

företag som granskas av PwC och Mazars SET är mer medvetna om vilket val av 

regelverk de tillämpar. Hänsyn bör dock tas till att det enligt bortfallsanalysen finns en 

underrepresentation av företag som granskas av Mindre revisionsbyråer i 

undersökningen. Koncerntillhörighens påverkan på medvetenheten kan enligt 

intervjupersonerna förklaras av att koncerner har mer samlade resurser och att det ofta 

finns en väl fungerande ekonomiavdelning. Att företag med ensamma ägare, enligt 

studien är mer medvetna än företag med flera ägare skapade viss förvåning bland vissa 

intervjupersoner. Andra tror däremot att förklaringen kan ligga i att ensamma ägare har 

tightare kontakt med revisorn och känner mer ansvar för hela verksamheten. Samtliga 

intervjupersoner trodde att det skulle finnas skillnad i medvetenhet mellan företag som 

granskas av mindre revisionsbyråer jämfört med de som granskas av större byråer. 

”Mindre revisionsbyråer kanske inte har råd eller tid”, säger Andreas, auktoriserad 

revisor på PwC. Dock indikerar den kvantitativa undersökningen att endast två av sju 

större revisionsbyråer har klienter som är mer medvetna jämfört med mindre 

revisionsbyråer. Det är dock anmärkningsvärt att samtliga intervjupersoner från 

Deloitte, Grant Thornton, PwC och KPMG ändå anser att de inte kunnat göra något 

annorlunda för att öka medvetenheten hos företagen. Troligen handlar det om en 

pedagogisk fråga som revisionsbyråerna ställs inför.  

Enligt intervjuerna framkom det att alla har arbetat på väldigt liknande sätt inför valet, 

med kurser, seminarier, föreläsningar och möten. Eftersom PwC, av de som finns 

representerade i intervjuerna, är de som har mest medvetna klienter har de antagligen 

lyckats bättre än de andra med den pedagogiska frågan. Ytterligare en fråga som kan 

ställas är vem det egentligen är som har ansvaret för att förbättra medvetenheten. I 

dagsläget verkar det som att revisions- och redovisningsbyråerna har fått uppgiften att 
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förmedla regelförändringar. Efter resultaten i denna studie har tankar om alternativa 

lösningar uppkommit. Denna typ av fråga skulle till exempel kunna behandlas på en 

nationell nivå av Föreningen Auktoriserade Revisorer (FAR) eller Skatteverket. På så 

sätt skulle förhoppningsvis resurserna fördelas så att information och upplysningar blir 

samma för alla företag.    

En möjlig förklaring till den låga medvetenheten i valet mellan K2 och K3 kan vara att 

91,5 procent av företagen som inte var medvetna anlitar en extern redovisningskonsult. 

Samtliga intervjupersoner tycker ändå att det är viktigt för företagen att vara medvetna 

och inte endast förlita sig på revisions- och redovisningsbyråns rekommendationer. Det 

är alltså viktigt att företagen förstår på vilken grund de tar sina beslut och varför de 

följer det regelverk som de gör.   

8.2 Slutsats 

Studien visar att Bransch, Koncern och Revisionsbyrå kan förklara mindre aktiebolags 

val mellan K2 och K3. Det förekommer skillnader i val av regelverk mellan olika 

branscher vilket beror på specifika skillnader i regelverken som inverkar på branscher i 

olika grad. DiMaggio och Powells (1983) resonemang kring att homogenisering sker 

inom samma organisationsfält går alltså att finna inom redovisningsvalet mellan K2 och 

K3. Även Holthausen och Leftwichs (1983) argument om att företag bör välja samma 

regelverk som andra i samma bransch för att minska risker och kostnader kan 

appliceras. Företag med koncerntillhörighet tenderar enligt studien att välja K3. Enligt 

PAT vore det mest nyttomaximerande att välja samma regelverk inom hela koncernen, 

vilket då oftast blir K3 eftersom det är huvudregelverket för koncernredovisning. IT:s 

argument som är att dotterföretag härmar övriga bolag i koncernen för att uppnå 

legitimitet (DiMaggio & Powell, 1983) stämmer även det överens med resultaten. 

Enligt studien tillämpar företag som granskas av PwC, EY, Grant Thornton, BDO och 

Mazars SET oftare K3 jämfört med företag som granskas av Mindre revisionsbyråer. 

Inom IT och PAT finns förklaringar till detta samband vilket även Collin et al. (2009) 

kunde påvisa i sin studie.  
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Studien visar även att 73,3 % av företagen inte är medvetna om vilket regelverk de 

följer. Mindre aktiebolags medvetenhet angående val av regelverk kan enligt studien 

förklaras av variablerna Koncern, Ägande och Revisionsbyrå. Företag med 

koncerntillhörighet är mer medvetna om vilket regelverk de tillämpar, vilket kan 

förklaras av att koncerner har mer samlade resurser. Resultaten visar även att företag 

med en ägare är mer medvetna om valet mellan K2 och K3 jämfört med företag med 

flera ägare. Detta har att göra med att en ensam ägare känner mer ansvar för hela 

verksamheten och har tightare kontakt med revisorn. Klienter till revisionsbyråerna 

PwC och Mazars SET har en bättre medvetenhet jämfört med klienter till Mindre 

revisionsbyråer. Det är svårt att säga varför just dessa två revisionsbyråer, till skillnad 

från de andra stora byråerna, har lyckats bättre med att få fram sitt budskap till 

företagen. Enligt de kvalitativa intervjuerna kan det bero på mängden resurser som 

varje revisionsbyrå har och hur väl de har lyckats med den pedagogiska frågan.   

Likt Mezias (1990), Neu och Simmons (1996) och Collin et al. (2009) har denna studie 

visat att både PAT och IT bör kombineras för att kunna ge ett fullständigt svar på vad 

som kan förklara redovisningsval. Ytterligare förståelse för förklaringen till 

redovisningsvalet kunde i denna studie ges genom de kvalitativa intervjuerna. Jämfört 

med tidigare studier av redovisningsval finns både skillnader och likheter med denna 

studie i vad som kan och inte kan förklara valen. Denna studie bidrar med ett svenskt 

perspektiv på redovisningsval, vilket kan ligga till grund för både nationella och 

internationella jämförelser. På dessa sätt bidrar studien med teoretisk och empirisk 

kunskap inom området redovisningsval.  

8.3 Reflektioner 

Det mest förvånande resultatet i studien var så få som var medvetna om vilket regelverk 

de tillämpar. Trots dessa resultat trodde alltså inte intervjupersonerna från revisions- 

och redovisningsbyråerna att de kunde göra något annorlunda för att öka 

medvetenheten, vilket även det var förvånande.  
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Reflektioner uppkom även kring att vissa av de uppringda företagen ännu inte valt 

vilket av K2 eller K3 de ska tillämpa. Eftersom nästa årsredovisning ska upprättas 

enligt de nya regelverken, fanns en tanke inför studien att alla företag redan valt 

regelverk. Detta visade sig alltså inte stämma helt, vilket gör att denna typ av 

undersökning kan göras vid ett senare tillfälle för att uppnå mer tillförlitliga resultat. 

Dessutom kan studien vara effektivare att genomföra när företag i sin årsredovisning 

anger om de tillämpar K2 eller K3.  

Intervjuerna som genomförts har uppfyllt sitt syfte och givit bättre förståelse kring 

faktorerna som har påverkat mindre aktiebolag i valet mellan K2 och K3. Dock hade 

det funnits fördelar med att använda intervjuerna som en explorativ undersökning, för 

att få med andra relevanta variabler och operationaliseringar till den kvantitativa 

undersökningen. Till exempel kom intressenter upp som en möjlig förklarande variabel, 

vilken på något sätt hade varit intressant att undersöka. Som tidigare nämnts hade även 

operationaliseringen av variabeln bransch kunnat göras annorlunda om de kvalitativa 

intervjuerna haft en explorativ karaktär.  

Studiens resultat kan användas av revisionsbyråer för att utvärdera arbetet som gjorts 

inför valet mellan K2 och K3 samt att jämföra sig med andra revisionsbyråer. Detta 

eftersom studien visar att det finns stora skillnader mellan revisionsbyråer som märks 

både i valet mellan K2 och K3 samt i medvetenheten om valet.  

Ytterligare en praktisk implikation som framkommit under studiens gång är att 

revisorer och redovisningskonsulter behöver vara ännu tydligare i kommunikationen 

med företag. Inför valet har de dock lagt ner mycket tid och resurser, men budskapet 

har ändå inte nått fram ordentligt. Dock bör inte allt ansvar ligga på revisions- och 

redovisningsbyråerna eftersom det är företagen i sig som ansvarar för sina räkenskaper. 

Företag behöver även bli bättre på att lyssna och reflektera över det som revisorer och 

redovisningskonsulter upplyser dem om. Som ägare är det viktigt att ha kontroll över 

helheten och inte helt förlita sig på att revisorer och redovisningskonsulter sköter allt.  
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8.4 Förslag till vidare forskning 

Med anledning av denna studies resultat, som visar att 73,3 procent av de mindre 

aktiebolagen inte är medvetna om vilket regelverk de tillämpar i redovisningen, vore 

det intressant att undersöka vad redovisningen enligt företagen har för syfte. Frågan 

som kan ställas är vem företag anser vara mottagare av redovisningen och om de själva 

inom företaget använder den på något sätt. Redovisningen kan tänkas vara något som 

endast utgör beskattningsunderlag och inte har något annat syfte för företag.  

Om en liknande studie genomförs finns det ytterligare variabler som kan testas. Till 

exempel är det relevant att på något sätt undersöka om och hur företags intressenter 

påverkar redovisningsval.  Det kan även vara intressant att vidare utreda skillnaderna 

mellan revisionsbyråer som denna studie påvisar. Uppfattning finns dessutom att det 

inte bör existera några sådana skillnader, vilket gör det extra anmärkningsvärt.  

I de kvalitativa intervjuerna märktes att uppfattningarna varierar om vilket av K2 eller 

K3 som är mest lik de tidigare reglerna. K3 innebär stora förändringar i vissa frågor, 

samtidigt som regelverket precis som tidigare regler är principbaserat. Av denna 

anledning föreslås en studie som behandlar till exempel revisorer och företags åsikter 

och uppfattningar om K2 och K3. K2 och K3 har under en längre tid varit ett debatterat 

ämne, men om något eller några år är det möjligt att göra en utvärdering.   
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Bilaga 1 – Mall telefonenkät 

Hej mitt namn är ___ . Vi är två civilekonomstudenter från Linköpings universitet som 

skriver examensarbete inom redovisning och skulle därför vilja prata med någon som 

kan svara på frågor rörande ekonomi.  

Vi genomför en undersökning med syftet att förklara mindre aktiebolags val av 

redovisningsregelverk. Ert företag matchar kriterierna för ett mindre aktiebolag och ni 

har slumpmässigt blivit utvalda. Alla uppgifter i undersökningen kommer att behandlas 

konfidentiellt och inget enskilt företag kommer kunna urskiljas. Vi har några korta 

frågor som tar max 1 minut att besvara, kan du tänka dig besvara frågorna? 

Fråga 1: Inför i år har nya redovisningsregler införts och ni mindre aktiebolag har varit 

tvungna att välja om ni ska följa antingen regelverket K2 eller regelverket K3 i 

redovisningen. Vet du vilket ni har valt? 

Svarsalternativ: K2, K3 eller Vet ej.  

Om Vet ej: Använder ni er av en extern redovisningskonsult? 

Svarsalternativ: Ja eller Nej.  

Fråga 2: Den sista frågan handlar om ägandet, om det är en eller flera ägare i företaget? 

Svarsalternativ: En eller Flera. 

Om Flera: Tillhör de ägarna samma familj eller inte?  

Svaralternativ: Familj eller Inte familj. 

Det var de frågorna vi hade så jag får tacka så mycket för att du tog dig tid. Ha en 

trevlig dag! 
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Bilaga 2 – Intervjuguide 

Inledning 

- Inspelning. 

- Syftet med examensarbetet och intervjun. 

- Vill intervjupersonen medverka med namn eller ska konfidentialitet användas? 

- Berätta om den kvantitativa undersökningen. 

- Intervjupersonens bakgrund. 

Angående valet mellan K2 och K3 

- Vad är viktigt i valet mellan K2 och K3 och vad anser du bör avgöra valet? 

- Kan du ge exempel på ett typiskt företag som skulle följa K2 respektive K3? 

- Är det vissa företag som ni diskuterat mer med inför valet? 

Berätta om den kvantitativa undersökningen och vilka variabler som kan förklara valet 

mellan K2 och K3. 

Bransch 

- Håller du med att bransch bör påverka valet, varför? 

- Lägger ni stor vikt vid bransch när ni diskuterar valet med företagen? 

- Finns det någon speciell bransch som du anser bör välja ett visst regelverk? 

Koncern 

- Vad tror du det finns för förklaring bakom att företag som ingår i en koncern i 

högre utsträckning väljer K3? 

- Anser du att företag inom en koncern bör välja K3 framför K2? 

- Uppmuntrar ni företag inom samma koncern att välja samma regelverk? 

Revisionsbyrå 

- Vad tror du det finns för förklaring bakom att det finns skillnader mellan vilken 

revisionsbyrå företag granskas av och vilket regelverk de följer? 

- Är det ett problem att det finns skillnader? 
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Angående medvetenheten om valet 

- Hur har ni informerat era kunder angående valet mellan K2 och K3? 

- Upplever du att företag är medvetna om vilket regelverk de följer, även om de 

anlitar en extern konsult? 

- Upplever du att ni i vissa fall tagit besluten åt företagen? 

- 73 procent av de tillfrågade företagen visste inte om vilket regelverk de 

tillämpar och många har även hänvisat till deras revisor, vad tror du det bero på 

att så många företag inte vet? 

Berätta om den kvantitativa undersökningen och vilka variabler som kan förklara om 

företagen är medvetna om valet eller inte. 

Koncern 

- Tycker du att företag som ingår i en koncern är mer medvetna om vilket 

regelverk de följer? 

En ägare 

- Vad tror du det finns för förklaring bakom att företag med en ägare i högre 

utsträckning vet om vilket regelverk de följer än företag med fler ägare? 

Revisionsbyrå 

- Har du någon uppfattning om att ni revisionsbyråer har arbetat på olika sätt 

gentemot företagen inför valet mellan K2 och K3? 

- Finns det något du kan tänka på som ni skulle ha gjort annorlunda för att öka 

medvetenheten bland företagen? 

Slutligen 

- Är det något övrigt som intervjupersonen vill tillägga? 

- Fråga om intervjupersonen vill ta del av materialet från intervjun. 

- Tacka för att intervjupersonen ställt upp. 
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Bilaga 3 – Intervjuförfrågan 

Hej, 

Vi är två civilekonomstudenter från Linköpings universitet som just nu skriver 

examensarbete (D-uppsats) inom redovisning/revision. Vi skriver till Er på ___ för att 

vi är intresserade av att hålla en intervju med en revisor (alt. redovisningskonsult) på 

cirka 45 minuter i slutet av april. 

De senaste veckorna har vi genomfört en kvantitativ undersökning bland 600 mindre 

svenska aktiebolag för att kunna förklara deras val mellan regelverken K2 och K3. 

Hypoteserna som vi samlat in information om och som vi just nu sammanställer för en 

statistisk analys rör variablerna storlek, bransch, koncern, storstad, ägande, 

revisionsbyrå och justerad skuldsättningsgrad. Det är när denna del är färdig som vi vill 

ha Er hjälp för att gå vidare med uppsatsen och få djupare förståelse av vad som kan 

förklara valet mellan K2 och K3 och vad som inte kan det. Om Ni önskar kan vi skicka 

ut intervjufrågorna några dagar i förväg. 

Du eller den hos Er som kan och vill medverka får lov att vara anonym och om Ni är 

intresserade är Ni välkomna att ta del av resultatet av undersökningen. Er hjälp skulle 

vara betydelsefull för oss och vi hoppas att någon kan tänka sig att medverka. Om Ni 

har ytterligare frågor går det bra att kontakta oss via mail ( ___ ) eller telefon ( ___ ). 

Önskad tid för intervju: mellan den 14 april och den 2 maj. 

Tidsåtgång: ca 45 minuter 

Tack på förhand! 

Vänliga hälsningar 

Jenny Antonsson och Camilla Boström     
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Bilaga 4 – Bivariat analys bortfall 
Tabell 11 Spearmans rangkorrelation (n=600) 

 Medv. 1. 2a. 2b. 2c. 2d. 2e. 2f. 2g. 2h. 2i. 2j. 3. 4. 5a. 5b. 5c. 5d. 5e. 5f. 5g. 5h. 6. 

Medv. 1,000 
                      

1. LN 

Storlek 
,204*** 1,000 

                     

2a. SNI 0 -,011 ,065 1,000 
                    

2b. SNI 1 ,037 ,069* -,030 1,000 
                   

2c. SNI 2 ,101** ,076* -,048 -,044 1,000 
                  

2d. SNI 3 ,158*** ,044 -,026 -,024 -,038 1,000 
                 

2e. SNI 4 -,004 ,174*** -,147*** -,135*** -,215*** -,116*** 1,000 
                

2f. SNI 5 -,020 -,003 -,057 -,053 -,084** -,045 -,258*** 1,000 
               

2g. SNI 6 -,060 -,186*** -0,067* -,062 -,098** -,053 -,303*** -,118*** 1,000 
              

2h. SNI 7 -,020 -,124*** -0,079* -0,072* -,115*** -,062 -,355*** -,139*** -,162*** 1,000 
             

2i. SNI 8 -,041 -,034 -,040 -,037 -,058 -,032 -,180*** -0,070* -,082** -,097** 1,000 
            

2j. SNI 9 -,041 -,095** -,036 -,033 -,053 -,029 -,162*** -,063 -0,074* -,087** -,044 1,000 
           

3. Koncern ,018 ,179*** -,082** -,024 ,039 -,020 -,086** -,005 ,108*** ,065 -,015 -,005 1,000 
          

4. Storstad -,042 ,057 -,101** -,020 -,084** -,052 -,112*** ,039 ,151*** ,087** ,043 ,011 ,082** 1,000 
         

5a. PwC ,009 ,057 -,004 -,026 -,029 -,013 -,018 -,003 ,046 -,010 ,047 ,012 ,054 ,000 1,000 
        

5b. EY ,003 ,082** ,074* -,017 -,037 ,037 ,013 -,021 -,048 ,035 -,016 -,003 ,082** ,012 -,113*** 1,000 
       

5c. KPMG ,040 -,046 -,010 ,039 ,092** -,038 -0,067* ,031 -,018 ,011 ,036 -,019 ,019 -,055 -,095** -,085** 1,000 
      

5d. Deloitte -,005 ,059 ,068* -,018 ,034 -,016 -,057 ,019 ,055 -,005 -,024 -,022 ,093** ,012 -,039 -,035 -,029 1,000 
     

5e. Grant 

Thornton 
,048 -,015 ,018 ,029 -,001 ,136*** -,047 -,007 ,005 ,025 -,035 -,026 ,068* -,061 -,103** -,093** -0,078* -,032 1,000 

    

5f. BDO ,082* ,027 -,028 -,026 ,049 -,022 ,032 -,011 -,024 -,007 ,018 -,031 -,010 ,043 -,055 -,049 -,041 -,017 -,045 1,000 
   

5g. Mazars ,019 ,005 -,034 ,027 -,049 ,040 -,056 ,038 ,044 ,020 ,003 ,011 -,067 ,027 -,066 -,059 -,050 -,020 -,054 -,029 1,000 
  

5h. Mindre 

rev. byråer 
-,085** -0,076* -,040 -,007 -,010 -0,072* ,087** -,013 -,016 -,037 -,021 ,028 -,122*** ,028 -,420*** -,376*** -,316*** -,129*** -,345*** -,183*** -,220*** 1,000 

 

6. Just. S-

grad 
-,033 ,136*** ,117*** ,080** -,001 ,026 ,081** -,044 -,029 -,110*** -,016 -,056 -,013 -,146*** ,052 -,017 -,037 ,036 ,016 -,005 -,048 -,002 1,000 

 Signifikansnivå (2-sidig): ***<,001; **<,05; *<,10 
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