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Bakgrund: K2-regelverket för mindre aktiebolag kom ut år 2008 som ett frivilligt alternativ
till de tidigare regelverken BFN/RR. Anledningen till framtagandet av K2-regelverket var på
grund av att det fanns en efterfrågan hos mindre företag av ett enklare och billigare
regelverk.
Syfte: Syftet med vår studie är att undersöka om Agentteorin, Positiv redovisningsteori och
Institutionell teori kan förklara vilka egenskaper som förklarar mindre företags val av att
frivilligt redovisa enligt K2-regelverket.
Metod: Vi har tagit fram fem hypoteser utifrån tre befintliga teorier. Vår studie följer ett
kvantitativt tillvägagångssätt där information ur årsredovisningar från 274 mindre aktiebolag
som är verksamma i Halland samlats in. Informationen har sedan testats statistiskt genom
korrelations- och regressionstester för att förkasta eller icke-förkasta hypoteserna.
Resultat: Utifrån Agentteorin kommer mindre företag i större utsträckning att redovisa enligt
K2-regelverket. Agentteorin säger även att det är de företag utan revisionsplikt och som väljer
bort revisor som i större utsträckning redovisar enligt K2-regelverket. Resultatet menar även
att utifrån Institutionell teori kommer de företag med revisionsplikt och som inte har någon av
Big 4 byråerna i större utsträckning redovisa enligt K2-regelverket.
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Background: The K2-framework for smaller companies came out in 2008 as a voluntary
alternative to the previous regulations BFN/RR. The reason for the development of the K2framework was because there was a demand among smaller companies for a simpler and less
expensive framework.
Aim: The aim of our study is to examine whether Agent Theory, Positive Accounting Theory
and Institutional Theory can explain the characteristics that explain smaller companies choice
of voluntarily account according to the K2-framework.
Methodology: We have developed five hypotheses from three existing theories. Our study
follows a quantitative approach where information from annual reports from 274 smaller
companies, operating in Halland has been collected. The information was then tested
statistically by correlation and regression tests to reject or not reject the hypotheses.
Results: Based on Agent Theory, smaller companies tend to account according to the K2framework. Agent theory also says that it is the companies without mandatory auditing and
who chooses not to use an auditor that tends to account according to the K2-framework. The
result also says that based on Institutional Theory, the firms with mandatory auditing and who
do not have any of the Big 4 agencies increasingly account according to the K2-framework.
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Genomgående i vår studie har vi använt oss av förkortningar som vi här gjort en lista över.
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Bokföringslagen
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BFNAR

Bokföringsnämdens allmänna råd
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De fyra största revisionsbyråerna (Deloitte, EY, KPMG och PwC)
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Verket för näringslivsutveckling

PAT

Positive Accounting Theory

RR

Redovisningsrådet

ÅRL

Årsredovisningslage

1. Inledning
I uppsatsens inledning förklaras vilka val av redovisningsregelverk mindre företag har.
Bakgrunden till framtagandet av K2-regelverket fortsätter sedan i en problemdiskussion som
mynnar ut i en frågeställning som besvarar syftet med uppsatsen.

1.1 Problembakgrund
Bokföringsnämnden (BFN) bildades år 1976 och är en organisation som ansvarar för
normskrivning inom redovisning. År 1999 gav BFN ut Bokföringsnämndens allmänna råd
(BFNAR) som innefattar regler för redovisning (Askenmalm, 2010). Enligt Törnqvist,
Lumsden & Marton (2000) bildades Redovisningsrådet år 1989 och BFN (2013, K-projektet,
para. 10) menar att Redovisningsrådets rekommendationer (RR) 1-29 är ett alternativ till
BFNAR vid upprättandet av redovisning. Företagen kunde välja att kombinera regelverken
men de var tvungna att använda samma regelverk inom ett område, exempelvis varulager
(BFN, 2013, K-projektet, para. 10).
Enligt Askenmalm (2010) är en av BFNs huvuduppgift att ge färre valmöjligheter vid
redovisning än de som finns i ramlagstiftningarna Årsredovisningslagen (ÅRL) och
Bokföringslagen (BFL). År 2004 började BFN arbeta med att ta fram K-projektet som är fyra
kategorier av regelverk (BFN, 2013, K-projektet, para. 1). Kategorierna är enligt FAR (2013):
K1 enskilda firmor
K2 mindre företag
K3 större företag
K4 noterade företag, tillämpar International Financial Reporting Standard (IFRS).
BFNs tanke med K-projektet var att det i varje kategori ska finnas de relevanta regler som
krävs för det företag som använder regelverket (BFN, 2013, K-projektet, para. 6). Askenmalm
(2010) menar att regelverken utvecklades för att minska de administrativa kostnaderna som
regeringen haft påtryckningar om.
År 2008 var BFN klara med K2-regelverket som används vid upprättandet av årsredovisning i
mindre aktiebolag (BFN, 2013, K2- årsredovisning i mindre aktiebolag, para 1). Företag
kunde börja redovisa efter K2-regelverket tidigast 31.12.08 (BFN, 2008). För att räknas som
ett K2-företag får företaget max uppfylla en av gränserna 50-40-80 som innebär 50 anställda,
40 miljoner kronor i balansomslutning och 80 miljoner kronor i nettoomsättning
(Bolagsverket, 2012, Större och mindre företag, para. 3). Anledningen till upprättandet av K2regelverket är att det ska gå snabbare och vara enklare att göra bokslut för mindre företag då
regelverket innehåller en mängd förenklingar (Drefeldt & Pramhäll, 2012, Förenkla
redovisning genom att byta till K2, para. 1). Ett mål med K2-regelverket var att mindre
företags administrativa kostnader ska minska med 25 % innan år 2011 (Justitiedepartementet,
2008).
Efter den 31.12.08 var det möjligt för mindre företag att börja redovisa efter K2-regelverket
men det var frivilligt för dem om de ville stanna kvar vid det gamla regelverket eller om de
ville börja använda det nya (BFN, 2013, K-projektet, para. 10). Fram till år 2013 har det varit
frivilligt för företag att använda de gamla regelverken eller gå över till K2-regelverket, men
från och med 31.12.13 måste företagen välja att redovisa efter ett av K-projektets regelverk
(BFN, 2014, Aktiebolag, para. 3).
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1.2 Problemdiskussion
Tidigare undersökningar menar att det fanns en efterfrågan på ett enklare regelverk för mindre
aktiebolag. De gamla regelverken, det vill säga BFN/RR, var både tidskrävande och
kostsamma för företagen. Enligt Bengtsson, Stenfors, Andersson, Olsson & Schröder (2005)
innebär BFN/RR att redovisaren är tvungen att leta på olika ställen för att veta vad som gäller
då reglerna är utspridda och förhållandet mellan lagar och kompletterande normer är även det
svårt att förstå. De tidigare regelverken BFN/RR var svåra att använda, speciellt för mindre
företag eftersom regelverken är utformade efter internationella regelverk och inte anpassade
för mindre företag (Bengtsson et al., 2005). Enligt NUTEK var de administrativa kostnaderna
för att följa samtliga svenska regelverk 98 miljarder kronor år 2008 och dessa skulle kunna
sänkas bland annat med enklare regelverk för mindre företag. Enligt Engström (1999) finns
det olika uppfattningar om vad en redovisning ska innehålla och det leder ibland till motspjärn
och att alla inte är öppna för en förändringsprocess som till och med kan vara nödvändig.
Människor håller gärna kvar vid det gamla även om samhället hela tiden utvecklas. Först när
det gamla sättet är helt ur tiden går vi över till det nya och då har samhället hunnit ännu ett
steg längre i sin utveckling (Engström, 1999). Burns & Scapens (2000) menar att det vid
implementering av nya regler ofta krävs ett nytt tankesätt och om det saknas förståelse för de
nya reglerna kan det leda till problem vid implementeringen. Om kunskap och värdering inte
finns inom de nya reglerna kan det helt misslyckas med implementeringen (Burns & Scapens,
2000).
K2-regelverket innehåller förenklingar som exempelvis schablonregler, färre
tilläggsupplysningar och färre valmöjligheter (BFN, 2013, K-projektet, para. 7). Enligt
Broberg (2008) krävs det färre uppskattningar och bedömningar vid användandet av K2regelverket i redovisningen. FAR (2013) menar att det inte bara är förenklingar med det nya
regelverket K2 utan att det även innebär vissa begränsningar i redovisningen exempelvis att
utvecklingskostnader inte får aktiveras och tas upp som tillgång i balansräkningen och att
företag endast får skriva upp tillgångar som byggnad och mark till taxeringsvärdet, alla andra
övervärden får inte skrivas upp. Vidare menar FAR (2013) att vissa typer av företag och
företag inom vissa branscher inte förväntas övergå till K2-regelverket i sin redovisning på
grund av de begränsningar som regelverket innebär.
K2-regelverket skulle vara en lösning på problemet med dyr och tidskrävande redovisning för
mindre företag. Trots att det fanns en efterfrågan på ett enklare regelverk menar tidigare
studier att det inte var så många företag som valde att börja redovisa efter K2-regelverket när
de väl blev möjligt. Kan det vara så att K2-regelverket inte är anpassat för alla mindre
företag?
Tidigare studier menar att företag baserar sina redovisningsval efter hur de kan påverka
resultatet i företaget (Watts & Zimmerman, 1990; Deegan & Unerman, 2011; Jensen &
Meckling, 1976). Det finns mycket forskning gjord angående vilka teorier som förklarar stora
företags frivilliga val av regelverk och vi vill därför även utveckla kunskapen om vilka teorier
som kan förklara mindre företags frivilliga val av regelverk. Enligt Dumontier & Raffournier
(1998) kan kunskap om egenskaperna hos företag som frivilligt antar en särskild uppsättning
redovisningsstandarder vara av särskilt intresse för standardsättare då det kan ge en indikation
på vilken typ av företag som redovisningsregleringen kommer att vara till fördel för.
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1.3 Problemformulering
Utifrån problemdiskussionen har följande frågeställning formulerats:
Vad förklarar mindre företags val av att frivilligt redovisa enligt K2-regelverket?

1.4 Syfte
Syftet med vår studie är att undersöka om Agentteorin, Positiv redovisningsteori och
Institutionell teori kan förklara vilka egenskaper som förklarar mindre företags val av att
frivilligt redovisa enligt K2-regelverket.

1.5 Uppsatsens fortsatta disposition
Kapitel 2: Referensram
I detta kapitel presenteras vilka regelverk mindre aktiebolag kan redovisa efter följt av
skillnadsområden som K2-regelverket innebär och därefter förklarande egenskaper i frivilligt
val av regelverk. Vidare presenteras tre olika teorier som leder fram till fem stycken hypoteser
som presenteras löpande i texten. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av de hypoteser
som tagits fram.
Kapitel 3: Metod
Här presenteras uppsatsen tillvägagångssätt och ansatts. En förklaring till val av
redovisningsteorier, vilka sökord och databaser vi använt oss av och hur vi gått tillväga
vid datainsamling. Vidare presenteras vår population och vårt urval samt en operationalisering
av våra hypoteser. I kapitlet presenteras även tillvägagångssättet för de statistiska testerna
som utförs i studien och avslutningsvis tas även validitet och reliabilitet upp.
Kapitel 4: Empiri & Resultat
Detta kapitel är uppdelat i tre grupper där det i varje grupp först presenteras resultat av den
deskriptiva datan. Efter det följer för varje grupp även resultat från korrelations- och
regressionsanalyserna.
Kapitel 5: Analys
Även analysen är uppdelad i tre grupper där först empiri & resultat kopplas ihop med teorin.
Det är även i detta kapitel våra hypoteser kommer förkastas eller icke-förkastas.
Kapitel 6: Slutsats & Diskussion
I detta kapitel kommer det föras en diskussion kring de slutsatser vi kommit fram till. Vidare
förs en diskussion om de teorier som inte kan förklara mindre företags frivilliga val av
regelverk. Till sist följer även ett avsnitt om förslag på framtida forskning.
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2. Referensram
I början av detta kapitel kommer alternativa redovisningsregelverk till K2-regelverket
presenteras. Skillnader mellan K2-regelverket och tidigare regelverk beskrivs samt
egenskaper som förklarar stora företags val av regelverk. Därefter kommer en djupare
förklaring till framtagandet och innebörden av K2-regelverket. I kapitlet presenteras sedan tre
olika teorier, Agentteorin, Positive Accounting Theory och Systemorienterad teori. Utifrån
dessa teorier har fem hypoteser arbetats fram och dessa presenteras löpande i texten men även
i en sammanfattning sist i kapitlet.

2.1 Regelverk
2.1.1 Bokföringsnämnden
Bokföringsnämnden (BFN) är en organisation som har ansvaret för utvecklandet av god
redovisningssed och de anses som statens expertorgan inom redovisningsområdet. För att
utveckla god redovisningssed ger BFN ut allmänna råd vilket publiceras i BFNAR och annat
informationsmaterial. En av BFN:s huvuduppgift är att ge ut normer till småföretagare men
också att ge ut information inom redovisningsfrågor (BFN, 2014, Om BFN, para.1). För att få
en fullständig bild inom ett område i redovisningen räcker det inte med att följa BFNAR, utan
BFL och ÅRL ska också följas. För ytterligare förståelse ger BFN även ut vägledningar till
redovisningen för att i praktiken förklara hur det går till (BFN, 2014, BFN:s normgivning,
para. 3). BFNAR får därför normalt anses ge uttryck för vad som är god sed och som enligt
BFL och ÅRL ska följas. Ett företag kan således endast undantagsvis avvika från de allmänna
råden utan att samtidigt bryta mot lagen (BFN, 2014, BFN:s normgivning, para. 7).
2.1.2 Redovisningsrådet
Enligt BFN (2014, Redovisningsrådets rekommendationer RR 1- RR 29 och tillhörande
URA1-URA 41, para. 1) har Redovisningsrådet utarbetat rekommendationerna RR 1-RR 29
som användes vid redovisning av främst större och noterade företag, men även frivilligt av
mindre företag som kunde välja mellan RR och BFN. Den 1 januari 2005 slutade RR 1-RR 29
att uppdateras, detta för att EU beslutat att alla noterade bolag istället skulle följa International
Accounting Standards (IAS)/IFRS och det fanns därmed inte längre ett behov av RR 1-RR 29.
Även om RR 1-RR 29 slutade uppdateras fanns det fortfarande tillgängligt för de mindre
företagen att använda sig av vid redovisningen. Det var då viktigt för företagen att ha koll på
att de följde lagen då RR 1-RR 29 nu inte var uppdaterade efter eventuella lagändringar
(BFN, 2014, Redovisningsrådets rekommendationer RR 1- RR 29 och tillhörande URA1URA 41, para. 1).
2.1.3 K-projektet
År 2004 började BFN ta fram det så kallade K-projektet för att samla regelverk i fyra olika
kategorier, K1, K2, K3 och K4 (BFN, 2013, K-projektet, para. 7). Anledningen till
framtagandet av de nya kategorierna var dels för att göra regelverken enklare för företagen
och dels att få samlade regelverk i var och en av de fyra kategorierna som företag sedan väljer
en av att redovisa efter (Overud, 2009, Bokföringsnämndens K-projekt, para. 1). Med samlat
regelverk innebär att företagen nu får alla regler de behöver till sin redovisning samlat i den
kategorin de valt att tillämpa. Tidigare redovisade företag efter BFN eller RR och nu sorteras
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företag istället in i någon av de fyra kategorierna beroende på sin storlek (Overud, 2009,
Bokföringsnämndens K-projekt, para. 1).
K1 innebär ett förenklat bokslut och används av enskilda firmor med högst tre miljoner
kronor i nettoomsättning (Overud, 2009, Bokföringsnämndens K-projekt, para. 3).
K2 används av mindre aktiebolag. Med mindre menar ÅRL 1:3 att företaget under vart och ett
av de två senaste räkenskapsåren max överskridit en av gränserna, >50 anställda, >40
miljoner i balansomslutning och >80 miljoner i nettoomsättning (FAR, 2013).
K3 används av större företag. Större företag är enligt ÅRL 1:3 de företag som under vart och
ett av de senaste två räkenskapsåren överskridit minst två av gränserna, >50 anställda, >40
miljoner i balansomslutning och >80 miljoner nettoomsättning (FAR, 2013).
K4 används av noterade företag och de tillämpar då IFRS (FAR, 2013).
Företag kan alltid välja att redovisa efter en högre kategori, men inte tvärtom (Overud, 2009,
Bokföringsnämndens K-projekt, para. 5). Den 1 november 2010 ändrades gränserna för vad
som räknas som stort företag. Antalet anställda är som tidigare >50 stycken men
balansomslutningen ökade från 25 miljoner kronor till 40 miljoner kronor och
nettoomsättningen ökade från 50 miljoner kronor till 80 miljoner kronor (Broberg, 2008).
2.1.4 K2-regelverket
Enligt Bengtsson et al. (2005) använde de icke-noterade företagen redovisningsregler från
ÅRL och från en mängd kompletterande normer innan K2-regelverket kom ut. De
kompletterande normerna kan även kallas för allmänt råd, rekommendation eller uttalande
beroende på vem det är som givit ut de och när de tillkommit. Ett problem med de gamla
redovisningsreglerna, det vill säga BFN/RR, var att redovisaren var tvungen att leta på olika
ställen för att veta vad som gällde eftersom reglerna var utspridda i olika normer då flera olika
organisationer var inblandade i normgivningen. Detta kunde leda till att även en
regeltillämpare som är van vid regeltillämpning blir osäker om alla normer som är relevanta
för bedömningen har tagits med. Ett annat problem kan vara förhållandet mellan lagar och de
kompletterande normgivningarna då det kan vara svårt att förstå sambandet dem emellan. Det
är dock vanligare att förstå förhållandet mellan de kompletterande normerna då de inte finns
någon bra översyn på de eftersom de tagits fram under en lång period (Bengtsson et al.,
2005).
För små företag var det ett problem med de redovisningsregler som fanns innan K2regelverket kom då de var utformade efter internationella regelverk och inte var anpassade för
små och medelstora företag. Förändringstakten på normerna har varit hög under de senaste
åren och även det har lett till problem för små och medelstora företag i tillämpningen av
normerna (Bengtsson et al., 2005).
Valfriheten är ett annat problem som tas upp inom redovisningsområdet eftersom reglerna blir
mer komplexa då det finns fler regler att välja bland. Även om syftet är att ge mer frihet till
företagen blir det istället mer komplicerat för dem. Anledningen till att det blir mer
komplicerat är att det krävs en bakomliggande regel till varje princip som berättar om
principen är tillåten och även hur företagen ska tillämpa den (Bengtsson et al., 2005).
Vidare menar Bengtsson et al. (2005) att BFN och skatteverket gemensamt har tillsatt
gruppen Aktiebolagsgruppen som arbetat med att ta fram förenklingar inom redovisningen,
speciellt till mindre aktiebolag. Aktiebolagsgruppen har kommit fram till att de metoder som
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används vid förenkling i enskilda näringsidkare även kan användas i mindre aktiebolag.
Metoderna är:
1. Att redovisning och beskattning samordnas i materiellt avseende.
2. Att alla regler finns tillgängliga i ett samlat dokument.
3. Att de tillåtna redovisningsprinciperna begränsas vilket leder till att regelverket förkortas
och förenklas.
4. Att väsentlighetsprincipen används som grund vid utvecklandet av de tydliga
beloppsmässiga undantagsregler från komplicerade principer.
Dessa metoder ska leda till förenklingar som exempelvis att regelverket blir kortare och mer
förståeligt (Bengtsson et al., 2005).
Enligt Precht (2008) kostar det varje år svenskt näringsliv drygt en och en halv miljard kronor
att följa ÅRL enligt en mätning som Verket för Näringslivsutveckling (NUTEK) gjort. I
beloppet innefattas bland annat de administrativa kostnader som uppkommer vid lagring av
information och vid framtagandet av olika uppgifter som krävs enligt lagar och föreskrifter
(Precht, 2008).
Enligt NUTEK hade regelförenklingen målet att främja fler arbeten och fler växande företag i
Sverige. Regeringen ville minska de administrativa kostnaderna som finns i företag med
minst 25 % innan hösten år 2010. Regelförenklingen ska ge företagen en enklare vardag. I
mars år 2008 uppgick den totala administrativa kostnaden för samtliga regelverk i Sverige till
ungefär 98 miljarder kronor (NUTEK). Bodström (2006) menar att riksdagen i februari år
2006 fick in propositionen Förenklade redovisningsregler från regeringen. De som föreslogs
bli enklare var reglerna om löpande bokföring, årsbokslut, årsredovisning och arkivering hos
mindre företag. Dessa förändringar hade som mål att minska redovisningsbördan i de mindre
företagen (Bodström, 2006). Enligt Skough (2009) har NUTEK gjort beräkningar att den
administrativa kostnaden för svenska företag ska minska med 25 miljarder kronor per år.
Exempel på administrativa kostnader är redovisning och revision. De förenklingar som K2regelverket innebär kommer resultera i en del av denna besparing (Skough, 2009). Enligt
justitiedepartementet (2008) var ungefär 90 % av alla svenska företag mindre företag år 2008.
De beräknade då att när gränsvärdena skulle ändras år 2010 ökar mindre företag till mer än 97
% (Justitiedepartementet, 2008).
Alla aktiebolag måste använda sig utav något av K-projektets fyra regelverk för räkenskapsår
som börjar efter den 31 december 2013 (BFN, 2014, Aktiebolag, para. 3). De aktiebolag som
enligt ÅRL räknas som mindre företag kan välja det enklare regelverket K2 som är till för
mindre aktiebolag (BFN, 2014, Aktiebolag, para. 3). K3-regelverket är huvudregelverket men
mindre företag kan välja K2-regelverket som är ett enklare regelverk. Om företaget väljer att
tillämpa K2-regelverket så måste de göra det fullt ut, det vill säga de kan inte redovisa vissa
delar efter något annat regelverk (Overud, 2009, Bokföringsnämndens K-projekt, para. 5).
K2-regelverket är en regelbaserad normgivning vilket leder till färre uppskattningar och
bedömningar av företaget (Broberg, 2008).
Den högsta administrativa kostnaden för företag är den för revision. Av revisionskostnaden så
är huvuddelen extern, det vill säga kostnad för revisionsarvode (Blixt & Frydenlund 2008).
Den 1 november 2010 blev det frivilligt för mindre aktiebolag att bestämma om de vill ha
revisor eller inte (Aktiebolagstjänst, Nya regler för revisorer i svenska företag, para. 1). Enligt
Svensson (2008) kom förslaget in år 2008 om att avskaffa redovisningsplikten bland små
aktiebolag hade som mål att göra väsentliga kostnadsbesparingar hos små aktiebolag. De ville
också ge de svenska företagen mer konkurrenskraft och bättre förutsättningar när man möter
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företag som inte har revisionsplikt eller som har lägre kostnader än vad svenskar har för bland
annat revision (Svensson, 2008). För att få välja bort revisor måste företaget enligt
Justitiedepartementet (2010) minst uppfylla två av följande tre kriterier under minst ett av de
två senaste räkenskapsåren:
1. Högst 3 miljoner kronor i omsättning
2. Max 1,5 miljoner i balansomslutning
3. Max 3 stycken helårsanställda
Enligt Blixt & Frydenlund (2008) kommer många av de företag som hade revisionsplikt dock
att anlita revisorer även i fortsättningen. Utredningen bedömer att omkring hälften av de
företag som kan välja frivillig revision kommer att göra det. Anledningen till detta är små och
ägarledda företag är väldigt beroende av omvärldens förtroende för att kunna hitta nya kunder
och få möjlighet till externa finansiärer. Har man inte revisor kan det leda till mindre
förtroende för mindre företag och det i sin tur kan innebära att det blir svårare för företaget att
få investerare och lånekapital (Blixt & Frydenlund 2008).
2.1.5 De största förenklingsområdena i K2-regelverket
Utformning av resultat- & balansräkning: Enligt FAR (2013) tillåter K2-regelverket enligt
p. 3.3 endast kostnadslagsindelad resultaträkning även om ÅRL ger valmöjlighet mellan
kostnadslagsindelad- & funktionsindelad resultaträkning. K2-regelverket p. 3.3 menar att det
inte är tillåtet att lägga till poster i balans- & resultaträkningen utan de får endast anpassas
efter företaget eller utelämnas i de fall då företaget inte har något att redovisa under rubriken
(FAR, 2013).
Avskrivning: En förenkling med K2-regelverket p. 10.23 är att nyttjandeperioden för
maskiner, inventarier och immateriella tillgångar får fastställas till fem år (FAR, 2013). ÅRL
4 kap 4 § menar att de anläggningstillgångar med begränsad nyttjandeperiod ska skrivas av på
så många år de beräknas till, dock högst fem år om inte en annan längre period är mer rimlig
(FAR, 2013).
Uppskrivning: En begränsning som K2-regelverket p. 10.37 innebär är att endast
uppskrivning får ske för värdet på byggnader och mark och då högst till taxeringsvärdet
(FAR, 2013). ÅRL 4 kap 6 § menar däremot att uppskrivning kan ske även i andra fall än för
byggnader och mark (FAR, 2013).
Finansiella tillgångar: Ett företag som tillämpar K2-regelverket måste enligt p. 11.2 direkt
vid förvärv av en finansiell tillgång avgöra om den ska innehas i företaget längre än tolv
månader. I de fall tillgången endast finns i företaget i mindre än tolv månader redovisas den
som en finansiell omsättningstillgång medan den i fallen där den innehas i mer än tolv
månader redovisas som en finansiell anläggningstillgång (FAR, 2013). ÅRL 4 kap 1 § menar
istället att det inte finns en direkt tidsbegränsning för hur man avgör om det är en finansiell
anläggnings- eller omsättningstillgång utan de görs istället en bedömning om den är avsedd
för stadigvarande bruk i företaget eller inte (FAR, 2013).
Egenupparbetade immateriella tillgångar: K2-regelverket p. 10.3 menar att det inte är
tillåtet att redovisa en egenupparbetad immateriell tillgång som en tillgång i balansräkningen,
utan utgiften ska direkt kostnadsföras (FAR, 2013). ÅRL 4 kap 2 § menar däremot att det är
tillåtet att redovisas som tillgång (FAR, 2013).
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Schablonmässig värdering: Om det är svårt att få fram korrekta uppgifter eller mer exakt
värdering inte kan motiveras av kostnadsskäl får en balansräkningspost enligt K2-regelverket
p. 2.9 värderas enligt en schablonmässig metod. För att använda schablonmässig värdering
gäller att det finns ett relevant och tillförlitligt underlag för schablonen, att den används
konsekvent och att den ger ungefär samma värde som en värdering med utgångspunkt från
årets faktiska förhållande (FAR, 2013).
Periodisering: K2-regelverket p. 2.4 tillåter att utgifter och inkomster som understiger 5000
kronor var för sig behöver inte periodiseras (FAR, 2013). En annan förenkling som K2regelverket p. 7.9 innebär är att företag inte behöver periodisera utgifter som är
återkommande årligen, dock gäller inte det för personalutgifter. Förutsättning för att inte
behöva periodisera de återkommande utgifterna är att de inte varierar mer än 20% mellan åren
och att det finns en årskostnad som belastar varje räkenskapsår (FAR, 2013). ÅRL 2 kap 4 §
menar att alla utgifter och inkomster behöver periodiseras (FAR, 2013).
Tilläggsupplysningar: Företag behöver enligt K2-regelverket endast lämna de lagstadgade
tilläggsupplysningarna. Det har skett förenklingar i p. 19.1-19.3 när det gäller upplysningar
om vilka redovisningsprinciper som har tillämpats. De förenklingar som K2-regelverket har
innebär att företag endast behöver lämna upplysning om de använder K2-regelverket eller
ÅRL samt avskrivningstid på anläggningstillgångar och om de använt sig av huvud- eller
alternativregeln vid redovisning av tjänste- och entreprenaduppdrag (FAR, 2013).
2.2 Förklarande egenskaper i frivilligt val av regelverk
Enligt Gassen & Sellhorn (2006) valde vissa företag i Tyskland att frivilligt redovisa efter
IFRS/IAS under perioden 1998-2004. Dessa företag hade vissa viktiga drivkrafter som
förklarar detta frivilliga val och de är bland annat storlek, internationell exponering, spridning
av ägandet och börsintroduktioner. Även Dumontier & Raffournier (1998) menar att det finns
ett samband mellan företag som frivilligt väljer att redovisa efter IFRS/IAS och storlek och
spridning av ägandet. Dock menar Dumontier & Raffournier (1998) att det även finns ett
samband mellan val av revisor och de företag som frivilligt redovisar efter IFRS/IAS. Gassen
& Sellhorn (2006) säger att en allmän hypotes för företag som redovisar efter ett annat
regelverk än det nationella är för att det är mer fördelaktigt för företaget att välja ett annat
regelverk. Vidare menar Gassen & Sellhorn (2006) att det inte var oväntat att svaret hos de
företag som använde sig av IFRS/IAS, som är ett internationellt regelverk, istället för det
nationella regelverket gjorde det just på grund av att det blir billigare för dem. Även
Dumontier & Raffournier (1998) menar att en kostnad/nytta analys är väldigt grundläggande i
valet att använda ett nytt regelverk.
Enligt Cuijpers & Buijink (2005) väljer företag att frivilligt redovisa efter IFRS eller US
GAAP istället för det nationella regelverket för att de ger dem en fördel av att byta regelverk.
Genom en undersökning kommer de fram till att det endast var 133 stycken företag inom EU
som valde att byta till något av IFRS eller US GAAP istället för det nationella regelverket
landet har och vidare menar Cuijpers & Buijink (2005) att det resultatet tyder på att företagen
inte tror att de kommer tjäna på att byta regelverk. Dumontier & Raffournier (1998) menar att
stora och välkända revisionsföretag kan påverka företag till att lämna ut mer information.
Revisorer kan ha som egenintresse att få sina kunder att använda mer komplicerade
redovisningsstandarder. Revisorer inom stora internationella revisionsbolag har
konkurrensfördel på grund av deras överlägsna internationella utbildning och kompetens inom
redovisningsstandarder (Dumontier & Raffournier, 1998). Årsredovisningen är den viktigaste
informationskällan hos mindre företag och om de då redovisar extra mycket information kan
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det bli en konkurrensnackdel för dem då de lämnar ut mer information om företaget
(Dumontier & Raffournier, 1998).
Enligt Dumontier & Raffournier (1998) gäller ju högre skuldsättningsgrad ett företag har
desto viktigare blir det att säkerställa en effektiv övervakning av agentförhållandet mellan
aktieägare och borgenärer. Dumontier & Raffournier (1998) kommer i sin studie fram till att
det inte finns något positivt samband mellan skuldsättningsgraden och benägenheten att följa
IFRS/IAS. Dock finns det studier som säger både för och emot teorin angående att det finns
ett positivt samband mellan IFRS och skuldsättningsgraden (Dumontier & Raffournier, 1998).

2.3 Agentteorin
Agentteorin fokuserar på relationen mellan principal och agent, exempelvis relationen mellan
aktieägare och ägare. Relationerna innehåller mycket osäkerhet på grund av
informationsasymmetri (Deegan & Unerman, 2011). Saam (2007) menar att det uppstår
målkonflikt mellan principalen och agenten eftersom båda vill maximera sin individuella
nytta. Enligt Deegan & Unerman (2011) vill agenten maximera sin inkomst medan principal
vill maximera sin avkastning. Både intäkter och avkastning baseras på agentens ansträngning
och agent teorin förutsätter att större ansträngningar av agenten ger större utfall. Agentteorin
menar att individer har självintresse och alltid vill maximera egennyttan (Deegan & Unerman,
2011).
Jensen & Meckling (1976) menar att ett avtal då principalen engagerar en annan person,
agenten, för att utföra vissa tjänster åt företaget innebär att principalen delegerar viss
beslutanderätt till agenten. Om båda parter i relationen är nyttomaximerare finns det goda skäl
att tro att agenten inte alltid kommer att agera i bästa intresse för principalen utan efter sitt
egenintresse. Den huvudansvarige, principalen, kan begränsa avvikelser från hans intresse
genom att skapa lämpliga incitament för agenten, exempelvis bonus och genom att ådra sig
övervakningskostnader som syftar till att begränsa avvikande verksamhet hos agenten.
Principalen kommer i många fall betala agenten för att garantera att han eller hon inte
kommer att vidta vissa åtgärder som skulle skada principalen eller att se till att principalen
kommer att kompenseras om agenten vidtar sådana åtgärder. Det är dock omöjligt för
principalen att se till att agenten kommer att göra optimala beslut ur principalens synvinkel
utan att betala någonting. I de flesta agentrelationer kommer det att finnas vissa skillnader
mellan agentens beslut och sådana beslut som skulle maximera välfärden för principalen
(Jensen & Meckling, 1976). Deegan & Unerman (2011) menar att ett exempel på detta är när
en ägare, principal, lämnar ifrån sig en del av beslutsfattandet till chefen, agenten. Ett annat
exempel enligt Deegan & Unerman (2011) är om banken är principalen som ska få
information från agenten. Informationen blir då mer trovärdig om den kommer från en revisor
istället för direkt från agenten och revisorn är då ett annat exempel på lösning till problemet
(Deegan & Unerman, 2011).
Jensen & Meckling (1976) menar att eftersom förhållandet mellan aktieägare och chef i ett
bolag passar definitionen av ett rent agentförhållande har de frågor som är förknippade med
“separation av ägande och kontroll “ ett nära samband med det allmänna problemet med
agenter. Problemet med att få fram en agent som arbetar för att maximera principalens välfärd
är ganska allmänt. Problemet finns i alla organisationer, på varje ledningsnivå i företag, på
universitet, i ömsesidiga bolag, i kooperativ, i statliga myndigheter och byråer, i
fackföreningar, och i relationer som normalt klassificeras som agentrelationer (Jensen &
Meckling, 1976).
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Jensen & Meckling (1976) säger att principalen delegerar ut sin beslutanderätt då han ger
andra i företaget rätt till att fatta beslut. Vi utgår vidare ifrån att de personer som får del av
beslutanderätten kommer agera utifrån sitt egenintresse istället för att maximera principalens
välfärd. Vi tänker att ju större ett företag är desto mer kommer beslutanderätten att spridas.
Principalen kommer då önska mycket information för att lättare kunna övervaka vad som sker
i företaget, dock är K2-regelverket ett förenklat regelverk jämfört med BFN/RR och kräver
inte lika mycket information i redovisningen. K2-regelverket kommer därför enligt
agentteorin tillämpas mer i mindre företag där beslutanderätten inte är lika spridd. Detta leder
oss fram till vår första hypotes som lyder.
Hypotes 1 (H1): Det finns ett samband mellan mindre företag och valet att redovisa enligt
K2-regelverket.
Företags årsredovisning används som beslutsunderlag hos olika intressenter, däribland
långivare (Smith, 2006). Enligt Bjerkesjö, Hallin, Silver & Spangenberg (2011) är små och
medelstora företag beroende av kapital från banker. För att banken ska kunna använda
årsredovisningen som underlag för beslut är det viktigt att informationen är trovärdig.
Agentteorin menar att information som kommer direkt till principalen från agenten inte alltid
är trovärdig. Vidare menar teorin att en lösning på problemet är att informationen går via en
revisor för ökad trovärdighet. Vi tänker att eftersom små företag enligt teorin är väldigt
beroende av bankerna för externt kapital kommer de välja att använda sig av revisor, trots att
de inte har revisionsplikt, för att öka bankernas förtroende för företagets årsredovisning. Med
detta kom vi fram till vår andra hypotes.
Hypotes 2 (H2): Det finns ett samband mellan de företag som inte har revisionsplikt men som
frivilligt har revisor och de företag som redovisar enligt K2-regelverket.

2.4 Positive Accounting Theory
En positiv teori är en teori som vill förklara och förutspå specifika fenomen. Positive
accounting theory (PAT) är en av de positiva teorierna som finns inom redovisning. PAT vill
förklara och förutspå vilka företag som kommer använda en specifik metod vid redovisning,
men teorin säger ingenting om vilken metod ett företag borde använda (Deegan & Unerman,
2011). Även Setyorini & Ishak (2012) menar att det kommer bli tydligt vilka företag som
kommer offentliggöra vissa uppgifter exempelvis tilläggsinformation om företaget, då målet
med PAT är att beskriva, förklara och förutsäga chefers redovisningspraxis och inte hur de
bör redovisa då teorin grundar sig på empirisk information (Setyorini & Ishak, 2012).
PAT är en ekonomisk teori som grundar sig på egenintresse och det är anledningen till val av
redovisningsmetoder och tekniker samt politiska beslut (Setyorini & Ishak, 2012). Även
Deegan & Unerman (2011) menar att PAT utgår från individ perspektiv och att teorin har sina
rötter i agentteorin. Setyorini & Ishak (2012) menar att företag beskrivs i termer av kontrakt.
Dessa kontrakt är nödvändiga för att få individer med egenintresse att samarbeta. Det finns
exempelvis avtal med chefer, långivare och anställa och kontrakten är nödvändiga för att få
dessa enskilda parter att agera för att maximera aktieägarnas förmögenhet. Det kommer i
samband med dessa kontrakt dock uppstå kostnader för bland annat förhandling, att
underhålla och att övervaka utförandet av de inblandade parterna (Setyorini & Ishak, 2012).
På grund av att PAT har sina rötter i agentteorin har tre huvudhypoteser tagits fram (Deegan
& Unerman, 2011). Dessa tre hypoteser används för att förklara och förutsäga om ett företag
kommer stödja eller motsätta sig en viss redovisningsmetod (Setyorini & Ishak, 2012). De tre
hypoteserna är bonushypotesen, politiska hypotesen och hypotesen om skuldsättningsgrad
(Setyorini & Ishak, 2012).
10

Enligt Watts & Zimmerman (1990) menar bonushypotesen att de företag som använder
system med bonus baserat på resultat alltid kommer ha en chef som är benägen att använda
redovisningsmetoder som ökar nuvarande periods redovisade intäkter. Den politiska
hypotesen bygger på att stora företag är mer benägna att använda redovisningsmetoder som
minskar det redovisade resultatet eftersom storlek, kapitalintensitet, och marknadsandelar är
ombud för politisk uppmärksamhet (Setyorini & Ishak, 2012). Bonushypotesen och politiska
hypotesen är två hypoteser som är aktuella i större, ofta noterade företag och inte i mindre K2
företag och kommer därför inte diskuteras närmare i denna studien. Hypotesen om
skuldsättningsgrad är däremot något som inte bara är aktuellt i större företag utan även i
mindre företag och finns därför med i studien.
2.4.1 Hypotesen om skuldsättningsgrad
Hypotesen om skuldsättningsgrad förutspår i redovisningen att ju högre ett företags
skuldsättningsgrad är desto troligare är det att chefen använder en redovisningsmetod som
ökar intäkterna (Setyorini & Ishak, 2012; Watts & Zimmerman, 1990). Enligt Deegan &
Unerman (2011) använder bland annat banker skuldsättningsgraden som underlag vid beslut
om de ska ge företag lån och i så fall till vilken ränta. Setyorini & Ishak (2012) menar att ju
högre företagets skuldsättningsgrad är desto mer begränsat är företaget vid banklån eller andra
fall där skuldsättningsgraden spelar en viktig roll. Ju högre skuldsättningsgrad ett företag har
desto mer troligt är det att företagets chef kommer välja redovisningsmetoder som skiftar
rapporterade intäkter från framtida period till nuvarande period (Setyorini & Ishak, 2012).
Enligt Bjerkesjö et al. (2011) är banklån den största enskilda externa kapitalkällan för små
och medelstora företag och den information som långivaren har om kredittagaren är en viktig
variabel för att mindre företag ska få finansiering. När banker gör sin kreditbedömning på
företag är återbetalningsförmågan den faktor de ser mest till. För bankerna är det viktigt att
företagen tror på sin egen idé och därför ser de om företaget själva gått in med en egen insats
och inte lånar hela sitt kapitalbehov. Vid den bedömning banken gör angående
återbetalningsförmågan i företaget granskar de även nyckeltalen (Bjerkesjö et al., 2011).
Små företag är beroende av kapital från banker och banker grundar sina beslut om att bevilja
företag lån på företagets återbetalningsförmåga (Bjerkesjö et al., 2011). Företag med hög
skuldsättningsgrad kommer enligt hypotesen om skuldsättningsgrad använda en
redovisningsmetod som ökar redovisningsintäkterna i företaget. RR tillåter tidigareläggning
av vinster vilket K2-regelverket och BFNAR inte gör vilket innebär att de företag som väljer
att redovisa efter K2-regelverket inte har möjlighet att sänka sin skuldsättningsgrad genom att
anpassa sina redovisningsmetoder enligt det sätt som hypotesen om skuldsättningsgrad menar
att chefer i vissa fall gör. På grund av K2-regelverkets begränsning av tidigareläggning av
vinst tror vi att det främst är de företagen med låg skuldsättningsgrad som kommer gå över till
K2-regelverket. Med detta har vi kommit fram till vår tredje hypotes.
Hypotes 3 (H3): Det finns ett samband mellan företags skuldsättningsgrad och de företag
som valt att redovisa enligt K2-regelverket.

2.5 Institutionell teori
Enligt Deegan & Unerman (2011) ser Institutionell teori (IT) på organisationer som arbetar
inom en social ram av normer, värderingar och antaganden om vad som är ett lämpligt eller
acceptabelt ekonomiskt beteende. Organisationer väljer att följa dessa beteenden eftersom de
då belönas med ökad legitimitet, resurser och överlevnadsförmåga. IT ger en förklaring till
hur organisationer förstår och reagerar på förändrade sociala och institutionella påtryckningar
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och förväntningar. Strukturen av organisationen så som rapporteringssystem och de metoder
som används tenderar därför att vara likt det som samhället eller stora mäktiga grupper anser
som normalt. De organisationer som avviker från dessa förväntade metoder och system har
problem med att få eller behålla sin legitimitet. Genom att utforma en formell struktur som
följer de normer och förväntningar som samhälle och grupper har visar att organisationen
agerar på ett korrekt och legitimt sätt (Deegan & Unerman, 2011). Det finns två huvudsakliga
delar av IT. De är frikoppling (decoupling) och isomorfism (Deegan & Unerman, 2011).
Med frikoppling menas i teorin att något integrerats i organisationen men att det i praktiken
faktiskt inte gjort det (Deegan & Unerman, 2011). Denna teori har ingen koppling till syftet
med vår studie och därför har vi valt bort att undersöka den.
Enligt Deegan & Unerman (2011) används isomorfism i stor utsträckning inom IT och
definieras som en begränsande process som tvingar en enhet i en population att likna andra
enheter som har liknande förhållande som de själva. Detta leder till att organisationer inom
liknande områden är mer lika och uppfyller då även de förväntningar som finns på bredare
institutionell miljö. De organisationer som istället väljer att använda strukturer eller processer,
exempelvis rapporteringsprocesser, som inte liknar de sätt som andra organisationer använder
sig av kan få kritik för detta (Deegan & Unerman, 2011). Det finns tre olika isomorfa
processer, det vill säga institutionella processer som innebär att företagen frivilligt anpassar
sin rapportering efter efterfrågan. De tre processerna är tvingande isomorfism, normativ
isomorfism och mimetisk isomorfism (Deegan & Unerman, 2011).
Di Maggio & Powell (1983) menar att tvingande isomorfism innebär att företag ändrar sin
institutionella praxis på grund av påtryckningar från aktörer som företaget är beroende av.
Påtryckningarna kan kännas som tvingande, övertygande eller som en inbjudan att gå med i
en samverkan (Di Maggio & Powell, 1983). De två andra isomorfa processerna, det vill säga
normativ isomorfism och mimetisk isomorfism är båda relevanta för syftet med
undersökningen och därför kommer dessa presenteras mer ingående.
2.5.1 Normativ isomorfi
Normativ isomorfi handlar enligt Deegan & Unerman (2011) om påtryck från gruppnormer
för att anta särskilda institutionella praxis. När det gäller företagens rapportering är den
professionella förväntan att revisorer kommer att följa redovisningsstandarder. Detta fungerar
som en form av normativ isomorfism för de organisationer som revisorerna arbetar för, för att
ta fram redovisningsrapporter. Arbetet med att ta fram redovisningsrapporter är en
institutionell praxis, som är formad av redovisningsstandarder. Det finns två generella
hypoteser som relaterar till normativ isomorfism.
1. Ju större beroendet av akademiska meriter i valet av ledning och personal är desto större är
chansen att en organisation kommer bli som andra organisationer inom sitt område.
2. Ju större deltagandet av organisatoriska chefer i handels-och yrkesorganisationer är desto
mer sannolikt är det att organisationen kommer att vara eller kommer att bli lik andra
organisationer inom sitt område.
Ovanstående två hypoteser betonar att vissa grupper med särskild utbildning tenderar att anta
liknande metoder, även rapporteringsmetoder. Detta kan i sig leda till att formella eller
informella sanktioner införs om vissa partier avviker från de accepterade eller förväntade
beteendet (Deegan & Unerman, 2011). Enligt Collin, Tagesson, Andersson, Cato & Hansson
(2008) kommer de företag som granskas av någon utav de större revisionsbyråerna lämna mer
information i sin redovisning. Även Dumontier & Raffournier (1998) menar att stora och
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välkända revisionsföretag kan påverka företag till att lämna ut mer information. Dumontier &
Raffournier (1998) säger också att revisorer kan ha som egenintresse att få sina kunder att
använda mer komplicerade redovisningsstandarder. Revisorerna inom stora internationella
revisionsbolag har konkurrensfördel på grund av deras överlägsna internationella utbildning
och kompetens inom redovisningsstandarder (Dumontier & Raffournier, 1998). Här finns en
tydlig koppling till den normativa teorin som menar att grupper med särskild utbildning
tenderar att anta liknande metoder, även rapporteringsmetoder. Vi tänker därför att de fyra
största byråerna, som även kallas Big 4, kommer göra liknande val av vilket regelverk företag
ska tillämpa. Då teorin menar att de större revisionsbyråerna påverkar företag att redovisa mer
information i sin redovisning kommer företagen även påverkas att välja bort K2-regelverket
som är ett förenklat regelverk där mindre information krävs. Vidare menar vi att de företag
som använder en revisor som inte tillhör någon av Big 4 byråerna i större utsträckning
kommer välja K2-regelverket. Detta leder oss till vår fjärde hypotes.
Hypotes 4 (H4): Det finns ett samband mellan de företag som har revisionsplikt och har en
revisor från någon revisionsbyrå som inte tillhör Big 4 och de företag som redovisar enligt
K2-regelverket.
2.5.2 Mimetisk isomorfism
Mimetisk isomorfism handlar om organisationer som vill efterlikna, kopiera eller förbättra de
institutionella praxis som andra organisationer använder och detta ofta på grund av
konkurrensfördelar i form av legitimitet (Deegan & Unerman, 2011; Haveman, 1993). Enligt
DiMaggio & Powell (1983) är osäkerhet en stor anledning till imitation. När organisatoriska
tekniker är dåligt kända, när målen är otydliga, eller när miljön skapar symbolisk osäkerhet
kan organisationer använda sig av de modeller andra organisationer har (Deegan & Unerman,
2011).
Enligt Deegan & Unerman (2011) finns det två generella hypoteser som relaterar till mimetisk
isomorfism.
1. Ju mer osäkert ett förhållande är mellan mål och medel desto mer kommer en organisation
att använda samma modeller som de organisationer de anses lyckats bra.
2. Ju mer otydliga målen i en organisation är desto mer kommer en organisation att använda
samma modeller som de organisationer som de anses lyckas bra.
Mimetisk isomorfism menar att vissa institutionella teorier har visat tendens till att en del
organisationer inom en viss bransch inför liknande riktlinjer som redan används av andra
organisationer som är ledande inom denna bransch. Processen är ett försök av cheferna i
organisationen att behålla eller förbättra de uppfattningar som intressenter har om hur legitim
organisationen är. Många chefer har därför en drivkraft att behålla modellerna inom sitt
företag för att bibehålla deras egen konkurrensfördel (Deegan & Unerman, 2011).
Den mimetiska ismorfismen menar att företag kommer göra liknande val för att efterlikna
företag i samma bransch som de själva. Om ett företag försöker efterlikna ett annat företag
som väljer att gå över till K2-regelverket är de större chans till att även detta företag väljer att
gå över till K2-regelverket. Vi tror därför att företag inom samma bransch tenderar att göra
liknade val för att vara legitima och det var så vi kom fram till vår femte hypotes.
Hypotes 5 (H5): Det finns ett samband mellan bransch och de företag som redovisar enligt
K2-regelverket.
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2.6 Hypotessammanfattning
Med hjälp av teorin i vår referensram har vi tagit fram fem hypoteser som vi undersöker i
empiriavsnittet. De fem hypoteserna har presenterats löpande i referensramen utifrån
Agentteorin, PAT och IT och sammanfattas nedan.
H1: Enligt agentteorin kommer de företag som har valt att redovisa efter K2-regelverket vara
mindre företag. Detta eftersom teorin menar att när principalen engagerar en agent delegerar
han även en viss beslutanderätt till agenten och detta agentförhållande förknippas med
“separation av ägande och kontroll”. Är det ett större företag sprids beslutanderätten mycket
och då räcker inte den enklare redovisningen som K2-regelverket ger.
H2: Agentteorin menar att informationen till principalen blir mer trovärdig om den kommer
från en revisor istället för direkt från agenten själv. Små och medelstora företag är beroende
av kapital från banker och därför kommer företag som redovisar enligt K2-regelverket men
som inte har revisionsplikt ändå välja att använda revisor då de blir mer trovärdiga i sin
redovisning som banker sedan använder som grund för sina beslut.
H3: De företag som redovisar enligt K2-regelverket kommer enligt PAT att ha en låg
skuldsättningsgrad eftersom företag med en hög skuldsättningsgrad har chefer som väljer
redovisningsmetoder som tenderar att skifta rapporterade intäkter från framtida period till
nuvarande period, vilket K2-regelverket inte har möjlighet till.
H4: Enligt normativ isomorfism kommer de företag som får sin redovisning granskad av
någon av de fyra största revisionsbolagen inte använda sig av det förenklade regelverket K2
då de stora revisionsbyråerna vill ha mer information i redovisningen vilket K2-regelverket
inte kräver och revisorer inom de största byråerna har liknande utbildning och kommer då
enligt normativ teori även göra liknande val av redovisningsregelverk.
H5: Enligt mimetisk ismorfism kommer det finnas ett samband mellan vilken bransch
företagen som valt att redovisa efter K2-regelverket befinner sig i eftersom teorin menar att
organisationer vill efterlikna, kopiera eller förbättra de institutionella praxis som andra
organisationer använder på grund av konkurrensfördelar i form av legitimitet.
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3. Metod
I följande kapitel presenteras vilken ansats vi använt oss av och uppsatsens metod. Hur vi valt
teorier samt vilka databaser och sökord som använts kommer även presenteras följt av hur
datan samlades in och sedan arbetades fram till vårt urval. I kapitlet redovisas även hur
operationaliseringen av våra variabler gjorts. Avslutningsvis diskuterar vi studiens validitet
och reliabilitet.

3.1 Uppsatsens metod
För att kartlägga verkligheten har vi i vår studie valt att använda oss av en deduktiv ansats.
Enligt Jacobsen (2002) innebär en deduktiv ansats att studien går från teori till empiri vilket i
sin tur innebär att undersökaren vid insamlingen av empiri redan har förväntningar om hur
verkligheten ser ut. Vi har vid framtagandet av våra hypoteser använt oss av redan befintliga
teorier vilket är ett tillvägagångssätt som stärks av Jacobsen (2002). Vid användandet av en
deduktiv ansats finns de risk att viktigt information förbises då Jacobsen (2002) menar att
forskaren endast letar efter information som ger stöd åt de förväntningar som han eller hon
hade sedan tidigare, dock menar han även att en kvantitativ studie i de flesta fall måste vara
av deduktiv ansats. Med vår kvantitativa studie vill vi förklara samband mellan olika variabler
vilket Saunders, Lewis & Tornhill (2007) förklarar att den deduktiva ansatsen gör.

3.2 Val av redovisningsteorier
Vi har utgått från Deegan & Unermans litteratur om redovisningsteorier för att hitta teorier
som passar just vår frågeställning. Vi har även tagit del av studier som testat företags val av
att frivilligt välja ett regelverk. De tre teorier vi har valt att använda oss av är Agentteorin,
Positiv redovisningsteori och Institutionell teori. Bakom dessa teorier ligger mycket forskning
och de är teorier som används i forskning om redovisningsval. Vi vill ha en så hög
förklaringsgrad som möjligt till varför företagen väljer att redovisa enligt K2-regelverket och
därför använder vi oss av de tre teorier som är väl beprövade och relevanta för studie. Utifrån
dessa tre teorier har vi arbetat fram fem hypoteser som finns med i referensramen. För att få
fram förklaringsvariabler och samband i företags val av att redovisa enligt K2-regelverket
kommer dessa hypoteser testas empiriskt. Vi har valt att undersöka aktiebolag.

3.3 Databaser och sökord
För att få större förståelse kring de teorier vi valt och vad forskningen säger om
redovisningsval i företag har vi studerat tidigare artiklar och forskning. Vid sökning av
artiklar och forskning inom redovisningsval har vi använt oss av databaserna Google scholar,
Jstor, ScienceDirect och ProQuest. Vid sökning i databaserna har vi använt oss av sökorden
K2-regelverket, enklare redovisningsregelverk, Agency theory, Positive accounting theory,
System oriented theories, BFN, RR och K-projektet.

3.4 Undersökningsmetod
Vi har använt sekundärdata som enligt Jacobsen (2002) är data som redan finns insamlad för
att kunna genomföra studien och besvara vårt syfte. Genom att samla in datan sekundärt
resulterar det enligt Jacobsen (2002) i en dokumentundersökning. Våran data består av
årsredovisningar från år 2012 som hämtats från databasen Retriever, eftersom situationen vi
undersöker är vid en given tidpunkt använder vi oss av tvärsnittsstudie som upplägg till vår
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studie. Detta upplägg är enligt Jacobsen (2002) lämpligt för att finna samvariation vid en
specifik tidpunkt vilket är anledningen till att vi valt tvärsnittsstudie som upplägg.
I vår studie undersöker vi vad som förklarar valet av att redovisa enligt K2-regelverket med
ett fåtal oberoende variabler på ett stort antal företag. Genom att göra på detta sätt går vi på
bredden (extensivt) i vår studie vilket stödjer vad Jacobsen (2002) säger om en kvantitativ
metod. Vid ett extensivt upplägg blir en studie mer generell vilket innebär att det fokuseras på
några få variabler och det generella. Resultatet visar då vad som är gemensamt för många
enheter och detta kan överföras till andra med stor säkerhet (Jacobsen, 2002).

3.5 Datainsamling
Vår datainsamling bestod av nedladdning av årsredovisningar i databasen Retriever 18-19
mars 2014. För att datainsamlingen ska vara relevant för vårt syfte har vi sökt efter företag
som kan redovisa efter K2-regelverket och för att göra det får företaget max uppfylla en av
gränserna 50-40-80. Vi har därför använt dessa tre gränser i våra sökningar i Retriever. Vi har
endast tagit med aktiebolag som är aktiva i vår undersökning och endast företag som ligger i
Hallands län. De tre sökningarna vi gjorde i Retriever var:
1. Omsättning: 0-oändligt
Antal anställda: 0-50 stycken
Totala tillgångar (balansomslutning): 0-40 000 (tkr)
Denna sökning gav 12 658 stycken träffar.
2. Omsättning: 0- 80 000 (tkr)
Antal anställda: 0- 50 stycken
Totala tillgångar: 0- oändligt
Denna sökning gav 12 906 stycken träffar.
3. Omsättning: 0 - 80 000(tkr)
Antal anställda: 0- oändligt
Totala tillgångar: 0-40 000(tkr)
Denna sökning gav 12 669 stycken träffar.
Vidare i Retriever valde vi att inkludera antal anställda, summa kortfristiga skulder, summa
långfristiga skulder, summa eget kapital och skulder, bransch, SNI-kod och revisionsbolag.
De företagen som vi fick fram i våra tre sökningar fanns i många fall med i alla sökningar
därför sammanställde vi en lista där företag endast förekommer en gång och fick då totalt 12
949 stycken företag.

3.6 Population och urval
En population är de undersökningsenheter studien uttalar sig om (Jacobsen, 2002). Det är
vanligt att använda sig av geografiska avgränsningar och en populations begränsas oftast till
en del av landet (Jacobsen, 2002). Vi har begränsat oss till populationen Halland vilket är en
stor population och det kommer då bli svårt att undersöka alla företag. Därför kommer vi göra
ett urval vilket även rekommenderas av Jacobsen (2002) vid stora populationer. För att få
fram ett representativt urval som liknar populationen i fråga görs ett sannolikhetsurval och då
krävs en fullständig lista över populationen (Jacobsen, 2002). För att få fram vårt
sannolikhetsurval har vi valt att göra ett systematiskt slumpurval vilket är ett av de sätt som
garanterar de mest representativa urvalet (Jacobsen, 2002). Anledningen till att vi valde
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systematiskt slumpurval som tillvägagångssätt är på grund av att det rekommenderas då listan
är uppställd på ett visst sätt vilket vår är då den ligger i bokstavsordning.
I vår sammanställda lista över företagen fick vi fram 12 949 stycken företag som är vår
population. Av dessa 12 949 företag har vi valt att göra ett urval på ungefär 300 stycken. Vi
började med 12949/300=43,2 vilket är avståndet vi ska ha mellan enheterna. Vi kommer alltså
ta vart 43 företag i populationslistan. Efter vi gjort detta har vi ett urval på 302 företag. Av de
302 företagen vi har i vårt urval är 28 stycken företag bortfall på grund av att de inte har
någon årsredovisning för år 2012 som vi ska undersöka, att det är ett vilande företag eller att
det inte går utläsa om företaget redovisar efter K2-regelverket. Vårt totala urval blir då istället
274 stycken företag, detta har vi fått fram genom ett tillvägagångssätt för systematiskt
slumpurval som stärks av Jacobsen (2002). På dessa 274 företag samlade vi sedan in manuell
data från Retriever för att läsa av om företaget har revisionsplikt, vilken revisionsbyrå
företaget har, vilket regelverk företaget tillämpar samt hur de själva beskriver företagets
huvuduppgift.

3.7 Operationalisering
Enligt Jacobsen (2002) krävs det att de centrala begreppen i en kvantitativ ansats
kategoriseras och preciseras innan det går att genomföra de empiriska undersökningarna.
Enheterna tvingas in i definierade kategorier vilket är den kvantitativa metodens styrka och
svaghet. För att göra detta operationaliseras begreppen och siffror blir möjliga att
standardisera. När detta är gjort är de möjligt att göra en statistisk analys på många enheter
(Jacobsen, 2002). Våra oberoende variabler är bransch, revisor, ej Big 4 byrå, storlek och
skuldsättningsgrad. Dessa oberoende variabler är de som påverkar att någonting händer i
testerna. Den beroende variabeln är i vårt fall K2 och den kallas även för verkansvariabel. I
vår frågeställning, “Vad förklarar mindre företags val att frivilligt redovisa efter K2
regelverket?”, är den oberoende variabeln vad förklarar företags val och den beroende
variabeln är K2.
3.7.1 Beroende variabeln
Vår beroende variabel K2 kommer vi att mäta med hjälp av en dummyvariabel där 0 står för
att företaget inte redovisar enligt K2-regelverket och 1 står för att företaget redovisar enligt
K2-regelverket.
3.7.2 Oberoende variabler
Storlek: Storleken på företag kan mätas på olika sätt och vi har valt att använda antal
anställda. Vi ska undersöka om det finns ett samband mellan val av K2-regelverket och antal
anställda, exempelvis ju färre antal anställda ett företag har desto större sannolikhet är det att
de redovisar enligt K2-regelverket.
Revisor: Vi vill mäta sambandet mellan val av K2-regelverket och de företag som inte är
revisionspliktiga men ändå valt att använda sig av revisor. För att mäta om de har revisor eller
inte har vi använt oss av en dummyvariabel där 0 står för att de inte har revisor och 1 står för
att de har revisor.
Skuldsättningsgrad: Skuldsättningsgraden har vi valt att mäta genom att beräkna
Skulder/Totalt Kapital. Skuldsättningsgraden berättar hur stora skulderna är i förhållande till
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det totala kapitalet i företaget. Anledningen att vi gjort beräkningen på detta sätt är för att inte
få en negativ skuldsättningsgrad eftersom SPSS inte kan läsa negativa tal.
Ej Big 4 byrå: De företag som har revisionsplikt har vi valt att se till sambandet mellan de
som inte har någon av Big 4 byråerna och de som redovisar enligt K2-regelverket. För att
mäta detta har vi använt oss av en dummyvariabel där 0 står för någon av de fyra största
revisionsbolagen och 1 står för annan revisionsbyrå än någon av de fyra största.
Bransch: Vi har valt att dela in bransch i de fyra grupperna tjänste-, försäljnings- &
tillverkningsföretag eller övriga företag det vill säga de företag som inte tillhör någon av de
första tre grupperna. För att mäta vilken bransch företaget tillhör kommer vi även här att
använda en dummyvariabel. På samma sätt kodar vi här med 0 om företaget inte tillhör
branschen eller 1 om företaget tillhör branschen. Vid genomförandet av testerna exkluderas
en av grupperna som blir en referensgrupp. Vi har valt att exkludera övriga företag eftersom
det i den gruppen ligger blandade företag och då blir en naturlig grupp att ha som
referensgrupp.

3.8 Tillvägagångssätt för statistiska tester
För att testa alla fem hypoteser krävs det tre olika analyser och dessa kommer hädanefter
benämnas Mindre företag, Mindre företag utan revisionsplikt och Mindre företag med
revisionsplikt.
3.8.1 Mindre företag
I Mindre företag ingår alla de 274 företag som ingår i vårt urval. De hypoteser som testas mot
den beroende variabeln K2 i Mindre företag är anställda (H1), skuldsättningsgrad (H3) och
bransch (H5).

Figur 3.1 Hypotesmodell för Mindre företag

3.8.2 Mindre företag utan revisionsplikt
I Mindre företag utan revisionsplikt ingår de 109 företag som inte har revisionsplikt av de 274
företag som är vårt urval. De hypoteser som testas mot den beroende variabeln K2 i Mindre
företag utan revisionsplikt är anställda (H1), om företaget frivilligt använder revisor (H2),
skuldsättningsgrad (H3) och bransch (H5).
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Figur 3.2 Hypotesmodell för Mindre företag utan revisionsplikt
3.8.3 Mindre företag med revisionsplikt
I Mindre företag med revisionsplikt ingår de 165 företag som har revisionsplikt av de 274
företag som är vårt urval. Den hypotes som testas mot den beroende variabeln K2 i Mindre
företag med revisionsplikt är anställda (H1), skuldsättningsgrad (H3), om företaget använder
någon annan revisionsbyrå än någon av de fyra största, det vill säga inte använder sig av
någon av Big 4 byråerna (H4) och bransch (H5).

Figur 3.3 Hypotesmodell för Mindre företag med revisionsplikt

3.8.4 Statistiska tester
För att testa våra hypoteser använder vi oss av korrelations- och regressionsanalyser.
Datorprogrammet vi använder oss av för att göra dessa analyser är SPSS.
Korrelationsanalys: Ett Pearson korrelationstest visar det linjära sambandet mellan
variablerna, det vill säga hur de förhåller sig till varandra. Värdet på korrelationen kan variera
mellan -1 och +1. Ju närmre värdet är antingen -1 eller +1 desto starkare är sambandet och ju
närmre noll värdet är desto svagare är sambandet (Sundell, 2010). En negativ korrelation
innebär att ett högt värde på den ena variabeln har ett samband med ett lågt värde på den
andra variabeln och tvärtom, medan en positiv korrelation innebär att ett högt värde på den
ena variabeln har ett samband med ett högt värde på den andra variabeln och tvärtom
(Sundell, 2010). Korrelationskoefficienter som är högre än 0,7 tas oftast inte med i analysen
eftersom Gabrielsson (2007) menar att gränsen för vad som räknas som hög korrelation
mellan två variabler är 0,7.
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Regressionsanalys: En regressionsanalys förklarar effekten en oberoende variabel har på en
beroende variabel (Sundell, 2009). Vi har ett stickprov på 274, vilket är mer än 30 stycken
observationer och då anses residualerna vara normalfördelade (Körner & Wahlgren, 2005). I
regressionsanalysen testas den beroende variabeln mot de oberoende variablerna. För
branschgruppen har vi valt att använda övriga företag som referensgrupp. Cox & Snell R
Square är ett mått på förklaringsgraden för den beroende variabeln K2. I hypotesprövningarna
använder vi en 10 % signifikansnivå vilket innebär att vi med 10 % risk förkastar en sann
hypotes (Körner & Wahlgren, 2005). Det betyder även att det till 90 % säkerhet går säga att
koefficienten inte är noll istället för det betavärde testet ger (Sundell, 2009).

3.9 Validitet och reliabilitet
Empirin i en undersökning måste enligt Jacobsen (2002) vara giltig och relevant, det vill säga
valid samt tillförlitligt och trovärdig, det vill säga reliabel. För att undersökningen ska vara
valid krävs att det som önskas mätas faktiskt mäts, men även att mätningarna är relevanta och
att resultaten för få enheter även gäller för flera enheter (Saunders et al., 2007). Enligt
Jacobsen (2002) kan validiteten i sin tur delas in i två delar vilka är intern- och extern
giltighet. Intern giltighet ställer frågan om undersökningen mäter det forskaren tror den mäter
medan extern giltighet ställer frågan om resultat från en tidpunkt även i andra sammanhang
räknas som giltig. För att möjliggöra den externa giltigheten krävs det att det som undersöks
även i andra sammanhang är representativt (Jacobsen, 2002). Årsredovisningarna vi granskat
innehåller den informationen vi behöver för att genomföra våra statistiska tester vilket gör
dem valida. Eftersom alla företag inte hade årsredovisning för år 2013 vid den tidpunkt vår
datainsamling genomfördes använde vi årsredovisningarna för år 2012 för alla företag för att
på så vis få bästa jämförbarhet. Då de flesta oberoende variabler är beprövade sedan tidigare
stärks studiens validitet. Då vi har följt Jacobsens (2002) tillvägagångssätt för att ta fram ett
representativt urval anser vi de generaliserbart för hela populationen det vill säga för Halland.
När en undersökning går att lita på räknas den enligt Jacobsen (2002) som reliabel. För att
uppfylla det krävs det att den genomförs på ett sätt som är trovärdigt, exempelvis får den inte
innehålla uppenbara mätfel. En undersökning räknas som reliabel då den ger samma resultat
om den genomförs med samma metod och mätinstrument en gång till (Jacobsen, 2002).
Genom att genomföra korrelation- och regressionsanalyserna två gånger har vi minskat risken
för mätfel och därmed stärkt reliabiliteten för studien. Ett annat tillvägagångssätt vi använt oss
av för att göra studien reliabel är att vi dubbelkollat informationen Retriever tagit fram med
vad som faktiskt står i årsredovisningarna. För att säkerställa att få med alla företag som
klassas som mindre företag och där med kan redovisa enligt K2-regelverket gjorde vi tre
sökningar som sedan sammanställdes till en lista. Vi har i vår studie arbetat fram hypoteser
utefter redan befintliga teorier. Vi har även funnit liknande forskning med samma typ av syfte
men som till skillnad från vår studie undersökt större företag och därför endast till viss del
gått jämföra våra resultat med.

20

4. Empiri & Resultat
Detta kapitel är uppdelat efter våra tre grupper där Mindre företags resultat presenteras först
följt av Mindre företag utan revisionsplikt och till sist Mindre företag med revisionsplikt. I
början av de tre analyserna presenteras fördelning av regelverk, branschfördelning samt
beskrivande data för företagen. Därefter följer en korrelationsanalys och till sist en
regressionsanalys.

4.1 Mindre företag
4.1.1 Beskrivande analys
I Figur 4.1 beskrivs hur många mindre företag som har valt att frivilligt redovisa efter K2regelverket av de 274 företagen i vårt urval. Figur 4.1 visar att det är 40 stycken företag som
har valt att redovisa efter K2-regelverket, det vill säga 15 % och 234 företag som valt att inte
redovisa efter K2-regelverket, vilket motsvarar 85 %.

Regelverk
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Figur 4.1 Frekvensfigur för den beroende variabeln
I Figur 4.2 går det utläsa hur branschfördelningen i de 274 företagen i vårt urval ser ut. Det är
en branschfördelning där 36 av 274 (13,1%) företag är inom försäljningsbranschen, 27 av 274
(9,9%) företag är inom tillverkningsbranschen, 170 av 274 (62%) företag är inom
tjänstebranschen och 41 av 274 (15%) företag är inom övriga branscher.
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Figur 4.2 Branschfördelning
I Figur 4.3 visas fördelningen av vilken bransch de företag som redovisar enligt K2regelverket tillhör. Av de 40 företag som har valt att redovisa enligt K2-regelverket är det en
fördelning där 5 av 40 (12,5%) företag är inom försäljningsbranschen, 3 av 40 (7,5%) företag
är inom tillverkningsbranschen, 28 av 40 (70%) företag är inom tjänstebranschen och 4 av 40
(10%) företag är inom övriga branscher.

Fördelning av K2-regelverket
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Figur 4.3 Fördelning av K2-regelverket
I tabell 4.1 sammanfattas företagens anställda och skuldsättningsgrad där det går utläsa
medelvärde, median, minimum, maximum och standardavvikelse.

Anställda
Sk.grad

Medelvärde Median
3,03
1
0,5971
0,4114

Minimum
0
0

Maximum
37
27,75

Std.avvik.
5,569
1,7405

Tabell 4.1 Beskrivande statistik för anställda och skuldsättningsgrad
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Medelvärdet av antalet anställda i vårt urval av 274 företag är 3,03, medianen är 1 anställd,
minimum antal anställda är 0 och maximum är 37. Antalet anställda har en standardavvikelse
på 5,569 vilket förklarar hur värdena avviker från sitt medelvärde.
Medelvärdet av skuldsättningsgraden i vårt urval av 274 företag är 0,5971, medianen är
0,4114, minimum i skuldsättningsgrad är 0 och maximum är 27,75. Standardavvikelsen i
skuldsättningsgraden är 1,7405.
4.1.2 Korrelationsanalys

K2
Anställda
Sk.grad
Fsg.
Tillverk.
Tjänst

K2
1
-0,103*
0,023
-0,008
-0,033
0,068

Anställda

Sk.grad

Fsg.

Tillverk.

Tjänst

1
0,004
-0,018
0,159**
0,049

1
0,004
-0,009
0,02

1
-0,129*
-0,497**

1
-0,423**

1

Tabell 4.2 Korrelationsanalys
* korrelationen är signifikant på 0,05 nivå (ensidigt test)
** korrelationen är signifikant på 0,01 nivå (ensidigt test)
Tabell 4.2 visar att variabeln anställda korrelerar mest med beroende variabeln K2 med en
korrelation på -0,103*. Övriga korrelationer är som högst tjänsteföretag som korrelerar med
försäljningsföretag (-0.497**) och tjänsteföretag och tillverkningsföretag (-0,423**). Även
antal anställda och tillverkningsföretag (0,159**) och tillverkningsföretag som korrelerar med
försäljningsföretag (-0,129*) har hög korrelation.
4.1.3 Regressionsanalys
Variabel
Konstant
Anställda
Sk.grad
Fsg.
Tillverk.
Tjänst

Betavärde
-2,18
-0,1
0,022
0,558
0,444
0,789

Signifikans
0
0,079
0,772
0,438
0,588
0,168

Tabell 4.3 Regressionsanalys
Regressionsanalysen visar ett betavärde på -0,1 för anställda och signifikansnivån är 0,079.
Skuldsättningsgraden har ett betavärde på 0,022 och en signifikansnivå på 0,772. Betavärde
för försäljningsföretag är 0,558, 0,444 för tillverkningsföretag och 0,789 för tjänsteföretag.
Alla branschgrupper redovisar ett positivt betavärde men gruppen tjänsteföretag har det
högsta. Signifikansnivån visar ett resultat på 0,438 för försäljningsföretag, 0,588 för
tillverkningsföretag och 0,168 för tjänsteföretag.
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4.2 Mindre företag utan revisionsplikt
4.2.1 Beskrivande analys för mindre företag utan revisionsplikt
I Figur 4.4 beskrivs hur många mindre företag som har valt att frivilligt redovisa efter K2regelverket av de 109 företagen i vårt urval som inte har revisionsplikt. Figur 4.4 visar att det
är 26 stycken företag som har valt att redovisa efter K2-regelverket, det vill säga 24% och 83
företag som valt att inte redovisa efter K2-regelverket, vilket motsvarar 76%.
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Figur 4.4 Frekvensfigur för den beroende variabeln för Mindre företag utan revisionsplikt
I Figur 4.5 går det utläsa hur branschfördelningen i de 109 företagen som inte har
revisionsplikt ser ut. Det är en branschfördelning där 15 av 109 (13,8%) företag är inom
försäljningsbranschen, 9 av 109 (8,3%) företag är inom tillverkningsbranschen, 66 av 109
(60,5%) företag är inom tjänstebranschen och 19 av 109 (17,4%) företag är inom övriga
branscher.

Branschfördelning för företag utan
revisionsplikt
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Figur 4.5 Branschfördelning för Mindre företag utan revisionsplikt
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I Figur 4.6 visas fördelningen av vilken bransch de företag som redovisar enligt K2regelverket utan revisionsplikt tillhör. Av de 109 företag som inte har revisionsplikt är det 26
företag som har valt att redovisa enligt K2-regelverket. Det är en fördelning där 3 av 26
(11,5%) företag är inom försäljningsbranschen, 2 av 26 (7,7%) företag är inom
tillverkningsbranschen, 18 av 26 (69,3%) företag är inom tjänstebranschen och 3 av 26 (11,5)
företag är inom övriga branscher.

Fördelning av K2-regelverket för de
företag utan revisionsplikt
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Figur 4.6 Fördelning av K2-regelverket för Mindre företag utan revisionsplikt
I tabell 4.4 sammanfattas anställda och skuldsättningsgrad där det går utläsa medelvärde,
median, minimum, maximum och standardavvikelse för de mindre företag utan revisionsplikt.
Anställda
Sk.grad

Medelv.
0,87
0,7875

Median
1
0,3557

Min
0
0

Max
12
27,75

Std.avvik.
1,421
2,7233

Tabell 4.4 Beskrivande statistik för anställda och skuldsättningsgrad för Mindre företag utan
revisionsplikt
Medelvärdet av antalet anställda i de 109 företag utan revisionsplikt är 0,87, medianen är 1
anställd, minimum antal anställda är 0 och maximum är 12. Antalet anställda har en
standardavvikelse på 1,421 vilket förklarar hur värdena avviker från sitt medelvärde.
Medelvärdet av skuldsättningsgraden i de 109 företag utan revisionsplikt är 0,7875, medianen
är 0,3557, minimum i skuldsättningsgrad är 0 och maximum är 27,75. Standardavvikelsen i
skuldsättningsgraden är 2,7233.
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4.2.1 Korrelationsanalys för Mindre företag utan revisionsplikt

K2
K2
1
Anställda 0,051
Revisor -0,231**
Sk.grad 0,019
Fsg.
-0,036
Tillverk. -0,011
Tjänst
0,099

Anställda Revisor

Sk.grad

Fsg.

1
0,039
-0,061
0,017
0,004
0,086

1
0,009
-0,026
0,064

1
-0,12
1
-0,495** -0,372** 1

1
-0,059
0,07
-0,024
-0,213*

Tillverk. Tjänst

Tabell 4.5 Korrelationsanalys för Mindre företag utan revisionsplikt
* korrelationen är signifikant på 0,05 nivå (ensidigt test)
** korrelationen är signifikant på 0,01 nivå (ensidigt test)
Tabell 4.5 visar att variabeln revisor korrelerar mest med beroende variabeln K2, de har en
korrelation på -0,231**. Övriga korrelationer är som högst tjänsteföretag som korrelerar med
försäljningsföretag (-0,495**) och tjänsteföretag och tillverkningsföretag (-0,372**).
4.2.2 Regressionsanalys för mindre företag utan revisionsplikt

Variabel
Konstant
Anställda
Revisor
Sk.grad
Fsg.
Tillverk.
Tjänst

Betavärde
-1,194
0,123
-1,701
0,005
0,074
0,077
0,3

Signifikans
0,079
0,456
0,035
0,944
0,937
0,942
0,679

Tabell 4.6 Regressionsanalys för Mindre företag utan revisionsplikt
Regressionsanalysen visar ett betavärde på 0,123 för anställda och signifikansnivån är 0,456.
Revisor har ett betavärde på -1,701 och en signifikansnivå på 0,035. Skuldsättningsgraden har
ett betavärde på 0,005 och en signifikansnivå på 0,944. Betavärde för försäljningsföretag är
0,074, 0,077 för tillverkningsföretag och 0,3 för tjänsteföretag. Alla branschgrupper redovisar
ett positivt betavärde men gruppen tjänsteföretag har det högsta. Signifikansnivån visar ett
resultat på 0,937 för försäljningsföretag, 0,942 för tillverkningsföretag och 0,679 för
tjänsteföretag.
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4.3 Mindre företag med revisionsplikt
4.3.1 Beskrivande analys för mindre företag med revisionsplikt
I Figur 4.7 beskrivs hur många mindre företag som har valt att frivilligt redovisa efter K2regelverket av de 165 företagen i vårt urval som har revisionsplikt. Figur 4.7 visar att det är
14 stycken företag som har valt att redovisa efter K2-regelverket, det vill säga 8,5% och 151
företag som valt att inte redovisa efter K2-regelverket, vilket motsvarar 91,5%.
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Figur 4.7 Frekvensfigur för den beroende variabeln för Mindre företag med revisionsplikt
I Figur 4.8 går det utläsa hur branschfördelningen i de 165 företagen som har revisionsplikt
ser ut. Det är en branschfördelning där 21 av 165 (12,7%) företag är inom
försäljningsbranschen, 18 av 165 (10,9%) företag är inom tillverkningsbranschen, 104 av 165
(63%) företag är inom tjänstebranschen och 22 av 165 (13,4%) företag är inom övriga
branscher.

Branschfördelning för företag
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Figur 4.8 Branschfördelning för Mindre företag med revisionsplikt
I Figur 4.9 visas fördelningen av vilken bransch de företag som redovisar enligt K2regelverket med revisionsplikt tillhör. Av de 165 företag som har revisionsplikt är det 14
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företag som har valt att redovisa enligt K2-regelverket. Det är en fördelning där 2 av 14
(14,3%) företag är inom försäljningsbranschen, 1 av 14 (7,1%) företag är inom
tillverkningsbranschen, 10 av 14 (71,5%) företag är inom tjänstebranschen och 1 av 14 (7,1%)
företag är inom övriga branscher.

Fördelning av K2-regelverket för företag
med revisionsplikt
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Figur 4.9 Fördelning av K2-regelverket för Mindre företag med revisionsplikt
I tabell 4.7 sammanfattas anställda och skuldsättningsgrad där det går utläsa medelvärde,
median, minimum, maximum och standardavvikelse för mindre företag med revisionsplikt.

Anställda
Sk.grad

Medelv.
4,45
0,4712

Median
2
0,436

Min
0
0

Max
37
2,376

Std.avvik.
6,72
0,3448

Tabell 4.7 Beskrivande statistik för anställda och skuldsättningsgrad för Mindre företag med
revisionsplikt.
Medelvärdet av antalet anställda i de 165 företag med revisionsplikt är 4,45, medianen är 2
anställd, minimum antal anställda är 0 och maximum är 37. Antalet anställda har en
standardavvikelse på 6,72 vilket förklarar hur värdena avviker från sitt medelvärde.
Medelvärdet av skuldsättningsgraden i de 165 företag med revisionsplikt är 0,4712, medianen
är 0,436, minimum i skuldsättningsgrad är 0 och maximum är 2,376. Standardavvikelsen i
skuldsättningsgraden är 0,3448.
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4.3.2 Korrelationsanalys för mindre företag med revisionsplikt

K2
K2
1
Anställda -0,073
Sk.grad -0,105
Ej Big 4 0,15*
Fsg.
0,014
Tillverk. -0,037
Tjänst
0,053

Anställda Sk.grad

Ej Big 4

Fsg.

1
0,288**
-0,166*
-0,02
0,191**
0,044

1
0,049
-0,113
0,107

1
-0,134* 1
-0,499** -0,457** 1

1
0,07
-0,028
0,083
-0,148*

Tillverk. Tjänst

Tabell 4.8 Korrelationsanalys för Mindre företag med revisionsplikt
* korrelationen är signifikant på 0,05 nivå (ensidigt test)
** korrelationen är signifikant på 0,01 nivå (ensidigt test)
Tabell 4.8 visar att variabeln Ej Big 4 korrelerar mest med beroende variabeln K2 med en
korrelation på -0,150*. Övriga korrelationer är som högst tjänsteföretag som korrelerar med
försäljningsföretag (-0.499**), tjänsteföretag och tillverkningsföretag (-0,457**), antal
anställda och skuldsättningsgrad (0,288**) och antal anställda och tillverkningsföretag
(0,191**). Även antal anställda och Ej Big 4 (-0,166*), skuldsättningsgrad och tjänsteföretag
(-0,148*) och tillverkningsföretag och försäljningsföretag (-0,134*) är högt korrelerade.
4.4.2 Regressionsanalys för mindre företag med revisionsplikt
Variabel
Konstant
Anställda
Sk.grad
Ej Big 4
Fsg.
Tillverk.
Tjänst

Betavärde
-3,776
-0,021
-1,172
1,749
0,543
0,399
0,549

Signifikans
0,009
0,755
0,264
0,094
0,675
0,792
0,626

Tabell 4.9 Regressionsanalys för Mindre företag med revisionsplikt
Regressionsanalysen visar ett betavärde på -0,021 för anställda och signifikansnivån är 0,755.
Skuldsättningsgraden har ett betavärde på -1,172 och en signifikansnivå på 0,264. Ej Big 4
har ett betavärde på 1,749 och en signifikansnivå på 0,094. Betavärde för försäljningsföretag
är 0,543, 0,399 för tillverkningsföretag och 0,549 för tjänsteföretag. Alla branschgrupper
redovisar ett positivt betavärde men gruppen tjänsteföretag har det högsta. Signifikansnivån
visar ett resultat på 0,675 för försäljningsföretag, 0,792 för tillverkningsföretag och 0,626 för
tjänsteföretag.
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5. Analys
Detta kapitel är strukturerat efter våra tre analyser, Mindre företag, Mindre företag utan
revisionsplikt och Mindre företag med revisionsplikt och för varje analys förkastas eller ickeförkastas hypoteserna med hjälp av empiri och resultat. Vidare i kapitlet kommer även
resultatet kopplas till teorin.

5.1 Mindre företag
Storlek (H1): Vår första hypotes är utformad med hjälp av Agentteorin och menar att på
grund av informationsasymmetrin kommer företag att redovisa efter ett regelverk som lämnar
mer information desto fler anställda de har, vilket i vårt fall innebär att företag väljer att
redovisa efter K2-regelverket desto färre anställda de har. Regressionsanalysen visar ett
betavärde på -0,1 för anställda, vilket innebär att om antal anställda ökar minskar
sannolikheten att företaget väljer K2-regelverket. Signifikansnivån är 0,079 vilket innebär att
hypotes ett icke-förkastas. Detta stämmer överens med vad tidigare forskning av Deegan &
Unerman (2011), Saam (2007) och Jensen & Meckling (1976) kommit fram till. Precis som
tidigare studier av Gassen & Sellhorn (2006) och Dumontier & Raffournier (1998) visar att
storlek är en förklarande egenskap till stora företags frivilliga val av regelverk, säger vårt
resultat att det är en förklarande egenskap av mindre företags val av att tillämpa K2regelverket.
Skuldsättningsgrad (H3): Vår tredje hypotes är utformad med hjälp av PAT som vill
förklara och förutspå vilka företag som kommer använda en specifik metod vid redovisning.
Detta innebär i vårt fall att företag med en hög skuldsättningsgrad inte väljer att redovisa efter
K2-regelverket då regelverket inte tillåter tidigareläggning av vinst, utan det är i större
utsträckning de företag med låg skuldsättningsgrad som väljer K2-regelverket då de inte är i
behov av att kunna tidigarelägga vinsten. Regressionsanalysen visar ett betavärde på 0,022 för
skuldsättningsgraden, vilket innebär att om skuldsättningsgraden ökar, ökar även
sannolikheten att företaget väljer K2-regelverket. Signifikansnivån är 0,772 vilket innebär att
hypotes tre förkastas. Detta resultat stämmer inte överens med tidigare forskning som Deegan
& Unerman (2011), Watts & Zimmerman (1990), Setyorini & Ishak (2012) och Bjerkesjö et
al. (2011) genomfört. Tidigare studier av Dumontier & Raffournier (1998) finner inte heller
något samband mellan skuldsättningsgraden och det frivilliga valet av regelverk i sin studie.
De menar dock att det finns studier som säger både för och emot teorin att det finns ett
positivt samband mellan IFRS och skuldsättningsgraden och därför valde vi att undersöka hur
sambandet mellan skuldsättningsgrad och redovisning efter K2-regelverket ser ut i mindre
företag.
Bransch (H5): Vår femte hypotes har utformats från IT. Teorin menar att företag tenderar att
göra liknande val för att efterlikna företag inom samma bransch på grund av osäkerhet men
även konkurrensfördelar i form av legitimitet vilket i vårt fall innebär att företag inom samma
bransch i högre utsträckning redovisar enligt K2-regelverket. Regressionsanalysen visar ett
betavärde på 0,558 för försäljningsföretag, 0,444 för tillverkningsföretag och 0,789 för
tjänsteföretag. Alla branschgrupper redovisar ett positivt betavärde men gruppen
tjänsteföretag har det högsta värdet vilket innebär att det är störst sannolikhet att företag inom
tjänstebranschen kommer redovisa efter K2-regelverket. Signifikansnivån visar ett resultat på
0,438 för försäljningsföretag, 0,588 för tillverkningsföretag och 0,168 för tjänsteföretag.
Eftersom alla branschgrupper har en signifikansnivå som är över 0,1 förkastas hypotes fem.
30

Detta skiljer sig från tidigare forskning som Deegan & Unerman (2011), Haveman (1993) och
DiMaggio & Powell (1983) kommit fram till. Tidigare studier har inte tagit upp bransch som
en förklarande variabel till stora företags frivilliga val av regelverk. Vi har ändå valt att
undersöka variabeln bransch eftersom valmöjligheterna i K2-regelverket är begränsade och
innehåller förenklingar som inte gynnar alla typer av företag. Två av de största skillnaderna
mellan K2-regelverket och tidigare regelverk som vi tar upp i teorin är redovisning av
Forskning och Utveckling samt att det endast är tillåtet att skriva upp tillgångar som
byggnader och mark och då högst till taxeringsvärdet. Företag inom utvecklingsbranschen får
enligt K2-regelverket inte aktivera utvecklingskostnader och förväntas därför inte välja K2regelverket. Det samma gäller företag som har stora övervärden på byggnader och mark som
då inte heller förväntas välja K2-regelverket.

5.2 Mindre företag utan revisionsplikt
Storlek (H1): Vår första hypotes är utformad med hjälp av Agentteorin och menar att på
grund av informationsasymmetrin kommer företag att redovisa efter ett regelverk som lämnar
mer information desto fler anställda de har, vilket i vårt fall innebär att företag väljer att
redovisa efter K2-regelverket desto färre anställda de har. Regressionsanalysen visar ett
betavärde på 0,123 för anställda, vilket innebär att om antal anställda ökar, ökar även
sannolikheten att företaget väljer K2-regelverket. Signifikansnivån är 0,456 vilket innebär att
hypotes ett förkastas. Detta stämmer inte överens med vad tidigare forskning av Deegan &
Unerman (2011), Saam (2007) och Jensen & Meckling (1976) kommit fram till. Tidigare
studier av Gassen & Sellhorn (2006) och Dumontier & Raffournier (1998) visar att storlek är
en förklarande egenskap till stora företags frivilliga val av regelverk, medan vårt resultat visar
att det inte är en förklarande egenskap av mindre företags val av att tillämpa K2-regelverket.
Revisor (H2): Vår andra hypotes är utformad med hjälp av Agentteorin och menar att
agentförhållanden innehåller informationsasymmetri och genom att låta informationen gå
genom en revisor görs den mer trovärdig. I vårt fall innebär det att även de minsta företag
utan revisionsplikt kommer välja att använda sig av en revisor. Regressionsanalysen visar ett
betavärde på -1,701 för företagen som inte har revisionsplikt men frivilligt har revisor vilket
innebär att om företaget inte har revisor ökar sannolikheten att företaget väljer K2regelverket. Signifikansnivå är 0,035 vilket innebär att hypotes två förkastas. Detta stämmer
inte överens med vad tidigare forskning av Deegan & Unerman (2011), Saam (2007) och
Jensen & Meckling (1976) kommit fram till.
Skuldsättningsgrad (H3): Vår tredje hypotes är utformad med hjälp av PAT som vill
förklara och förutspå vilka företag som kommer använda en specifik metod vid redovisning.
Detta innebär i vårt fall att företag med en hög skuldsättningsgrad inte väljer att redovisa efter
K2-regelverket då regelverket inte tillåter tidigareläggning av vinst, utan det är i större
utsträckning de företag med låg skuldsättningsgrad som väljer K2-regelverket då de inte är i
behov av att kunna tidigarelägga vinsten. Regressionsanalysen visar ett betavärde på 0,005 för
skuldsättningsgraden, vilket innebär att om skuldsättningsgraden ökar, ökar även
sannolikheten att företaget väljer K2-regelverket. Signifikansnivån är 0,944 vilket innebär att
hypotes tre förkastas. Detta resultat stämmer inte överens med tidigare forskning som Deegan
& Unerman (2011), Watts & Zimmerman (1990), Setyorini & Ishak (2012) och Bjerkesjö et
al. (2011) genomfört. Tidigare studier av Dumontier & Raffournier (1998) finner inte heller
något samband mellan skuldsättningsgraden och det frivilliga valet av regelverk i sin studie.
De menar dock att det finns studier som säger både för och emot teorin att det finns ett
positivt samband mellan IFRS och skuldsättningsgraden och därför valde vi att undersöka hur
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sambandet mellan skuldsättningsgrad och redovisning efter K2-regelverket ser ut i mindre
företag utan revisionsplikt.
Bransch (H5): Vår femte hypotes har utformats från IT. Teorin menar att företag tenderar att
göra liknande val för att efterlikna företag inom samma bransch på grund av osäkerhet men
även konkurrensfördelar i form av legitimitet, vilket i vårt fall innebär att företag inom samma
bransch i högre utsträckning redovisar enligt K2-regelverket. Regressionsanalysen visar ett
betavärde på 0,074 för försäljningsföretag, 0,077 för tillverkningsföretag och 0,3 för
tjänsteföretag. Alla branschgrupper redovisar ett positivt betavärde men gruppen
tjänsteföretag har det högsta värdet vilket innebär att det är störst sannolikhet att företag inom
tjänstebranschen kommer redovisa efter K2-regelverket. Signifikansnivån visar ett resultat på
0,937 för försäljningsföretag, 0,942 för tillverkningsföretag och 0,679 för tjänsteföretag.
Eftersom alla branschgrupper har en signifikansnivå som är över 0,1 förkastas hypotes fem.
Detta skiljer sig från tidigare forskning som Deegan & Unerman (2011), Haveman (1993) och
DiMaggio & Powell (1983) kommit ram till. Tidigare studier har inte tagit upp bransch som
en förklarande variabel till stora företags frivilliga val av regelverk. Vi har ändå valt att
undersöka variabeln bransch eftersom valmöjligheterna i K2-regelverket är begränsade och
innehåller förenklingar som inte gynnar alla typer av företag.

5.3 Mindre företag med revisionsplikt
Storlek (H1): Vår första hypotes är utformad med hjälp av Agentteorin och menar att på
grund av informationsasymmetrin kommer företag att redovisa efter ett regelverk som lämnar
mer information desto fler anställda de har, vilket i vårt fall innebär att företag väljer att
redovisa efter K2-regelverket desto färre anställda de har. Regressionsanalysen visar ett
betavärde på -0,021 för anställda, vilket innebär att om antal anställda ökar minskar
sannolikheten att företaget väljer K2-regelverket. Signifikansnivån är 0,755 och därför
förkastas hypotes ett. Detta stämmer inte överens med vad tidigare forskning av Deegan &
Unerman (2011), Saam (2007) och Jensen & Meckling (1976) kommit fram till. Tidigare
studier av Gassen & Sellhorn (2006) och Dumontier & Raffournier (1998) visar att storlek är
en förklarande egenskap till stora företags frivilliga val av regelverk, medan vårt resultat visar
att det inte är en förklarande egenskap av mindre företag med revisionsplikts val av att
tillämpa K2-regelverket.
Skuldsättningsgrad (H3): Vår tredje hypotes är utformad med hjälp av PAT som vill
förklara och förutspå vilka företag som kommer använda en specifik metod vid redovisning.
Detta innebär i vårt fall att företag med en hög skuldsättningsgrad inte väljer att redovisa efter
K2-regelverket då regelverket inte tillåter tidigareläggning av vinst, utan det är i större
utsträckning de företag med låg skuldsättningsgrad som väljer K2-regelverket då de inte är i
behov av att kunna tidigarelägga vinsten. Regressionsanalysen visar ett betavärde på -1,172
för skuldsättningsgraden, vilket innebär att om skuldsättningsgraden ökar, minskar
sannolikheten att företaget väljer K2-regelverket. Signifikansnivån är 0,264 vilket innebär att
hypotes tre förkastas. Detta resultat stämmer inte överens med tidigare forskning som Deegan
& Unerman (2011), Watts & Zimmerman (1990), Setyorini & Ishak (2012) och Bjerkesjö et
al. (2011) genomfört. Tidigare studier av Dumontier & Raffournier (1998) finner inte heller
något samband mellan skuldsättningsgraden och det frivilliga valet av regelverk i sin studie.
De menar dock att det finns studier som säger både för och emot teorin att det finns ett
positivt samband mellan IFRS och skuldsättningsgraden och därför valde vi att undersöka hur
sambandet mellan skuldsättningsgrad och redovisning efter K2-regelverket ser ut i mindre
företag med revisionsplikt.
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Ej Big 4 (H4): Vår fjärde hypotes har utformats från IT som menar att större revisionsbolag
vill att företag redovisar mycket information. I vårt fall betyder det att företag som inte
använder sig av någon av Big 4 byråerna i större utsträckning redovisar enligt K2-regelverket.
Regressionsanalysen visar ett betavärde på 1,749 för Ej Big 4 företag, vilket innebär att om
företaget har en revisor från någon byrå som inte tillhör Big 4 ökar sannolikheten att företaget
väljer K2-regelverket. Signifikansnivån är 0,094 vilket betyder att hypotes fyra icke-förkastas.
Detta stämmer överens med vad tidigare forskning av Deegan & Unerman (2011), Collin et
al. (2008) kommit fram till. Tidigare studier av Dumontier & Raffournier (1998) menar att
företag som lämnar mer information i sin redovisning i större utsträckning använder sig av en
revisor som tillhör någon av de största byråerna. De menar även att det kan bli en
konkurrensnackdel för mindre företag att lämna ut för mycket information i sin redovisning
Bransch (H5): Vår femte hypotes har utformats från IT. Teorin menar att företag tenderar att
göra liknande val för att efterlikna företag inom samma bransch på grund av osäkerhet men
även konkurrensfördelar i form av legitimitet, vilket i vårt fall innebär att företag inom samma
bransch i högre utsträckning redovisar enligt K2-regelverket Regressionsanalysen visar ett
betavärde på 0,543 för försäljningsföretag, 0,399 för tillverkningsföretag och 0,549 för
tjänsteföretag, vilket betyder att det är störst sannolikhet att företag inom tjänstebranschen
kommer redovisa enligt K2-regelverket. Signifikansnivån visar ett resultat på 0,675 för
försäljningsföretag, 0,792 för tillverkningsföretag och 0,626 för tjänsteföretag och därför
förkastas hypotes fem. Detta skiljer sig från tidigare forskning som Deegan & Unerman
(2011), Haveman (1993) och DiMaggio & Powell (1983) kommit ram till. Tidigare studier
har inte tagit upp bransch som en förklarande variabel till stora företags frivilliga val att
redovisa efter IAS/IFRS. Vi har ändå valt att undersöka variabeln bransch eftersom
valmöjligheterna i K2-regelverket är begränsade och innehåller förenklingar som inte gynnar
alla typer av företag.
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6. Slutsats & Diskussion
I detta kapitel kommer vi besvara vår problemformulering Vad förklarar mindre företags val
att frivilligt redovisa efter K2-regelverket? Genom resultatet av de tre analyserna kommer vi
diskutera de slutsatser vi kommit fram till. Vidare redogör vi för studiens bidrag till
vetenskapen och därefter avslutas kapitlet med förslag till vidare forskning.

6.1 Slutsats
Syftet med vår studie är att undersöka om Agentteorin, PAT och IT kan förklara vilka
egenskaper som förklarar mindre företags val av att frivilligt redovisa enligt K2-regelverket.
Undersökningen visar att 40 stycken (15%) av vårt urval på 274 företag redovisar efter K2regelverket.
Både korrelations- och regressionsanalysen för Mindre företag säger att Agentteorin kan
förklara valet av att tillämpa K2-regelverket i mindre företag. Utifrån Agentteorin känns
resultatet naturligt eftersom ju mindre ett företag är desto färre personer kan det uppstå ett
agentförhållande mellan.
Enligt hypotes två kan Agentteorin inte förklara mindre företag utan revisionsplikts val av
regelverk, dock visar både korrelationsanalysen och regressionsanalysen att de mindre företag
utan revisionsplikt som väljer bort revisor i större utsträckning väljer att redovisa enligt K2regelverket. En av anledningarna till att Agentteorin inte stämmer överens med vårt resultat
kan vara att ett av målen med K2-regelverket var att minska de administrativa kostnaderna för
små företag. Enligt Blixt & Frydenlund (2008) är revision den högsta administrativa
kostnaden för företag. Det kan vara så att de små företagen värderar låga kostnader framför
mer trovärdig information vilket en revisor kan bidra till och därför har resultatet skiljt sig
från teorin.
Vi har i vår studie kommit fram till att IT kan förklara Mindre företag med revisionsplikts val
av regelverk då både korrelations- och regressionsanalysen påvisar ett starkt samband. Enligt
Dumontier & Raffournier (1998) kan det bli en konkurrensnackdel för mindre företag att
lämna ut för mycket information i sin redovisning. Det tror vi kan vara en anledning till att IT
kan förklara mindre företag med revisionsplikts val av regelverk eftersom revisionsbyråer
som inte tillhör Big 4 inte kräver lika mycket information som de i Big 4.

6.2 Diskussion kring ej förklarande teorier
I grupperna Mindre företag utan revisionsplikt och Mindre företag med revisionsplikt kan inte
Agentteorin förklara val av regelverk. En av anledningarna kan vara att anställda i detta fall
inte är bästa måttet av storlek. Det kan därför vara intressant att använda andra storleksmått
och då undersöka om Agentteorin kan förklara mindre företags frivilliga val av regelverk.
PAT kan inte förklara valet av att tillämpa K2-regelverket i mindre företag. Vi har inte funnit
samband mellan skuldsättningsgraden och mindre företags val av K2-regelverket i någon av
våra tre analyser så det är möjligt att det inte är en förklarande egenskap för mindre företag
även om vi i tidigare studier utläst att det är en förklarande egenskap för större företags val av
regelverk. Då det finns olika sätt att mäta skuldsättningsgraden vill vi ändå inte helt utesluta
möjligheten att PAT faktiskt kan förklara mindre företags frivilliga val av regelverk. En av
anledningarna till att IT inte kan förklara mindre företags frivilliga val av regelverk utefter
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vilken bransch de tillhör kan vara att K2-regelverkets skillnader innehåller för- & nackdelar
för alla branscher och inte någon specifik bransch. Vi vill ändå inte helt utesluta att det
faktiskt är en specifik branschgrupp som tenderar att välja K2-regelverket eftersom vi endast
gjort en enkel uppdelning av branschgrupper. Vi finner det därför av intresse att göra en mer
specifik uppdelning av bransch för att se om IT då kan förklara mindre företags frivilliga val
av regelverk. Det är även intressant att göra en mer specifik uppdelning av bransch eftersom
de statistiska testerna visar störst samband mellan tjänstebransch och val av K2-regelverket i
alla tre grupper.
En stor anledning till att Agentteorin, PAT och IT inte kan förklara mindre företags frivilliga
val av regelverk fullt ut kan bero på att det först var den 31 december år 2013 som företag var
tvungna att byta från de gamla regelverken till något av K-projektets regelverk och vi tror
därför att många kan ha vart bekväma och väntat med att göra sitt val fram tills dess att det
blev obligatoriskt. K3-regelverket var heller inte helt färdigställt vilket även kan ha gjort att
företag avvaktade med sitt val då de var osäkra på vilket av regelverken de skulle välja.
Resultaten hos Mindre företag med revisionsplikt kan ifrågasättas då antal företag som
redovisar enligt K2-regelverket inte är 10 % vilket det helst ska vara för att testresultatet ska
anses trovärdigt och genom ett större urval hade detta kunnat undvikas. En stor fundering vi
har efter att ha läst målet med K2-regelverket, som var att sänka de administrativa
kostnaderna för mindre företag och sedan sett vårt resultat är varför fler företag inte gått över
till att redovisa enligt K2-regelverket när det fanns en efterfrågan på ett enklare och billigare
regelverk.

6.3 Förslag till fortsatt forskning
I vår studie har vi analyserat hur Agentteorin, PAT och IT kan förklara små företags val av att
tillämpa K2-regelverket. Både Agentteorin och IT fick en av två hypoteser förkastade och
PAT förkastades helt vilket gör det intressant att testa om det finns andra teorier som kan
förklara små företags val av att tillämpa K2-regelverket. Eftersom vår branschuppdelning var
relativt bred kan det vara intressant att bryta ner branscherna i mindre grupper och gå på
djupet för att se om det då går att finna något samband. Vår studie är en kvantitativ
undersökning där vi utifrån Agentteorin, PAT och IT tagit fram de oberoende variablerna
storlek, revisor, skuldsättningsgrad, Ej Big 4 och bransch och det kan vara intressant att testa
andra oberoende variabler och se hur de kan förklara valet av att redovisa enligt K2regelverket. Vi finner det även av intresse att göra en kvalitativ undersökning av vilka teorier
som kan förklara mindre företags val av att frivilligt redovisa enligt K2-regelverket för att gå
mer på djupet. En intressant undersökning som blir möjlig år 2015 är att göra samma
undersökning och se om Agentteorin, PAT och IT då kan förklara mindre företags val av att
frivilligt redovisa enligt K2-regelverket när alla företag tvingats göra sitt val av vilket Kregelverk de ska redovisa efter.
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Bilaga 1
Testresultat för Mindre företag
CORRELATIONS
/VARIABLES=K2 Försäljning Tillverkning Tjänst SkulderTK Anställda
/PRINT=ONETAIL NOSIG
/MISSING=PAIRWISE.
Correlations
Notes
Output Created

19-APR-2014 14:13:47

Comments
Data

H:\Untitled3.sav

Active Dataset

DataSet1

Filter

<none>

Weight

<none>

Split File

<none>

Input

N of Rows in Working Data File

274
User-defined missing values are treated

Definition of Missing
as missing.
Missing Value Handling

Statistics for each pair of variables are
Cases Used

based on all the cases with valid data for
that pair.
CORRELATIONS
/VARIABLES=K2 Försäljning

Syntax

Tillverkning Tjänst SkulderTK Anställda
/PRINT=ONETAIL NOSIG
/MISSING=PAIRWISE.
Processor Time

00:00:00,02

Elapsed Time

00:00:00,02

Resources

[DataSet1] H:\Untitled3.sav

Correlations
K2
Pearson Correlation
K2

Försäljning
1

Pearson Correlation

Tjänst

SkulderTK

-,008

-,033

,068

,023

,449

,295

,132

,350

274

274

274

274

274

-,008

1

-,129*

-,497**

,004

,017

,000

,476

Sig. (1-tailed)
N

Tillverkning

Försäljning
Sig. (1-tailed)

,449
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N
Pearson Correlation
Tillverkning

Tjänst

SkulderTK

274

-,033

*

-,129

274

274

274

1

**

-,009

,000

,443

-,423

Sig. (1-tailed)

,295

,017

N

274

274

274

274

274

Pearson Correlation

,068

**

**

1

,020

Sig. (1-tailed)

,132

,000

,000

N

274

274

274

274

274

Pearson Correlation

,023

,004

-,009

,020

1

Sig. (1-tailed)

,350

,476

,443

,369

N

274

-,497

-,423

,369

274

274

274

274

*

-,018

**

,049

,004

Sig. (1-tailed)

,045

,386

,004

,211

,476

N

274

274

274

274

274

Pearson Correlation
Anställda

274

-,103

,159

Correlations
Anställda
Pearson Correlation
K2

Sig. (1-tailed)

,045

N

274

Pearson Correlation
Försäljning

Tillverkning

Tjänst

SkulderTK

-,018

Sig. (1-tailed)

,386

N

274

Pearson Correlation

,159

Sig. (1-tailed)

,004

N

274

Pearson Correlation

,049

Sig. (1-tailed)

,211

N

274

Pearson Correlation

,004

Sig. (1-tailed)

,476

N

274

Pearson Correlation
Anställda

-,103

1*

Sig. (1-tailed)
N

274

*. Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed).
**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).

LOGISTIC REGRESSION VARIABLES K2
/METHOD=ENTER Anställda SkulderTK Försäljning Tillverkning Tjänst
/CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) ITERATE(20) CUT(.5).
Logistic Regression
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Notes
Output Created

19-APR-2014 14:15:31

Comments
Data

H:\Untitled3.sav

Active Dataset

DataSet1

Filter

<none>

Weight

<none>

Split File

<none>

Input

N of Rows in Working Data File

274
User-defined missing values are treated

Missing Value Handling

Definition of Missing
as missing
LOGISTIC REGRESSION
VARIABLES K2
/METHOD=ENTER Anställda

Syntax

SkulderTK Försäljning Tillverkning
Tjänst
/CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)
ITERATE(20) CUT(.5).
Processor Time

00:00:00,02

Elapsed Time

00:00:00,01

Resources

[DataSet1] H:\Untitled3.sav
Case Processing Summary
Unweighted Casesa

N
Included in Analysis

Selected Cases

Missing Cases
Total

Unselected Cases
Total

Percent
274

100,0

0

,0

274

100,0

0

,0

274

100,0

a. If weight is in effect, see classification table for the total number of cases.

Dependent Variable Encoding
Original Value

Internal Value

0

0

1

1
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Block 0: Beginning Block

Classification Tablea,b
Observed

Predicted
K2

Percentage Correct

0

1

0

234

0

100,0

1

40

0

,0

K2
Step 0

Overall Percentage

85,4

a. Constant is included in the model.
b. The cut value is ,500

Variables in the Equation
B
Step 0

Constant

S.E.
-1,766

Wald
,171

df

Sig.

106,592

1

Exp(B)
,000

,171

Variables not in the Equation
Score
Anställda

Variables

df

Sig.

2,883

1

,090

SkulderTK

,150

1

,699

Försäljning

,017

1

,897

Tillverkning

,292

1

,589

1,259

1

,262

5,039

5

,411

Step 0

Tjänst
Overall Statistics

Block 1: Method = Enter
Omnibus Tests of Model Coefficients
Chi-square

Step 1

df

Sig.

Step

6,401

5

,269

Block

6,401

5

,269

Model

6,401

5

,269
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Model Summary
Step

-2 Log likelihood

Cox & Snell R Square

221,392a

1

Nagelkerke R Square

,023

,041

a. Estimation terminated at iteration number 5 because parameter estimates changed by
less than ,001.

Classification Tablea
Observed

Predicted
K2

Percentage Correct

0

1

0

234

0

100,0

1

40

0

,0

K2
Step 1

Overall Percentage

85,4

a. The cut value is ,500

Variables in the Equation
B
Anställda

S.E.

Wald

df

Sig.

Exp(B)

-,100

,057

3,085

1

,079

,905

SkulderTK

,022

,076

,084

1

,772

1,022

Försäljning

,558

,719

,602

1

,438

1,747

Tillverkning

,444

,819

,294

1

,588

1,559

Tjänst

,789

,572

1,903

1

,168

2,202

-2,180

,529

17,002

1

,000

,113

Step 1a

Constant

a. Variable(s) entered on step 1: Anställda, SkulderTK, Försäljning, Tillverkning, Tjänst.
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Bilaga 2
Testresultat för Mindre företag utan revisionsplikt
GET DATA /TYPE=XLSX
/FILE='H:\Ej revisionsplikt 2014-04-02.xlsx'
/SHEET=name 'Sheet1'
/CELLRANGE=full
/READNAMES=off
/ASSUMEDSTRWIDTH=32767.
EXECUTE.
DATASET NAME DataSet1 WINDOW=FRONT.
CORRELATIONS
/VARIABLES=K2 Revisor Försäljning Tillverkning Tjänst SkulderTK Antalanställda
/PRINT=ONETAIL NOSIG
/MISSING=PAIRWISE.
Correlations
Notes
Output Created

19-APR-2014 14:27:52

Comments

Input

Active Dataset

DataSet1

Filter

<none>

Weight

<none>

Split File

<none>

N of Rows in Working Data File

109
User-defined missing values are treated

Definition of Missing
as missing.
Missing Value Handling

Statistics for each pair of variables are
Cases Used

based on all the cases with valid data for
that pair.
CORRELATIONS
/VARIABLES=K2 Revisor Försäljning
Tillverkning Tjänst SkulderTK

Syntax
Antalanställda
/PRINT=ONETAIL NOSIG
/MISSING=PAIRWISE.
Processor Time

00:00:00,00

Elapsed Time

00:00:00,01

Resources

[DataSet1]
Correlations
K2
K2

Pearson Correlation

Revisor
1

-,231**

Försäljning
-,036

Tillverkning
-,011

Tjänst
,099
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Sig. (1-tailed)
N
Pearson Correlation
Revisor

Tjänst

SkulderTK

Antalanställda

,453

,152

109

109

109

109

109

**

1

,070

-,024

-,213*

,235

,403

,013

-,231

,008

N

109

109

109

109

109

-,036

,070

1

-,120

-,495**

Sig. (1-tailed)

,355

,235

,107

,000

N

109

109

109

109

109

-,011

-,024

-,120

1

-,372**

Sig. (1-tailed)

,453

,403

,107

N

109

109

109

109

109

Pearson Correlation

,099

*

**

**

1

Sig. (1-tailed)

,152

,013

,000

,000

N

109

109

109

109

109

Pearson Correlation

,019

-,059

,009

-,026

,064

Sig. (1-tailed)

,422

,272

,464

,393

,254

N

109

109

109

109

109

Pearson Correlation

,051

,039

,017

,004

,086

Sig. (1-tailed)

,300

,345

,429

,485

,187

N

109

109

109

109

109

Pearson Correlation
Tillverkning

,355

Sig. (1-tailed)

Pearson Correlation
Försäljning

,008

-,213

-,495

,000

-,372

Correlations
SkulderTK

K2

Pearson Correlation

,019

,051**

Sig. (1-tailed)

,422

,300

N

109

109

-,059**

,039

Sig. (1-tailed)

,272

,345

N

109

109

Pearson Correlation

,009

,017

Sig. (1-tailed)

,464

,429

N

109

109

-,026

,004

Sig. (1-tailed)

,393

,485

N

109

109

Pearson Correlation

,064

,086*

Sig. (1-tailed)

,254

,187

N

109

109

1

-,061

Pearson Correlation
Revisor

Försäljning

Pearson Correlation
Tillverkning

Tjänst

Pearson Correlation
SkulderTK

Sig. (1-tailed)
N

Antalanställda

Antalanställda

Pearson Correlation

,265
109

109

-,061

1
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Sig. (1-tailed)

,265

N

109

109

**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed).

LOGISTIC REGRESSION VARIABLES K2
/METHOD=ENTER Revisor Försäljning Tillverkning Tjänst SkulderTK Antalanställda
/CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) ITERATE(20) CUT(.5).
Logistic Regression
Notes
Output Created

19-APR-2014 14:28:42

Comments

Input

Active Dataset

DataSet1

Filter

<none>

Weight

<none>

Split File

<none>

N of Rows in Working Data File

109
User-defined missing values are treated

Missing Value Handling

Definition of Missing
as missing
LOGISTIC REGRESSION
VARIABLES K2
/METHOD=ENTER Revisor

Syntax

Försäljning Tillverkning Tjänst
SkulderTK Antalanställda
/CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)
ITERATE(20) CUT(.5).
Processor Time

00:00:00,00

Elapsed Time

00:00:00,00

Resources

[DataSet1]
Case Processing Summary
Unweighted Casesa

N
Included in Analysis

Selected Cases

Missing Cases
Total

Unselected Cases
Total

Percent
109

100,0

0

,0

109

100,0

0

,0

109

100,0

a. If weight is in effect, see classification table for the total number of cases.
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Dependent Variable Encoding
Original Value

Internal Value

0

0

1

1

Block 0: Beginning Block
Classification Tablea,b
Observed

Predicted
K2

Percentage Correct

0

1

0

83

0

100,0

1

26

0

,0

K2
Step 0

Overall Percentage

76,1

a. Constant is included in the model.
b. The cut value is ,500

Variables in the Equation
B
Step 0

Constant

S.E.
-1,161

Wald
,225

df

26,675

Sig.
1

Exp(B)
,000

,313

Variables not in the Equation
Score
Revisor

df

Sig.

5,793

1

,016

Försäljning

,142

1

,706

Tillverkning

,014

1

,905

1,077

1

,299

SkulderTK

,040

1

,842

Antalanställda

,281

1

,596

6,417

6

,378

Variables
Step 0

Tjänst

Overall Statistics

Block 1: Method = Enter

Omnibus Tests of Model Coefficients

48

Chi-square

Step 1

df

Sig.

Step

7,734

6

,258

Block

7,734

6

,258

Model

7,734

6

,258

Model Summary
Step

-2 Log likelihood

Cox & Snell R Square

112,031a

1

Nagelkerke R Square

,068

,103

a. Estimation terminated at iteration number 5 because parameter estimates changed by
less than ,001.

Classification Tablea
Observed

Predicted
K2
0

Percentage Correct
1

0

83

0

100,0

1

26

0

,0

K2
Step 1

Overall Percentage

76,1

a. The cut value is ,500

Variables in the Equation
B
Revisor

Step 1a

S.E.

Wald

df

Sig.

Exp(B)

-1,701

,805

4,469

1

,035

,182

Försäljning

,074

,938

,006

1

,937

1,076

Tillverkning

,077

1,054

,005

1

,942

1,080

Tjänst

,300

,725

,172

1

,679

1,350

SkulderTK

,005

,077

,005

1

,944

1,005

Antalanställda

,123

,164

,557

1

,456

1,130

-1,194

,680

3,079

1

,079

,303

Constant

a. Variable(s) entered on step 1: Revisor, Försäljning, Tillverkning, Tjänst, SkulderTK, Antalanställda.
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Bilaga 3
Testresultat för Mindre företag med revisionsplikt
CORRELATIONS
/VARIABLES=K2 EJBIG4 Försäljning Tillverkning Tjänst SkulderTK Antalanställda
/PRINT=ONETAIL NOSIG
/MISSING=PAIRWISE.
Correlations
Notes
Output Created

19-APR-2014 14:52:23

Comments

Input

Active Dataset

DataSet1

Filter

<none>

Weight

<none>

Split File

<none>

N of Rows in Working Data File

165
User-defined missing values are treated

Definition of Missing
as missing.
Missing Value Handling

Statistics for each pair of variables are
Cases Used

based on all the cases with valid data for
that pair.
CORRELATIONS
/VARIABLES=K2 EJBIG4 Försäljning
Tillverkning Tjänst SkulderTK

Syntax
Antalanställda
/PRINT=ONETAIL NOSIG
/MISSING=PAIRWISE.
Processor Time

00:00:00,02

Elapsed Time

00:00:00,01

Resources

[DataSet1]
Correlations
K2
Pearson Correlation
K2

Pearson Correlation

Försäljning

Försäljning

Tillverkning

Tjänst

,150*

,014

-,037

,053

,027

,428

,320

,250

165

165

165

165

165

,150*

1

,049

-,113

,107

1

Sig. (1-tailed)
N

EJBIG4

EJBIG4

Sig. (1-tailed)

,027

,265

,074

,086

N

165

165

165

165

165

Pearson Correlation

,014

,049

1

-,134*

-,499**
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Sig. (1-tailed)

,428

,265

N

165

165

-,037

-,113

Sig. (1-tailed)

,320

,074

,044

N

165

165

165

165

165

**

**

1

Pearson Correlation
Tillverkning

Tjänst

165

165

165

*

1

-,457**

-,134

,107

Sig. (1-tailed)

,250

,086

,000

,000

N

165

165

165

165

165

-,105

,070

-,028

,083

-,148*

Sig. (1-tailed)

,089

,187

,361

,145

,029

N

165

165

165

165

165

-,073

*

-,020

**

,044

-,166

-,499

,000

,053

Pearson Correlation
Antalanställda

,000

Pearson Correlation

Pearson Correlation
SkulderTK

,044

-,457

,191

Sig. (1-tailed)

,177

,017

,397

,007

,285

N

165

165

165

165

165

Correlations
SkulderTK
-,105

-,073*

Sig. (1-tailed)

,089

,177

N

165

165

,070*

-,166

Sig. (1-tailed)

,187

,017

N

165

165

-,028

-,020

Sig. (1-tailed)

,361

,397

N

165

165

Pearson Correlation

,083

,191

Sig. (1-tailed)

,145

,007

N

165

165

-,148

,044

Sig. (1-tailed)

,029

,285

N

165

165

1

,288

Pearson Correlation
K2

Pearson Correlation
EJBIG4

Pearson Correlation
Försäljning

Tillverkning

Pearson Correlation
Tjänst

Pearson Correlation
SkulderTK

Antalanställda

Antalanställda

Sig. (1-tailed)

,000

N

165

165

Pearson Correlation

,288

1*

Sig. (1-tailed)

,000

N

165

165

*. Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed).
**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).

LOGISTIC REGRESSION VARIABLES K2
51

/METHOD=ENTER EJBIG4 Försäljning Tillverkning Tjänst SkulderTK Antalanställda
/CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) ITERATE(20) CUT(.5).
Logistic Regression
Notes
Output Created

19-APR-2014 14:52:33

Comments

Input

Active Dataset

DataSet1

Filter

<none>

Weight

<none>

Split File

<none>

N of Rows in Working Data File

165
User-defined missing values are treated

Missing Value Handling

Definition of Missing
as missing
LOGISTIC REGRESSION
VARIABLES K2
/METHOD=ENTER EJBIG4

Syntax

Försäljning Tillverkning Tjänst
SkulderTK Antalanställda
/CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)
ITERATE(20) CUT(.5).
Processor Time

00:00:00,02

Elapsed Time

00:00:00,01

Resources

[DataSet1]
Case Processing Summary
Unweighted Casesa

N
Included in Analysis

Selected Cases

Missing Cases
Total

Unselected Cases
Total

Percent
165

100,0

0

,0

165

100,0

0

,0

165

100,0

a. If weight is in effect, see classification table for the total number of cases.

Dependent Variable Encoding
Original Value

Internal Value

0

0

1

1

Block 0: Beginning Block
Classification Tablea,b
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Observed

Predicted
K2

Percentage Correct

0

1

0

151

0

100,0

1

14

0

,0

K2
Step 0

Overall Percentage

91,5

a. Constant is included in the model.
b. The cut value is ,500

Variables in the Equation
B
Step 0

Constant

S.E.
-2,378

Wald
,279

df

72,465

Sig.
1

Exp(B)
,000

,093

Variables not in the Equation
Score
EJBIG4

df

Sig.

3,727

1

,054

Försäljning

,033

1

,855

Tillverkning

,223

1

,637

Tjänst

,463

1

,496

1,835

1

,176

,870

1

,351

6,131

6

,409

Variables
Step 0

SkulderTK
Antalanställda
Overall Statistics

Block 1: Method = Enter
Omnibus Tests of Model Coefficients
Chi-square

Step 1

df

Sig.

Step

7,398

6

,286

Block

7,398

6

,286

Model

7,398

6

,286

Model Summary
Step
1

-2 Log likelihood
88,452a

Cox & Snell R Square
,044

Nagelkerke R Square
,100
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a. Estimation terminated at iteration number 7 because parameter estimates changed by
less than ,001.

Classification Tablea
Observed

Predicted
K2
0

Percentage Correct
1

0

151

0

100,0

1

14

0

,0

K2
Step 1

Overall Percentage

91,5

a. The cut value is ,500

Variables in the Equation
B
EJBIG4

Step 1a

S.E.

Wald

df

Sig.

Exp(B)

1,789

1,067

2,811

1

,094

5,982

Försäljning

,543

1,296

,176

1

,675

1,721

Tillverkning

,399

1,512

,070

1

,792

1,490

Tjänst

,549

1,126

,238

1

,626

1,732

-1,172

1,049

1,249

1

,264

,310

-,021

,069

,097

1

,755

,979

-3,776

1,454

6,741

1

,009

,023

SkulderTK
Antalanställda
Constant

a. Variable(s) entered on step 1: EJBIG4, Försäljning, Tillverkning, Tjänst, SkulderTK, Antalanställda.
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