
 
 

 
 

 

Mindre företags val av K-regelverk  
- Hur valde företag mellan K2 och K3? 
 

 

 

 

Författare: Kristoffer Andersson 

                  Linn Backeström 

 

Handledare: Giulia Giunti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Student 
Handelshögskolan vid Umeå universitet 
Ht 2015  
Kandidatuppsats, 15 hp 

 



 
 

Förord 

 

Vi vill tacka vår handledare Giulia Giunti som under arbetets gång varit engagerad och 

bidragit med värdefull kritik.  

 

 

 

 

Kristoffer & Linn 

 

Umeå 2016-01-07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Sammanfattning 
 

Redovisning handlar om att praktiskt skapa information som gör det möjligt för 

intressenter att granska och urskilja registrerade aktiviteter och artiklar. I Sverige är 

aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar och fysiska personer som bedriver 

enskild näringsverksamhet bokföringsskyldiga.  

 

Antalet redovisningsprinciper och regler för mindre onoterade bolag i Sverige var många. 

Valmöjligheterna mellan olika redovisningsregler och principer innebar att företag kunde 

anpassa resultatet som redovisades vilket ledde till att finansiella rapporterna blev 

svårtolkade. Som en följd startade Bokföringsnämnden 2004 arbetet med K-projektet. 

Tanken med K-regelverket var att samla relevanta redovisningsregler inom fyra 

kategorier, K1, K2, K3 & K4 för att på så sätt förenkla redovisningen. Företagens storlek 

avgör vilken kategori ett företag tillhör.  Inför räkenskapsår 2014 stod företag i Sverige 

inför kravet att tillämpa något av K-regelverken i sin redovisning. Mindre onoterade 

företag kan välja mellan det förenklade och schablonmässiga regelverket K2 eller det 

princinpbaserade regelverket K3 som ger utrymme för tolkningar.  

 

Syften med studien är att undersöka valet mellan K2 och K3 för mindre onoterade företag 

i Sverige för att kunna sammanställa företagens val och avgöra om det finns någon 

branschanknytning i valen. Studien ämnar även kunna påvisa om det föreligger ett 

samband mellan valet av regelverk och ett antal variabler som härrör från tidigare studier 

och forskning inom redovisningsområdet. 

 

Teoretiska utgångspunkter grundas i tidigare forskning och teorier inom redovisning och 

beslutsfattande. Viktiga utgångspunkter i studien är institutionell teori, PAT, 

informationsasymmetri och agent teorin.  

 

För att kunna genomföra studien och besvara syftet har kvantitativ metod använts. 

Angreppsättet har varit deduktivt, verklighetssynen objektiv och kunskapssynen 

positivistisk. Datamaterialet har bestått av årsredovisningar från mindre onoterade företag 

i Sverige. Företagen som ingått i urvalet tillhör fastighetsbranschen, industribranschen 

samt IT-branschen. 

 

Resultatet visar att majoriteten av företagen inom fastighetsbranschen samt 

industribranschen valt K2 medan fördelningen mellan K2 och K3 är nästintill jämn inom 

IT-branschen. Datamaterialet testades med logistiskt regressionsanalys. Resultatet visade 

att det finns branschanknytning i val av K-regelverk inom IT-branschen. Från resultatet 

kunde det inte fastställas branschanknytning inom fastighetsbranschen eller 

industribranschen. Resultatet från regressionerna som genomfördes visar att 

avskrivningar, skatt och rörelseresultat var övriga faktorer som påverkade valet mellan 

K2 och K3.  
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6.1 Övergripande tillvägagångssätt ......................................................................................... 23 

6.2 Datainsamling .................................................................................................................... 24 

6.2.1 Urval och population .................................................................................................. 24 

6.2.2 Bortfall ........................................................................................................................ 26 

6.3 Variabler ............................................................................................................................ 27 

6.4 Databearbetning ............................................................................................................... 28 

6.4.1 Normalfördelning ....................................................................................................... 28 

6.4.2 Deskriptiv statistik ...................................................................................................... 29 

6.4.3 Korrelation .................................................................................................................. 29 

6.4.4 Regression .................................................................................................................. 30 

7. Empiri och analys .................................................................................................................... 30 

7.1 Normalfördelning .............................................................................................................. 31 

7.2 Deskriptiv statistik ............................................................................................................. 31 

7.2.1 Generella variabler ..................................................................................................... 31 

7.2.2 Branschspecifika variabler .......................................................................................... 34 

7.2.3 Branschjämförande deskriptiv statistik ...................................................................... 35 

7.3 Fördelning vid val av regelverk .......................................................................................... 38 

7.4 Korrelation......................................................................................................................... 39 

7.5 Regression ......................................................................................................................... 41 

7.5.1 Regression 1 med alla branscher och företag inkluderade ........................................ 41 

7.5.2 Regression 2 Fastighetsbranschen ............................................................................. 44 

7.5.3 Regression 3 Industribranschen ................................................................................. 46 

7.5.4 Regression 4 IT-branschen ......................................................................................... 46 

7.6 Sammanfattande analys .................................................................................................... 48 

8. Slutsats .................................................................................................................................... 49 

8.1 Studiens slutsatser ............................................................................................................ 49 

8.2 Sanningskriterier ............................................................................................................... 51 

8.2.1 Reliabilitet .................................................................................................................. 51 

8.2.2 Validitet ...................................................................................................................... 52 

8.3 Samhälleliga och etiska aspekter ...................................................................................... 52 

8.4 Förslag till vidare forskning ............................................................................................... 53 

Referenslista ................................................................................................................................ 54 



1 
 

 

1. Introduktion 
Vi kommer i det här kapitlet kortfattat beskriva redovisningens historia och hur 

redovisningen utvecklats med tiden. Därefter presenteras en problemdiskussion där kort 

redogörelse för K-regelverken ges. Vidare presenteras studiens syfte, frågeställningar, 

samt avgränsningar. 

 

1.1  Inledning 

Vid en utgrävning i dagens Irak gjordes ett arkeologiskt fynd i form av ett förseglat brev 

tillverkad av lera. Brevet innehöll en förteckning över olika slag av varor och härstammar 

från Mesopotamien 4000 f. Kr (Macve, 2002, s. 6). I Egypten 2700 år senare anställer 

Faraon revisorer för att granska de kungliga bageriernas räkenskaper. Det var fysiska 

föremål som kontrollerades som kvalitet och kvantitet av bröd. Efter granskning 

återrapporterade revisorn till Faraon och motsvarade inte råvarurapport förväntningar 

straffades bageriets ägare (Ezzamel, 1997, s. 587-588). 

 

Redovisning handlar om att praktiskt skapa information som gör det möjligt för 

intressenter att granska och urskilja registrerade aktiviteter och artiklar (Macve, 2015, s. 

131). Historiskt har människan gjort detta genom att rista stenar, märka snäckor eller göra 

hack i käppar (Basu, 2009, s. 14). Redovisnings involverar symboler eller tecken som gör 

det möjligt att avläsa namn och sammanställningar av registrerade artiklar och aktiviteter. 

Inom redovisning ska det alltid vara en form av yttre och inre värdering. Yttre värdering 

innebär fånga och presentera värden från omgivningen, till exempel andra aktörers 

värdering av ett föremål. Inre värdering innebär i praktiken att konstruera en så precis 

värdering som möjligt (Macve, 2015, s. 131). 

 

Även om redovisning förändrats med tiden kvarstår likheter, till exempel att verifiera 

händelser som sker i en organisation samt extern kontroll som sker av statliga 

myndigheter. I Sverige ska varje händelse av ekonomisk art som påverkar företagets 

ekonomi bokföras, vilket utgörs av en skriftlig handling som kallas verifikation 

(Skatteverket, 2015a). I likhet med bagarna som straffades i Egypten är det straffbart i 

Sverige enligt 5 §, kap. 11 i Brottsbalken (SFS 1962:700) att uppsåtligen eller av 

oaktsamhet åsidosätta bokföringsskyldighet eller genom att lämna oriktiga uppgifter. 

 

I Sverige är aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar och fysiska personer som 

bedriver enskild näringsverksamhet bokföringsskyldiga. Förutom att bokföring är 

lagstadgat finns det andra skäl till att utföra bokföring, bland annat för att följa upp 

verksamheten och styra den mot uppställda mål. Aktörer på marknaden bedriver 

näringsverksamhet ska också beakta andra aktörers intresse av den finansiella rapporten. 

För att nämna några: leverantör, bank och skatteverket. Leverantören kan förlänga 

företagets kredittid, ett företags finansiella status påverkar räntan banken tar vid ett lån, 

och vid avdrag av till exempel arbetsgivaravgifter kontrollerar skatteverket bokföringen 

(Skatteverket, 2015a). 

 

Dagens redovisning är inte densamma som Mesopotamien eller Egypten. Den mest 

självklara skillnaden är tekniken. Tekniken innebär att världens ekonomier är 

sammankopplade samt att antalet intressenter av den finansiella rapporten ökat.  Det ställer 

högre krav på marknadens aktörer vid utformning av finansiella rapporter. I takt med att 
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samhällen utvecklas kommer redovisningen att utvecklas och förändras efter de krav och 

behov marknadens aktörer ställer och efterfrågar, precis som den gjort under 4000 år. 

 

1.2  Problembakgrund    

År 2004 den 13 februari beslutade Bokföringsnämnden vid ett sammanträde att starta K-

projektet. En anledning till beslutet var att antalet redovisningsprinciper för mindre och 

onoterade bolag nått en kulmen. Valmöjligheterna innebar att företag kunde anpassa 

resultatet som redovisades, vilket ledde till att finansiella rapporter blev svårtolkade. 

Svenska företag var inför räkenskapsåret som startade 31/12 – 2013 tvungna att tillämpa 

ett av regelverken. Det finns fyra stycken kategorier, K1, K2, K3 och K4 och i takt med 

högre nummer ökar kraven på redovisningen. Vilken kategori som kan tillämpas beror på 

företagets storlek som bestäms genom företags nettoomsättning, balansomslutning och 

antal anställda. 

 

Tanken med K-projektet var att samla relevanta regler till respektive kategori. 

Bokföringsnämnden (BFN, 2015a) framgår det att reglerna i kategori 1 ska vara enkla 

men fortfarande uppfylla krav på redovisning i en enskild näringsverksamhet. De företag 

som tillhör kategori 4 ska följa de internationella standarderna (IFRS) och utgörs av 

börsnoterade bolag, IFRS ska enligt Sundgren et al. (2013, s. 12) göra jämförbarhet mellan 

redovisningen i olika länder möjlig. 

 

Den här studien riktar sig mot mindre företag och som kan välja att tillämpa K3 eller K2. 

Den tredje kategorin (K3) som huvudsakligen ska tillämpas av företag som upprättar 

årsredovisning och koncernredovisning, följer i huvudsak IFRS men betraktas som ett 

oberoende regelverk. Bokföringsnämndens vägledning för årsredovisningar och 

koncernredovisning (BFNAR 2012:1, s. 8) betonar att K3 är principbaserat vilket innebär 

att företag kan göra en tolkning av bestämmelser som saknar direkta direktiv. I 

Bokföringsnämndens vägledning för årsredovisning i mindre aktiebolag (BFNAR 2008:1, 

s. 10) är försiktighetsprincipen central i K2 och även att företag tillämpar schablonmässiga 

antagande. För företag innebär försiktighetsprincipen och schablonmässiga antaganden 

mindre utrymme för tolkningar. Förutom att företagen är klassas som mindre så verkar de 

i tre skilda branscher: industribranschen, fastighetsbranschen och IT-branschen. 

Branschvalen grundar sig i att det finns regler och bestämmelser inom K-regelverken och 

dessa kan komma att påverka redovisningen för respektive bransch olikartat. 

 

Det finns ett flertal tidigare studier som pekar på att olika variabler kommer påverka val 

av redovisningsmetod. DiMaggio & Powell (1983, s. 148) hävdar i deras studie att företag 

som verkar inom samma branscher kommer att efterlikna varandra. Studier och teorier 

skrivna av forskare som Watts & Zimmerman, 1986; Rusmin et al., 2013; Cloyd et al., 

1996 och Fields et al., 2001 hävdar att företagets storlek kommer påverka val av 

redovisningsmetod. Trots att den här studien utgörs av mindre företag så kommer 

nettoomsättning, balansomslutning och antal anställda att variera bland företagen. Det 

finns även forskning som visar att redovisningsmetod kommer påverkas av egenintresse 

och valet av metod beror på vem som har bestämmanderätten Harris & Raviv, 1978, 

Eisenhardt, 1986 och Penno & Watts, 1991. Andra forskare hävdar att företagsledarens 

bonus inverkar i val av redovisningsmetod, där det metoder som påverkar rörelseresultat, 

skatt och skuldsättningsgrad premieras Watts & Zimmerman, 1986 och Gordon, 1964. Det 

här innebär att det finns ett flertal variabler som kan påverka val av K-regelverk inför 

räkenskapsår 2013/2014. Ovan nämnda studier och teorier innebär att det kan finnas såväl 

likheter mellan branscher, storlek, intressen et cetera i val av K-regelverk. Eftersom skilda 
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studier och teorier pekar på olika variabler är det svårt att på förhand avgöra hur företag 

kommer att välja, det enda säkra är att det finns variabler företag tar i beaktning i val av 

redovisningsmetod. Det val företag gör kommer att påverka informationen i företagens 

finansiella rapporter som syftar till är att erbjuda externa och interna intressenter om 

företagets ekonomiska ställning (Sundgren et al., 2013, s. 21) och därmed påverka 

informationsasymmetri. 

 

Inför räkenskapsåret 31/12-2014 skrev KPMG, EY och PwC meddelande riktade till 

mindre företag som stod inför valet mellan K2 eller K3. KPMG (2012): ”Skarpt läge 

2014” (KPMG, 2012), EY: ”Att vara väl förberedd är nyckeln till framgång”, ”Vad ska 

du välja?” (EY, 2015). PwC: ”Det är långt ifrån självklart att ett mindre företag med 

automatik ska tillämpa K2 i sin redovisning. I många fall kan konsekvenserna bli mycket 

stora.” (PwC, 2015). 

 

Eftersom kravet att tillämpa K-regelverk infördes räkenskapsåret 31/12-2013 och det idag 

närmar sig räkenskapsår 31/12-15, är det av intresse att undersöka företagens val. Tidigare 

studier och teorier beskriver vilka faktorer som kan påverka ett företags val av 

redovisningsmetod. Det saknas dock befintliga studier och statistik som visar företagens 

val av K2 och K3 samt huruvida de faktorerna som tidigare studier och teorier tar upp 

påverkade valet av regelverk. I denna studie kommer vi därför att undersöka hur företagen 

valt samt vilka faktorer som påverkade valet. Den institutionella teorin menar att företag 

inom samma område tenderar att efterlikna varandra och därför är det av intresse att även 

undersöka om det finns någon branschanknytning till valet. 

 

1.3  Syfte och frågeställning  

Syftet med studien är att genom kvantitativ metod undersöka valet mellan K2 och K3 för 

mindre onoterade företag i Sverige för att kunna sammanställa vad företagen valt och 

avgöra om det finns någon branschanknytning i valen. Studien ämnar även kunna påvisa 

om det föreligger ett samband mellan valet av regelverk och ett antal variabler som härrör 

från tidigare studier och forskning inom redovisningsområdet. För att kunna besvara 

studiens syfte har följande frågeställningar formulerats: 

 

 

 Hur valde företagen mellan K2 och K3? 

 Finns det någon branschanknytning i valet mellan K2 och K3 och vilka faktorer 

påverkade valet? 

 

 

Uppsatsens ämnar tillhandahålla kunskap och vägledning gällande K2 och K3 till 

investerare och företag. Med studien som underlag kan målgrupperna erhålla information 

om hur mindre företag inom respektive bransch väljer att genomföra sin redovisning. Det 

underlättar för investeraren i företagsvärdering när förståelsen för K-regelverken och vilka 

faktorer som påverkar valet K-regelverk ökar. Nyetablerade företag kan använda 

information som studien tillhandahåller inför ett beslut angående val mellan regelverken 

K2 eller K3. 

 

Tidigare forskning samt teorier syftar till att beskriva vilka faktorer som kan påverka valet 

av redovisningsmetod. Det finns dock ingen studie som utförts efter det att kravet trätt i 

kraft som visar hur utfallet faktiskt blev. De stora revisionsbyråerna spekulerade i vad som 

skulle vara det bästa valet. I denna studie kommer vi att använda de faktorer som tas upp 
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i tidigare forskning och teorier och undersöka om de påverkade företags val mellan K2 

och K3. Vi kommer även att ge en sammanställning över hur företagen valt. 

 

1.4  Avgränsning   

Studien avgränsar till populationen mindre svenska onoterade företag som omsätter 18,2 

miljoner kronor - 80 miljoner kronor och antalet anställda är 10 till 49 stycken. Det med 

anledning av att dessa företag kan välja mellan K2 och K3. Företagen som valts ut från 

Retriever Business har en omsättning över 18.2 mkr och antal anställda är mer än 10 det 

för att minska risken att företagen klassas som mikroföretag.  Vidare är studien avgränsad 

även till tre branscher: fastighetsbranschen, IT-branschen och industribranschen. Valen 

baseras på att respektive bransch påverkas olikartat av en del av de förändringar K-

regelverken medför. Det i syfte att förklara samband mellan val av K-regelverk och 

bransch.   

 

Ytterligare avgränsningar har gjorts inom varje bransch, det betyder att i respektive 

bransch har en eller ett par underkategorier valts ut.  I fastighetsbranschen ingår företag 

som verkar inom uthyrning & förvaltning av fastigheter. De företag som utgör IT-

branschen verkar inom dataprogrammering. Industribranschen utgörs av företag inom 

underkategorierna tillverkning av byggmaterial & byggnadsmetallvaror. På grund av att 

de utvalda branscherna innehåller underkategorier skiljer sig företagsverksamheten åt 

inom respektive bransch. För att minska spridningen inom respektive bransch och centrera 

oss till företag som bedriver liknande verksamhet så har vi manuellt valt ut 

underkategorierna i Retriever Business. Vidare ingår endast företag som tillgängliggjort 

årsredovisningarna för verksamhetsåren 2013 och 2014 i databasen Retriever Business. 

Årsredovisningen från 2013 är av intresse för att innehållet består av den 

redovisningsinformation företagen redovisade innan övergång till K2 eller K3.  

 

2. K-projektet 
Det här kapitlet kommer inledas med introduktion till K-regelverken. Vidare presenteras 

skillnader mellan K2 och K3 och hur de skiljer sig åt i praktisk redovisning. Kapitlet 

kommer att avslutas med en sammanfattning och översiktstablå innehållande väsentliga 

skillnader mellan K2 och K3.   

 

2.1 K-regelverket 

Kategoriregelverket, även kallat K-regelverket, är uppdelat i fyra kategorier; K1, K2, K3 

och K4. Bokföringsnämnden har sedan 2004 arbetat med att ta fram K-regelverket och vid 

årsskiftet 2013/2014 infördes krav på att tillämpa ett av K-regelverket. Kravet innebar för 

företag i Sverige att göra ett aktivt val gällande tillämpning av något av K-regelverken. 

Kravet gällde alla större företag, aktiebolag och ekonomiska föreningar, oavsett storlek. 

Syftet med K-regelverket är att underlätta redovisningen för företagen genom att limitera 

valet av redovisningsregler. Kategorierna K1, K2, K3 och K4 är utformade på så sätt att 

det finns ett regelverk som är anpassat utifrån företags storlek och företagsform. Det 

innebär sedermera att beroende vilken kategori ett företag måste eller väljer att tillämpa, 

så kommer relevanta redovisningsregler vara samlade inom K-kategorin. 

 

Enligt reglerna i bokföringslagen (BFL), som visar hur räkenskapsårets löpande bokföring 

ska avslutas, är företag skyldiga att upprätta: förenklat årsbokslut, årsbokslut, 

årsredovisning och koncernredovisning. Det är dessa regler från BFL som avgör vilken 
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kategori inom K-regelverket som företaget kan eller ska tillämpa. De företag som klassas 

som mindre företag kan välja mellan K2 och K3 förutsatt att de inte är ett publikt 

aktiebolag eller en ekonomisk förening medan publika aktiebolag och moderföretag inom 

en större koncern måste tillämpa K3 Bokföringsnämnden (BFN, 2015a). 

 

I (BFNAR 2012:1, s. 11) framgår det att ett företag som inte uppfyller mer än ett av 

följande villkor är ett mindre företag: 

 

·    Medelantalet anställda i företag har under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren 

uppgått till mer än 50. 

·   Företagets redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två senaste 

räkenskapsåren uppgått till mer än 40 miljoner kronor. 

·   Företagets redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två senaste 

räkenskapsåren uppgått till mer än 80 miljoner kronor. 

 

2.1.2 K3  

Den normgivning som ska tillämpas vid årsredovisning och koncernredovisning finns 

samlad i Kategori 3 (K3). Kapitelindelningen i K3 utgår från IFRS för Small and Medium-

sized Entities (SME:s). Trots att IFRS for SME:S är en av utgångpunkterna i K3 så är 

regelverket självständigt. Normgivningen som ligger bakom K3 har påverkats av 

redovisning och beskattning, befintlig normgivning samt tillämpad redovisningspraxis. 

K3 är ett principbaserat regelverk vilket innebär att det i vissa fall saknas detaljerad 

beskrivning hur en särskild händelse ska redovisas och det medför tolkningsutrymme för 

företag. K3 är tänkt att tillämpas i sin helhet och om fattas tillräckligt med vägledning för 

en specifik transaktion eller händelse söks vägledning i K3 som behandlar liknande frågor. 

I K3 används begreppet finansiell rapport och som syftar till årsredovisning eller 

koncernredovisning. K3 är huvudregelverket för företag som upprättar årsredovisning och 

koncernredovisning. Alla företag som klassas som ett mindre företag kan välja K3 

alternativt K2 (BFNAR 2012:1, s. 8). K3 ska dock alltid tillämpas om: 

 

·         Företaget är moderföretag i en större koncern. 

·         Företaget klassas som ett större företag. 

·         Företaget är ett publikt aktiebolag. 

 

Dessa företag får alltså inte välja mellan K3 och K2 utan måste tillämpa K3 (BFNAR 

2012:1, s. 8). 

 

2.1.3 K2  

Kategori 2 (K2) innehåller samlade redovisningsregler som är av relevans för mindre 

företag. Regelverket K2 är ett förenklat redovisningsregelverk i jämförelse med K3 för 

företag att praktiskt tillämpa. Det beror blandat annat på att K2 bygger på schablonmässiga 

antaganden och har färre valmöjligheter än K3. I K2 krävs det också färre 

tilläggsupplysningar till skillnad från K3 (BFN, 2015a). Försiktighetsprincipen är en 

viktig punkt i K2, trots att årsredovisningslagen tillåter värdering till verkligt värde på 

vissa tillgångar så ska företaget enligt K2 alltid värdera tillgången till anskaffningsvärdet. 

Ytterligare ett exempel på att försiktighetsprincipen är fundamental inom K2 är att företag 

som tillämpar regelverket inte tillåts aktivera utgifter för internt upparbetade immateriella 

tillgångar (BFNAR 2008:1, s. 10). Ett aktiebolag som klassas som ett mindre företag har 

möjligheten att tillämpa K2 alternativt K3 (BFN, 2015a). 
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2.2 Skillnader 

I följande underkapitel kommer skillnader mellan regelverken K2 och K3 som ingår i 

studien att beskrivas. 

 

2.2.1 Nyttjandeperiod 

Nyttjandeperiod är den tid en tillgång förväntas brukas av ett företag, eller det antal 

tillverkade enheter eller motsvarande, som förväntas bli producerade och användas som 

en tillgång (BFNAR 2012:1, s. 143). För att bestämma nyttjandeperioden för en tillgång 

enligt K3 måste hänsyn tas till: 

 

·   Förväntad användning, exempelvis förväntad kapacitet eller produktion av som 

tillgången genererar. 

·    Det förväntade slitaget på driftfaktorer, exempelvis det antalet skift som tillgången ska 

användas eller det underhåll som tillgången kräver vid användning eller när den inte 

används. 

·    Begränsningar gällande tillgångens användande, exempelvis avtalstid. 

·    Om tillgången kan tänkas bli omodern på grund av exempelvis förändringar i teknik 

eller produktion. 

 

I K3 omprövas nyttjandeperioden för materiella anläggningstillgångar om det finns 

indikation på att nyttjandeperioden har förändrats sedan föregående balansdag. Det 

innebär att varje tillgångs nyttjandeperiod bedöms individuellt enligt K3 (BNAR 2012:1, 

s. 143). I K2 får nyttjandeperioden för maskiner, inventarier och immateriella 

anläggningstillgångar schablonmässigt fastställas till maximalt fem år (BFNAR 2008:1, 

s. 74). 

 

2.2.2 Materiella anläggningstillgångar 

En materiell anläggningstillgång definieras som en fysisk tillgång företag använder vid 

produktion och distribution av varor, tjänster, uthyrning, administration eller långsiktig 

investering. Ifall den materiella anläggningstillgångens olika komponenter förväntas 

förbrukas olika ska tillgången, enligt K3, delas upp på dessa komponenter. En fastighet är 

ett exempel på materiell anläggningstillgång där komponenter förbrukas olika. Vad som 

kan skiljas åt är exempelvis byggnad och mark eller byggnadens olika delar så som tak 

och fasad. Här kan nyttjandeperioden för tak och fasad differentiera sig, vilket innebär 

byte av komponenterna sker vid olika tidpunkter. Med begränsad nyttjandeperiod för 

materiell anläggningstillgång ska avskrivning göras systematiskt under perioden. Ifall den 

materiella anläggningstillgångens komponenter har olika nyttjandeperiod ska avskrivning 

göras för varje enskild komponent över dess nyttjandeperiod och det kallas för 

komponentavskrivning. Om den materiella anläggningstillgången inte delats upp i 

komponenter görs avskrivning för hela tillgången under tillgångens nyttjandeperiod 

(BFNAR 2012:1, s. 138-142). 

 

Enligt K2 ska avskrivning för en anläggningstillgång med begränsad nyttjandeperiod 

göras systematiskt över perioden. Här ska alla komponenter som utgör 

anläggningstillgången skrivas av gemensamt. Komponentavskrivning är alltså inte 

godkänt enligt K2 (BFNAR 2008:1, s. 73). 
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2.2.3 Internt upparbetade immateriella tillgångar 

En immateriell tillgång är en icke identifierbar monetär tillgång och saknar fysisk form 

och används för produktion eller tillhandahållande av varor och tjänster. Företag förväntas 

i framtiden erhålla ekonomiska fördelar med hjälp av den immateriella tillgången 

(Skatteverket, 2015b). Regelverket K3 är det i de flesta fallen tillåtet att ta upp internt 

upparbetade tillgångar som tillgång i årsredovisningen. 

 

Enligt K3 är ska utgifter för internt upparbetade immateriella tillgångar redovisas enligt 

kostnadsföringsmodellen eller aktiveringsmodellen.  Kostnadsföringsmodellen innebär 

att utgifterna som är hänförliga till framtagandet av den immateriella 

anläggningstillgången ska redovisas som kostnad när de uppkommer. 

Aktiveringsmodellen syftar till de kostnader som uppstår i forskning- och 

utvecklingsfasen och menar att de utgifter som är hänförliga till forskningsfasen ska 

aktiveras samtidigt som de uppkommer. Utgifter hänförliga till utvecklingsfasen ska 

aktiveras när det kan påvisas att den immateriella anläggningstillgången sannolikt 

kommer generera framtida ekonomiska fördelar. Det innebär att tillgångens användbarhet 

ska kunna påvisas och även om det finns en aktuell marknad för tillgången (BFNAR: 

2012:1, s. 150-152). I K2 är det inte tillåtet att redovisa en egenupparbetad immateriell 

anläggningstillgång som en tillgång (BFNAR 2008:1, s. 70). 

 

2.2.4 Verkligt värde   

Tillgångar, skulder, intäkter och kostnader ska värderas innan de redovisas i den 

finansiella rapporten. För värderingen finns två grunder att utgå ifrån och det är vanligt 

förekommande att använda anskaffningsvärde som värderingsgrund. Anskaffningsvärde 

innebär att värdera en tillgång till inköpspriset. Förutom anskaffningsvärde används 

verkligt värde som värderingsgrund. Med verkligt värde menas det belopp som 

exempelvis en tillgång skulle kunna överlåtas mellan upplysta parter som är oberoende av 

varandra och både finner ett intresse av överlåtelsen. K3 tillåter både värdering till 

anskaffningsvärde och verkligt värde (BFNAR 2012:1, s. 21-22). Som tidigare nämnts är 

försiktighetsprincipen en viktig punkt i K2, detta innebär i praktiken att K2 värderar till 

anskaffningsvärdet, eftersom värdering till verkligt värde är inte tillåtet i K2 (BFNAR 

2008:1, s. 10). 

 

2.2.5 Uppskjuten skatt 

Uppskjuten skatt kan antingen vara uppskjuten skatteskuld eller uppskjuten skattefordran. 

Den uppskjutna skatten kommer dels från skillnaden och som uppstår mellan redovisat 

värde och skattemässigt värde på en tillgång eller skuld, även kallat temporära skillnader, 

och dels från skattemässiga avdrag. Det finns två slag av temporära skillnader, 

skattepliktig och avdragsgill. För en tillgång uppstår en skattepliktig temporär skillnad när 

det redovisade värdet är större än det skattemässiga värdet och en avdragsgill temporär 

skillnad uppstår när tillgångens redovisade värde är mindre än det skattemässiga värdet. 

För en skuld gäller det motsatta. En avdragsgill temporär skillnad uppstår då när det 

redovisade värdet är större än det skattemässiga värdet och en skattepliktig temporär 

skillnad uppstår när det redovisade värdet är mindre än det skattemässiga värdet. Enligt 

K3 ska företag redovisa både den uppskjuta skatteskulden för de skattepliktiga temporära 

skillnaderna och den uppskjutna skattefordran för de avdragsgilla temporära skillnaderna. 

Finns en möjlighet att använda skattemässiga underskottsavdrag eller andra skatteavdrag 

i framtiden ska en skattefordran redovisas även för detta (BFNAR 2012:1, s. 225-227). 

Uppskjuten skatt i K2 tillämpas inte (BFNAR 2008:1, s. 230). 
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2.3 Sammanfattning 

Vid årsskiftet 2013/2014 uppmanade Bokföringsnämnden svenska företag att anpassa 

redovisningen utefter ett av K-regelverken, det vill säga K1, K2, K3 eller K4. Ett skäl till 

att Bokföringsnämnden upprättade K-regelverk var bland annat för att underlätta 

redovisningen för företag. En anledning till att redovisningen förenklas för svenska 

företag är att till respektive K-regelverk har BFN samlat relevanta redovisningsregler. De 

företag som klassas som mindre hade inför 2013/14 valmöjligheten att tillämpa K2 

(årsredovisning i mindre aktiebolag) eller K3 (årsredovisning och koncernredovisning) 

som regelverk.   

 

K3 är ett principbaserat regelverk och det saknas i vissa fall bestämmelser som förklarar 

hur en specifik händelse ska redovisas, vilket innebär att principerna i vissa fall är 

tolkningsbara. Vad gäller K2 så är det en förenkling av K3, och beror bland annat på att 

inom K2 ska företag praktisera schablonmässiga antaganden. Förutom det har K2 färre 

valmöjligheter än K3. Vi har det här kapitlet redogjort för de skillnader som är relevanta 

i vår studie. Nedan ställs skillnaderna upp i en tabell. 

  

Regelverk K2 K3 

Nyttjandeperiod: 

Den period under vilken en tillgång 

förväntas vara tillgänglig att användas av 
ett företag, eller det antal tillverkade 

enheter, eller motsvarande, som förväntas 
bli producerade med tillgång av ett 

företag. 

Nyttjandeperiodför maskiner, 
inventarier och immateriella 

anläggningstillgångar fastställas 

schablonmässigt på maximalt fem år. 

Nyttjandeperiod av materiella 
anläggningstillgångar omprövas om det 

finns indikation på att nyttjandeperioden 

har förändrats sedan senaste balansdag. 
Vilket innebär individuell bedömning av 

tillgångars nyttjandeperiod. 

Materiella anläggningstillgångar: 

En fysisk tillgång företag använder till 

produktion/distribution av varor och 

tjänster, uthyrning, administration eller 
långsiktig investering. 

Avskrivning för en materiell 

anläggningstillgång med begränsad 
nyttjandeperiod och görs systematiskt 

över perioden. Alla komponenter som 

utgör anläggningstillgången skrivs av 

gemensamt. 

Materiella anläggningstillgångar med 

komponenter där nyttjandeperioden är 
olika ska skrivas av separat, det vill säga 

komponentavskrivning. 

Internet upparbetade immateriella 

tillgångar: 

En immateriell tillgång är en icke 

identifierbar monetär tillgång och n 
används för produktion av varor och 

tjänster. Den förväntas inbringa i 

ekonomiska fördelar i framtiden. 

Inte tillåtet att redovisa en 

egenupparbetad immateriell 
anläggningstillgång som en tillgång. 

Tillåtet att ta upp internt upparbetade 

tillgångar som en tillgång i redovisningen. 

Verkligt värde: 

Till det belopp en tillgång skulle kunna 
överlåtas mellan upplysta parter och är 

oberoende av varandra och både finner ett 

intresse av överlåtelsen. 

Värdering till anskaffningsvärdet. Kan välja att redovisa till verkligt värde 
eller anskaffningsvärde. 

Förvaltningsfastigheter 

verkliga värden: 

En förvaltingsfastighet har genom 

leasingavtal i syfte att generera 
hyresinkomster eller värdeökning. 

Lämna upplysning om 
förvaltningsfastighet redovisade värde. 

Det finns inget krav om upplysning till 
verkligt värde. 

Krav att lämna upplysning om 
förvaltningsfastighetens redovisade värde 

samt förvaltningsfastighetens verkliga 
värde. 

Uppskjuten skatt: 

Kan vara både en uppskjuten skatteskuld 

och skattefordran. Den uppskjutna skatten 

kommer från skillnaden som uppstår 
mellan redovisat värde och skattemässigt 

värde på en tillgång eller skuld. 

Tillämpas inte. Tillämpas. 
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3. Teoretisk referensram 
I detta kapitel presenteras teorier och tidigare forskning som studien baseras på. Första 

delen av kapitlet behandlar allmän information om redovisning.  Därefter kommer 

informationsasymmetri och agentteori behandlas. Vidare kommer beslutsfattande 

innehållande institutionell teori och Positive Accounting Theory att presenteras. 

Avslutningsvis ger vi en sammanfattning över den teoretiska referensramen.   

 

3.1 Redovisning allmänt 

Bokföringsnämnden (BFN) är en statlig myndighet under regeringen och som verkar 

under Finansdepartementet. BFN bär ansvaret för utvecklandet av god redovisningssed i 

företagets bokföring och offentliga redovisning. BFN ger ut allmänna råd och information 

i redovisningsfrågor (BFN, 2015b). De allmänna råden som ges ut av BFN förkortas 

BFNAR och innehåller endast de normer som beslutats av BFN. För att ge en tydlig 

instruktion till hur redovisningen bör utformas så har BFN tagit fram en serie som heter 

”Bokföringsnämndens vägledningar”. Vägledningarna innehåller kommentarer till de 

normer som BFN tagit fram, men också till lagar och andra författningar som gäller 

redovisningen. K-regelverket är en del av BFN:s vägledningar. Kommentarerna syftar till 

att ge en lättförståelig vägledning i hur redovisningen ska gå till rent praktiskt. BFN ger 

alltså ut allmänna råd och vägledningar. Utöver dessa ger BFN även ut uttalanden där mer 

begränsade frågeställningar behandlas (BFN, 2015c). 

 

Inom redovisning är det krav att följa god redovisningssed. Vad som beaktas som god 

redovisningssed kan variera mellan en företagskategori och en annan. Exempelvis kan 

företag som klassas som mindre och företag som klassas som större tolka god 

redovisningssed olika. God redovisningssed definieras av BFN som:  

 

1.    Allmänna råd respektive rekommendationer från normgivande organ, bland annat 

BFN. 

2.  De svar man får om man tolkar de mer konkreta bestämmelserna i 

redovisningslagarna med normala, juridiska tolkningsmetoder, eller 

3.  en etablerad företagspraxis som är förenlig med lag och normgivning och som 

håller en god kvalitet (BFN, 2015d). 

 

International Accounting Standards Board (IASB) är den internationella 

redovisningsorganisationen och består av 14 stycken oberoende experter inom olika 

område i redovisning. IASB arbetar tätt med investerare, företagsledare, normgivare, 

revisorer, analytiker och myndigheter världen runt International Financial Reporting 

Standars (IFRS, 2015a). Deras uppgift är bland annat att utveckla nya och befintliga 

redovisningsstandarder och principer. IASB:s mål är att leva upp till efterfrågan på 

högkvalitativ information som är värdefullt för användare av finansiella rapporter (IFRS, 

2015b). 

 

De viktigaste principerna som finns i IASB:s föreställningsram är: begriplighet, relevans, 

tillförlitlighet, jämförbarhet och försiktighet.  Avsikten med principerna är att 

tillhandahålla lättbegriplig information men det är inte tillåtet att utelämna information av 

relevans även om den anses strida mot begriplighet. Den information som offentliggörs i 

finansiella rapporten ska även vara av relevans för användaren samt neutral och fri från 

väsentliga fel. Det ställs också krav på att användare av den finansiella rapporten ska 
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kunna jämföra företagets finansiella rapport över tid vilket innebär att utformningen 

rapporten ska ske konsekvent över tid. Förutom det måste företag beakta osäkerheter och 

händelser. Företag får inte övervärdera tillgångar och inkomster eller undervärdera skulder 

och utgifter, vilket innebär att beakta försiktighet vid skapande av en finansiell rapport 

(Wiley, 2014, s. 7-9). 

 

Presentationen av allmänna redovisningsregler syftar till att ge en övergripande förståelse 

för hur redovisningen ska gå till och vilka förhållningssätt som finns. Trots att företagen 

som ingår i denna studie har möjlighet att välja mellan K2 och K3 så måste de alltid 

förhålla sig till allmänna råd, vägledningar och principer. Företagen måste alltid följa god 

redovisningssed oavsett vilket regelverk de väljer att tillämpa. Reglerna som finns inom 

respektive K-regelverk behandlar de olika redovisningsprinciperna på något sätt. K2 utgår 

exempelvis mycket från försiktighetsprincipen medan K3 ger mer utrymme för tolkningar. 

 

3.2 Redovisningsinformation och dess kontext 

Ibland saknas krav och bestämmelser i hur redovisningen ska gå till. Vissa legala krav 

måste följas men många lagar och regler inom redovisningen saknar svar i termer om vad 

som är rätt och fel vilket lämnar rum för valmöjligheter. Valet av redovisning kräver 

tolkning, bedömning och beslut. Kunskapsnivån påverkar förståelsen av val och 

konstruktion som måste motiveras i redovisning. Vid besluts om vilken metod som ska 

tillämpas i redovisningen måste beslutsfattarna ta hänsyn till vilken metod som ger en så 

rättvisande bild av företagets ekonomiska ställning som möjligt (Frostenson, 2015, s. 99). 

Nedan presenteras teorier som tar upp relevanta faktorer som kan påverka valet av 

redovisningsmetod. Teorierna presenteras under rubrikerna; Agentteori, 

Informationsasymmetri, Institutionell teori samt Positive Accounting Theory. 

 

3.2.1 Informationsasymmetri 

Syftet med extern redovisning är att tillhandahålla information till externa parter om 

företagets ekonomiska ställning och följaktligen bidra till att informationsklyftan mellan 

företag och intressenter reduceras (Sundgren et al., 2013, s. 12).  

 

Informationsklyftan, även kallat informationsasymmetri, beskriver Akerlof (1970) med 

ett konkret exempel. Det finns fyra typer av bilar: två nya och två äldre och de kan vara 

såväl i bra som i dåligt skick. Det finns en köpare X som saknar information om bilens 

skick, trots det genomför X köpet. Efter en tid har den nye ägaren X information om bilens 

skick och bestämmer sig att sälja bilen. X som nu är försäljaren har mer information än 

köparen det vill säga informationsasymmetri har uppstått (Akerlof, 1970, s. 489). 

 

En lösning enligt Healy & Palepu (2001, s. 408) på informationsasymmetri är genom 

bestämmelser tvinga företagsledare att offentliggöra all information som rör företagets 

finansiella situation. Att göra så kan innebära att företagets kostnader minskar, därför att 

en minskad informationsasymmetri kan minska riskpremien (Hugehes et al., 2007, s. 723). 

Intressenter av företagets ekonomiska situation kan vara nuvarande och potentiella 

aktieägare, långivare, leverantörer, kunder, anställda, investerare och övriga aktörer i 

samhället som till exempel statliga myndigheter (Sundgren et al., 2013, s. 22). 

 

Informationen i företagets finansiella rapporter kommer se olika ut beroende på vilket 

regelverk företaget tillämpar. På grund av detta kommer valet mellan K2 och K3 påverka 

informationsasymmetrin. Det är svårt att säga om det kommer att minska eller öka gapet 

men företagen bör vid valet mellan K2 och K3 överväga vilken information som ska 
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presenteras i den finansiella rapporten. För företagen kan det tänkas vara viktigt att nå ut 

med rätt information till externa intressenter och på så sätt minska 

informationsasymmetrin.   

 

3.2.2 Agentteorin 

Inom verksamheter är det vanligt förekommande att det uppstår en relation mellan två 

eller flera parter. Agentteorin utgår från att det finns två parter: principalen och agenten. 

Principalen är företagets ägare eller ledning och som delegerar makt samt 

beslutsfattanderätt åt agenten. I de fall då båda parter vill maximera sin nytta finns det skäl 

till att agenten inte alltid handlar i principalens intresse (Jensen et al., 1976, s. 308). Harris 

& Raviv (1978, s. 21) benämner principal som arbetsgivare och agent som arbetstagare 

vilket enligt Eisenhardt (1986, s. 60) kan appliceras på andra verksamhetsförhållanden än 

bara företagsägare och chefer inom ett företag. 

 

I verksamhetsförhållande där principalen och agentens intressen inte skiljer sig åt kommer 

agenten att handla i enlighet med principalens vilja oavsett om denne styrs av principalen 

eller inte. Men i situationer där intresset skiljer sig åt och agentens handlingar styrs av 

egenintresse, är situationer agentteorin eftersträvar att lösa, det vill säga konflikter som 

uppstår i ett verksamhetsförhållande (Eisenhardt, 1986, s. 58-62). 

 

Eisenhardt (1986) tar upp två problem som uppstår mellan agent och principal. Det första 

problemet uppstår då principalen och agenten har olika intressen och principalen saknar 

verktyg för att kontrollera agentens handlande i verksamheten. När det förekommer risker 

inom en verksamhet och principalen och agenten betraktar risken olika uppstår problem 

nummer två. Riskproblemet innebär i praktiken att agentens riskhantering inte är i linje 

med principalen vilja och detta beror på att parterna har olika riskpreferenser (Eisenhardt, 

1986, s. 58). Vidare nämner författarnaren två lösningsförslag av problemen som uppstår 

i agentteorin. Det första är ett resultatbaserat kontrakt mellan principal och agent, och det 

andra innebär att principalen erhåller information om agentens agerande (Eisenhardt, 

1986, s. 60). 

 

Situationer som saknar krav och bestämmelser i hur redovisningen ska gå till öppnar för 

konflikter mellan parter som har olika intressen öppnar för agentteorin och en ökad eller 

minskad informationsklyfta för intressegrupper. 

 

Den externa redovisningen påverkas av företagets val mellan K2 och K3. Inom K3 finns 

möjligheter för tolkningar och val i redovisningen till skillnad från K2 där tydliga regler 

finns uppsatta. K3 innebär alltså att olika parter, det vill säga principal och agent, kan ha 

skilda intressen vilket kan påverka den externa redovisningen. K2 tillåter däremot inte 

tolkningar och valmöjligheter vilket minskar risk för intressekonflikt mellan två parter. 

 

3.2.3 Institutionell teori 

Institutionell teori beskriver de strukturer en organisation tar och varför organisationer 

inom en specifik organisationsmiljö tenderar att efterlikna varandra. Enligt institutionell 

teori verkar organisationer inom en ram av sociala normer, antaganden och värderingar 

om vad som är ett accepterat ekonomiskt beteende. Institutionell teori är ett av de främsta 

perspektiven inom organisationsteori men har även använts av forskare inom redovisning 

(Deegan & Unerman, 2011, s. 360-361), för att nämna några av dessa Covaleski & 

Dirsmith, (1988) och Brignall & Modell, (2000). Forskningsfrågan i den här studien är att 
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undersöka om det finns likheter och skillnader i valet av K-regelverk bland företag i olika 

branscher. 

 

DiMaggio & Powell var två grundare till den institutionella teorin, syftet med deras studie 

var att undersöka varför det fanns en homogenitet mellan organisationers former och 

metoder. De kom fram till att det finns krafter i samhället som driver skilda organisationer 

inom samma bransch tenderar att efterlikna varandra. I början av sin livscykel tenderar 

organisationsområden att visa stora olikheter i sin framtoning och utformning. När 

organisationsområdet i senare skede blir väl etablerat uppstår krafter som för företagen 

samman mot homogenitet. Med organisationsområde syftar forskarna till organisationer 

som producerar liknande tjänster och produkter, det vill säga industrier inom samma 

bransch eller industrier som är kopplade till varandra samt leverantör till producent och 

återförsäljare (DiMaggio & Powell 1983, s. 148). Författarna menar att begreppet 

isomorfism kan förklara homogeniseringen bland organisationer. Isomorfism definieras 

som den process som tvingar en enhet i en population att efterlikna andra enheter som 

möter samma miljömässiga förhållanden (DiMaggio & Powell, 1983, s. 149). De 

presenterar i sin studie tre olika isomorfistiska grenar som förklarar förändringar i 

organisationer: tvingande isomorfism, härmande isomorfism och normativ isomorfism. 

 

Den tvingande isomorfismen härstammar från politiskt inflytande och 

legitimitetsproblem. Det innebär att organisationer får både formella och informella 

påtryckningar från andra organisationer de är beroende av. Påtryckningar kommer även 

från kulturella förväntningarna som finns i samhället. Förändringar som sker i en 

organisation kan vara en direkt verkan av ett beslut eller påtryckning från exempelvis 

regeringen. En gemensam rättslig miljö kommer att påverka organisationers beteende och 

struktur. Detta bidrar till att forma organisationerna på ett liknande sätt (DiMaggio & 

Powell, 1983, s. 150).  Deegan & Unerman (2011, s. 363) menar att tvingande isomorfism 

uppstår när det sker förändringar inom organisationen som beror på påtryckningar från 

intressenter som organisationen är beroende av. 

 

Den härmande isomorfismen är ett resultat från osäkerhet som i sin tur uppmuntrar till 

imitation. Med det innebär att organisationer som känner sig osäkra i den miljön de 

befinner sig i kommer att imitera andra, mer framgångsrika organisationer, som verkar 

inom samma område. Det är inte alltid säkert att organisationerna är medvetna om 

imitationen utan det är endast ett enkelt sätt för den imiterande organisationen att ta del av 

och kopiera metoder som kan komma till användning (DiMaggio & Powell, 1983, s. 151). 

 

Den normativa isomorfismen förklaras främst av professionalisering. Författarna menar 

att yrken omfattas av samma tvång och imitation som organisationer. Fastän 

yrkesverksamma inom samma organisation kan skilja sig från varandra kan de visa 

likheter med andra verksamma inom andra organisationer. Utbildning, legitimation och 

yrkesmässiga nätverk är viktiga källor till normativ isomorfism. Författarna diskuterar att 

organisationer gör en noggrann filtrering när de anställer nya medarbetare. Filtreringen 

kan ske genom att organisationen anställer individer som kommer från en annan 

organisation inom samma bransch eller att de anställer individer som kommer från ett visst 

universitet. Filtreringen och de gemensamma förväntningarna som de anställda möter gör 

att deras karriär följer samma bana och det i slutändan är svårt att särskilja dem. Det 

kommer leda till att individerna tenderar att uppfatta problem och fatta beslut på ett 

liknande sätt (DiMaggio & Powell, 1983, s. 152-153). 
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Vi kommer i den här studien undersöka om det finns någon branschanknytning till val av 

K-regelverk. Det innebär att den institutionella teorin är av betydelse för att den menar att 

organisationer som verkar inom samma område tenderar att efterlikna varandra. Med den 

institutionella teorin som grund ska vi kunna se att företagen inom respektive bransch 

väljer lika. Med andra ord bör vi se att antingen K2 eller K3 är det överlägsna valet inom 

en bransch. Teorin bygger på tre isomorfismer: tvingande, härmande och normativ som 

tillsammans förklarar varför företag inom samma område efterliknar varandra. Tvingande 

isomorfism innebär att företag som verkar inom samma bransch bör vara beroende av 

samma eller lika organisationer. Det betyder att företag utsätts samma formella och 

informella påtryckningar såväl inifrån som utifrån. Vidare avser härmande isomorfism att 

företag som känner sig osäkra i den befintliga miljön har benägenhet att efterlikna andra 

företag inom samma bransch. När det kommer till den normativa isomorfismen omfattas 

yrken inom en bransch samma tvång och imitation som organisationen. Den menar också 

på att företag inom en bransch använder sig av liknande filtrering vilket innebär att de som 

anställs och verkar inom branschen uppfattar problem och fattar beslut på likartat sätt. 

Enligt den institutionella teorin bör alltså företag inom samma bransch efterlikna varandra, 

det vill säga det bör finnas homogenitet i valet av K-regelverk för företag som verkar inom 

samma bransch. 

 

3.2.4 Positive Accounting Theory 

Positive Accounting Theory, även förkortat PAT, utvecklades av Watts och Zimmerman. 

De två forskarna menar att PAT syftar till att förklara vilka företag som kommer att välja 

och vilka företag som inte kommer att välja en viss redovisningsmetod. PAT säger dock 

inget om vilken metod förtaget bör använda (Deegan & Unerman, 2011, s. 255). Vidare i 

sin studie skriver författarna att PAT är baserat på antagandet om att individer handlar på 

ett sätt som maximerar den personliga nyttan och att individer alltid kommer att handla på 

ett sätt som leder till att välståndet ökar (Deegan & Unerman, 2011, s. 256). Watts & 

Zimmerman (1990, s. 135-136) beskriver i sin studie att en företagsledares handlingsfrihet 

kan maximera företagets värde genom val av redovisningsmetod och indirekt påverka sin 

bonus. Detta är något som även beskrivs av Fields et al. (2001, s. 260) som påpekar att det 

krävs att redovisningen har en direkt påverka på företagsledarens bonus för att teorin ska 

trovärdig. Det finns enligt Watts & Zimmerman (1986, s. 354) tre allmänna antaganden 

inom PAT som avgör valet av redovisning: bonusprogram, storlek & skuldsättningsgrad. 
 

Bonusprogram 

Chefer som har inkomstbaserad bonus är mer troliga att välja den typ av redovisning som 

maximerar de nuvarande intäkterna (Watts & Zimmerman, 1986, s. 354). Om företag 

använder bonusprogram kommer den maximala bonusen som delas ut att vara en linjär 

funktion av de redovisade intäkterna och det leder många forskare inom området antar att 

företagsledares aktuella bonusbaserade kompensation kommer öka i takt med att 

företagets aktuella inkomst ökar (Watts & Zimmerman, 1986, s. 208). Även Gordon 

(1964, s. 261) belyser vikten av bonusprogram för företagsledarens val av 

redovisningsmetod och använder metoder som påverkar företagets storlek och tillväxttakt 

eftersom dessa avgör storleken på bonusen. Penno och Watts (1991, s. 197-199) 

diskuterar i sin studie om bokslutskonflikter mellan företagsledare och revisorer. De 

menar att det ligger i ledares intresse att företagets redovisning framställer företagets 

maximerade värde, medan revisorernas vilja är att minimera fel i redovisningen. Vidare 

skriver författarna att det är företagets ledare som har sista ordet och revisorn kan endast 
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försöka påverka ledarens val. Den informationen som presenteras i företagets redovisning 

kommer i sin tur att påverka investerares bedömning av företaget (Penno & Watts, 1991, 

s. 197). Vad som avgör val av redovisningsmetod bland ägare och företagsledare beror 

på flera faktorer. En faktor är att ägaren väljer den metod som kan upplysa privata 

investerare, medan andra företagsledare använder de redovisningsmetoder som driver upp 

intäkter och därmed påverkar den egna bonusen (Fields et al. 2001, s. 257). 

Vi kommer i den här studien inte testa variabeln bonusprogram. Det beror på att de 

finansiella rapporterna enbart visar om det förekommer en ersättning till ledarna, inte 

huruvida den är kopplad till företagets intäkter. Det innebär att det är komplicerat att 

undersöka vilken påverkan bonusprogram har för val K-regelverk. Bonusens storlek beror 

enligt PAT på företagets intäkter och därför kommer vi i den här studien att använda 

förtegens rörelseresultat som en variabel. På så sätt testar vi inte huruvida företagen 

använder bonusprogram eller inte utan vi testar istället den bonuspool som bonusen, enligt 

bonushypotesen i PAT, baseras på. Vi vet inte om utvalda företag använder 

bonusprogram, men om rörelseresultatet skulle visa sig inverka företagasval av K2 och 

K3 så kan det bero på att företag använder sig a bonusprogram som baseras på intäkter 

och vill därför öka dessa.  

 

Företagets storlek 
Desto större företaget är desto mer troligt är det att företagschefen väljer 

redovisningsmetod som minskar nuvarande intäkter (Watts & Zimmerman, 1986 s. 354). 

Forskare inom redovisning menar att stora företag är mer politiskt känsliga än små företag 

och kommer därför välja olika redovisningsmetoder. Med det som grund kommer de stora 

företagen att välja redovisningsmetoder som skjuter fram de aktuella intäkterna (Watts & 

Zimmerman, 1986, s. 235). Även i nyare forskning inom redovisning används företagets 

storlek som en variabel i undersökningar och ett exempel är Rusmin et al. (2013). 

 

Cloyd et al. (1996, s. 39) bekräftar PAT:s storlekshypotes och menar att företagets storlek 

har betydelse i val av redovisningsmetod. Cloyd et al. (1996, s. 41) fokuserar dock på 

sambandet mellan företagets storlek och skatter i sin studie och menar att ledare i medel- 

och stora företag tenderar att välja redovisningsmetoder som är försvarbart i en aggressiv 

skatteplanering, medan privata bolag föredrar att anpassa sin redovisning efter tydligt 

uppsatta regler. Det kan bero på att skattekostnaderna är lägre i små företag på grund av 

lägre inkomstnivå. Även Fields et al. (2001, s. 284) kommer i deras studie fram till att 

större företag väljer redovisningsmetoder som minskar skatterna. Vidare skriver de att det 

beror på att en minskad eller ökad skattekostnad har en direkt effekt i redovisningen vilket 

ledare i företag är medvetna om och tar hänsyn till i val av redovisningsmetod. 

 

Skuldsättningsgrad 
Då skulden ökar i ett företag ökar sannolikheten att företagschefen väljer den 

redovisningsmetod som maximerar aktuella intäkter (Watts & Zimmerman, 1986, s. 354). 

Enligt Gordon (1964, s. 261) har företagets finansiella status betydelse vid val av 

redovisningsmetod och företagsledaren väljer den metod som ökar välstånd och nytta i 

företag. 

 

Holthausen och Leftwich (1983, s. 91) skriver i sin studie att variablerna storlek och 

skuldsättningsgrad påverkar valet val av redovisningsmetod. Med stöd från tidigare 

forskning menar författarna att i de fall företaget kan välja mellan två eller flera 

redovisningsmetoder så kommer valet tas utifrån hur det påverkar företagets storlek, 
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skuldsättningsgrad och ledarens bonus (Holthausen och Leftwich 1983, s. 91). Det 

bekräftar därmed de tre allmänna antaganden inom PAT. Vidare säger de att företag med 

höga entreprenadkostnader väljer redovisningsmetoder som innebär en ökad inkomst, 

medan företag som är politiskt mer synbar väljer de metoder som visar en lägre inkomst 

(Holthausen & Leftwich, 1983, s. 95). Även i senare studier använder företagets 

skuldsättningsgrad som variabel. I studien av Latridis (2011) används skuldsättningsgrad 

som en variabel, en studie som bland annat handlar om finansiella rapporter och 

företagschefens val. 

 

3.3 Sammanfattning teoretisk referensram 

Bokföringsnämnden ger ut allmänna råd och vägledningar som innehåller instruktioner i 

hur redovisningen ska gå till. Informationsasymmetri uppstår när den ena parten har mer 

information än den andra parten. Redovisningen syftar till att minska 

informationsasymmetrin genom att tillhandahålla finansiell information om ett företag till 

externa parter. Agentteorin utgår från att det finns två parter med olika intressen: 

principalen och agenten. Det finns en risk att parten med delegerad makt, det vill säga 

agenten handlar efter eget intresse vilket kan missgynna den andra parten, principalen. 

Inom redovisningen innebär det att agenten kan välja den redovisningsmetod som 

maximerar den individuella nytta. I den här studien är agentteorin av relevans eftersom 

företag i Sverige måste följa riktlinjer i redovisningen. K3 tillåter dock, till skillnad från 

K2, tolkningar av vissa bestämmelser vilket möjliggör intressekonflikter efter valet mellan 

de två regelverken. Intressekonflikt kan även tänkas uppstå vid valet av K-regelverk. 

Vilket innebär att det K-regelverk ett företag tillämpar efter årsskiftet 2013/2014 kan bero 

på vem som hade bestämmanderätt för företaget innan valet av K-regelverk.  

 

Den institutionella teorin menar att företag som befinner sig inom samma 

organisationsmiljö tenderar att efterlikna varandra. Det leder till homogenitet mellan 

företagen. I den här studien kan det innebära att företag inom samma bransch väljer att 

tillämpa samma redovisningsmetod. Den institutionella teorin är av intresse i vår studie 

eftersom det bör innebära att en majoritet av de företag som verkar inom samma bransch 

kan tänkas välja samma K-regelverk. Enligt PAT finns det tre huvudsakliga faktorer som 

påverkar ett företags val av redovisning: bonusprogram, företagets storlek och 

skuldsättningsgrad. Om ett företag använder bonusprogram finns möjligheten att 

företagsledaren väljer den redovisningsmetoden som maximerar den aktuella inkomsten. 

Det för att inkomsten påverkar företagsledarens bonus. Ett större företag tenderar att välja 

en redovisningsmetod som är anpassningsbar för att på så sätt kunna reglera företagets 

skattekostnader medan mindre företag har benägenhet att förhålla sig till regelverk med 

tydliga riktlinjer. Om ett företag har en hög skuldsättningsgrad menar PAT att företaget 

kommer välja den redovisningsmetod som ökar den aktuella intäkten för att på så sätt 

minska skuldsättningsgraden. PAT tar upp faktorer som kan påverka valet av 

redovisningsmetod och dessa faktorer kan tänkas haft en påverkan även vi valet mellan 

K2 och K3, PAT är därför av intresse i denna studie. 

4. Val av branscher och variabler 
I denna del kommer vi redogöra för utvalda branscherna samt utvalda 

förklaringsvariablerna som ingår i studien.   
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4.1 Branschval 

I den här studien ingår tre branscher: fastighetsbranschen, IT-branschen samt 

industribranschen. Branschvalen bygger på att redovisningen inom respektive bransch 

innebär väsentliga praktiska skillnader för företag som tillämpar K2 och företag som 

tillämpar K3. 

 

De företag inom fastighetsbranschen, som bedriver verksamhet genom uthyrnings och 

förvaltning av fastigheter, kan tänkas redovisa ett högt värde av materiella 

anläggningstillgångar eftersom dessa kan vara högt värderade. För att bedriva 

fastighetsverksamhet krävs fastigheter och det är därför troligt att företag inom den 

branschen äger mer fastigheter än vad företag inom andra verksamhetsområden gör. Ett 

högt värde på fastigheter bör ge ett högt värde av materiella anläggningstillgångar och 

dessa kräver avskrivningar och reglerna för K2 och K3 skiljer sig. Inom K3 är det tillåtet 

att tillämpa komponentavskrivning, vilket för företag inom fastighetsbranschen skulle 

innebära att de kan skriva av olika delar av fastigheten i olika takt när de olika delarna 

kanske inte minskar i värde i samma takt (BFNAR 2012:1, s. 138-142). Inom K2 delas 

tillgången inte upp i olika komponenter utan den skrivs av som en enhet (BFNAR 2008:1, 

s. 73). Eftersom utfallet kan skilja sig åt beroende av vilket regelverk företagen väljer att 

tillämpa är det av intresse att studera fastighetsbranschen. 

 

K3 tillåter aktivering av internt upparbetade immateriella tillgångar (BFNAR: 2012:1, s. 

150-152). Regelverket K2 tillåter inte aktivering av dessa tillgångar (BFNAR 2008:1, s. 

70). De företag som har ett högt värde av internt upparbetade immateriella tillgångar kan 

därför föredra tillämpning av K3. Företag inom IT-branschen, som utför 

dataprogrammering, kan tänkas ha dataprogram som de själva tagit fram vilket innebär att 

de har internt upparbetade immateriella tillgångar. Företag inom IT-branschen kan tänkas 

välja K3 framför K2 och det är därför relevant att inkludera IT-branschen i studien. 

 

Även bedömning av nyttjandeperiod skiljer sig mellan K2 och K3. Inom K3 bedöms 

nyttjandeperioden individuellt för företaget tillgångar och företaget kan även ompröva 

nyttjandeperioden (BNAR 2012:1, s. 143). Inom K2 bestäms nyttjandeperioden 

schablonmässigt till fem år (BFNAR 2008:1, s. 74). Företag med höga värde på tillgångar 

och inventarier torde överväga valet mellan K2 och K3. Företag inom industribranschen, 

med fokus på tillverkning av byggmaterial och byggnadsmetallvaror, kan tänkas ha stora 

maskiner med ett högt värde. Maskinernas nyttjandeperiod kommer att uppskattas olika 

av K2 och K3. Företagen inom industribranschen bör ha övervägt utfallen fån de olika 

regelverken och tagit tillgångarnas nyttjandeperiod i beaktning när de vid val av regelverk. 

Det är därför av intresse att inkludera industribranschen i studien och då även undersöka 

huruvida det redovisade värdet av maskiner spelade in eller ej vid valet mellan K2 och 

K3. 

 

4.2 Val av förklaringsvariabler   

Val av förklaringsvariabler grundas i tidigare forskning som undersöker valet av 

redovisning samt forskning som undersöker sambandet mellan hur ett företag rapporterar 

och dess relation till branschspecifika variabler. Val av förklaringsvariabler grundas även 

i tydliga skillnader mellan K2 och K3. De variabler som ingår i här studien är: 

avskrivningar, skuldsättningsgrad, summa materiella anläggningstillgångar, storlek, vinst 

och skatt. Ytterligare tillkommer branschspecifika variabler som i den här studien är: 

summa immateriella anläggningstillgångar, fastigheter, maskiner, samt balanserade 
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utgifter för forskning och utveckling. Vi kommer nedan att redogöra varför dessa variabler 

är relevanta i den här studien. 

 

Avskrivningar 
I K2 fastställs materiella tillgångars nyttjandeperiod schablonmässigt och tidsbestämt på 

maximalt fem år (BFNAR 2008:1, s. 74). K3 tillåter att nyttjandeperioden omprövas 

(BNAR 2012:1, s. 143). Enligt Penno & Watts (1991, s. 197-199) påverkar företagets 

värde företagsledarens val av redovisningsmetod i de fall bonusprogram tillämpas. Det 

innebär att val av K-regelverk kan påverkas när förnyad nyttjandeperiod för en materiell 

tillgång kan innebär en värdeökning och därmed en ökad bonus.  Förutom att K3 tillåter 

omprövning av nyttjandeperioden så tillämpas också komponentavskrivning, det vill säga 

om en materiell anläggningstillgångs komponenter har olika nyttjandeperiod ska 

avskrivning göras för varje enskild komponent över dess nyttjandeperiod (BFNAR 

2012:1, s. 138-142). I K2 skrivs alla komponenter av som en gemensam enhet (BFNAR 

2008:1, s. 73). De skillnaderna regelverken utgör påverkar avskrivningar, vilket gör 

variabeln lämplig att använda. 

 

Skuldsättningsgrad 
K3 tillåter företag att värdera tillgångar, skulder och intäkter till anskaffningsvärde och 

verkligt värde (BFNAR 2012:1, s. 21-22). I K2 ska tillgångar, skulder och intäkter 

värderas till anskaffningsvärde (BFNAR 2008:1, s. 10). Det betyder att företag som 

tillämpar K3 kan välja den värderingsmetod som ökar företagets tillgångar. Det i sin tur 

innebär att skuldsättningsgraden kan minska. Enligt PAT leder en stor större 

skuldsättningsgrad till att företaget väljer den redovisningsmetod som maximerar de 

aktuella intäkterna (Holthausen & Leftwich, 1983, s. 91). Det kan innebära att företag kan 

välja det regelverket som både tillåter värdering till verkligt värde eller anskaffningsvärde 

vilket kan påverka skuldsättningsgraden. Variabeln skuldsättningsgrad kommer därför att 

inkluderas i studien. 

 

Summa materiella anläggningstillgångar 
Företag med materiella tillgångar kommer påverkas olika beroende på om K2 eller K3 

tillämpas. De företag som verkar inom exempelvis industribranschen kan ompröva en 

maskins nyttjandeperiod, det vill säga livslängden ökar (BNAR 2012:1, s. 143). Av samma 

anledningar som går att läsa under variabeln avskrivningar, det vill säga skillnaderna 

mellan regelverken K2 och K3 och hur valet påverkar avskrivning och nyttjandeperiod. 

K3 till skillnad från K2 tillåter omprövning av nyttjandeperiod samt att i K3 sker 

komponentavskrivning medan K2 schablonmässig avskrivning. Därför är variabeln 

summa materiella anläggningstillgångar relevant att undersöka. 

 

Storlek 
Enligt PAT kommer företagets storlek påverka företagsledarens val av redovisningsmetod 

(Watts & Zimmerman, 1986 s. 354). I takt med att ett företag blir större desto mer tenderar 

de att välja den redovisningsmetod som ger utrymme för valmöjligheter medan mindre 

företag som finns längre ned på storleksskalan tenderar att välja mer regelbaserade 

redovisningsmetoder (Fields et al., 2001, s. 284). Principbaserade regelverket K3 tillåter 

valmöjligheter till skillnad från K2 som är regelbaserat. Andra forskare som påpekar att 

företagets storlek påverkar val av redovisningsmetod är (Watts & Zimmerman, 1986; 

Rusmin et al., 2013; Cloyd et al., 1996; Fields et al., 2001). Av nämnda skäl är variabeln 

storlek intressant att undersöka i den här studien. 
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Vinst 
Enligt PAT tenderar företag med bonusprogram att använda den redovisningsmetod som 

maximerar de nuvarande intäkterna (Watts & Zimmerman, 1986, s. 354). I studien av 

Gordon (1964, s. 261) poängteras att företagsledaren kommer välja redovisningsmetoder 

som påverkar företagets tillväxttakt därför att bonusen baseras på tillväxttakt. Fields et al. 

(2001, s. 257) säger att företagsledaren använder redovisningsmetoder som driver upp 

intäkter och därmed påverkar bonusen. Huruvida företaget tillämpar bonusprogram 

kommer vi inte att undersöka, däremot inkluderas företagets vinst i studien. Bonusen är 

baserad på företagets vinst och utgör därför bonuspoolen. 

 

Skatt 
I K3 ska företaget redovisa uppskjuten skatteskuld och skattefordran (BFNAR 2012:1, s. 

225-227). Uppskjuten skatt tillämpas inte i K2 (BFNAR 2008:1, s. 230). Skatten påverkar 

val av redovisningsmetod enligt PAT, där att mindre företag tenderar att följa regler och 

större företag vill ha alternativ i val av redovisningsmetod (Cloyd et al., 1996, s. 241).   I 

Fields et al. (2001, s. 284) studie kommer företag välja redovisningsmetoder som minskar 

skatterna, det beror på att en minskad eller ökad skattekostnad har en direkt effekt i 

årsredovisningen vilket företagsledare tar hänsyn till i val av redovisningsmetod. K3 

tillåter fler alternativ och ökar därmed företagsledarens alternativ och ger därmed ökad 

möjlighet att påverka företagets skatter, det är därför lämplig att undersöka skatt i den här 

studien. 

 

Internt upparbetade immateriella tillgångar 
K3 tillåter aktivering av internt upparbetade immateriella tillgångar (BFNAR: 2012:1, s. 

150-152). Det innebär att när ett företag i framtiden förväntas utvinna ekonomiska fördelar 

ska en immateriell tillgång redovisa i balansräkningen. Aktivering av en sådan tillgång är 

inte tillåtet  i K2 (BFNAR 2008:1, s. 70). Variabeln intern upparbetade immateriella 

tillgångar är därför av relevans därför att den kan påverka val av K-regelverk och främst 

företagen verksamma inom IT-branschen. 

 

Fastigheter 
K3 kräver att företag lämnar upplysningar och förvaltningsfastighets verkliga värde och 

redovisade värde (BFNAR 2012:1, s. 21-22). Inom K2 ska det lämnas upplysningar om 

anskaffningsvärde (BFNAR 2008:1, s. 10). I K3 ställs det krav på 

komponentavskrivningar, medan K2 kräver att en tillgång med olika komponenter ska 

skrivas av som en gemensam komponent (BFNAR 2008:1, s. 73). Det kan därför påverka 

byggnader och fastigheter i årsredovisningen. Vilket val av regelverk kommer att påverka 

fastigheter vilket gör variabeln relevant och främst inom fastighetsbranschen. 

 

Maskiner 
De företag som har maskiner kommer påverkas olika beroende på om K2 eller K3 

tillämpas som regelverk. I K3 omprövas nyttjandeperioden för materiella 

anläggningstillgångar om det finns indikation att nyttjandeperioden förändrats sedan 

föregående balansdag. Det innebär att varje tillgångs nyttjandeperiod bedöms individuellt 

enligt K3 (BNAR 2012:1, s. 143). I K2 ska nyttjandeperioden för materiella tillgångar 

schablonmässigt fastställas till maximalt fem år (BFNAR 2008:1, s. 74).  Det innebär att 

variabeln maskiner är relevant att undersöka därför att den kan påverka företag som verkar 

inom industribranschen val av K-regelverk. 
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5. Vetenskaplig metod 
I den vetenskapliga metodenen kommer inledningsvis vår förförståelse inom det valda 

ämnet att redogöras för. Vidare presenter val av verklighetssyn, kunskapssyn samt 

studiens angreppsätt. Kapitlet kommer även att redogöra för metodval, val av teorier och 

källor. Kapitlet avslutas med källkritik. 

 

5.1 Förförståelse 

I Johansson-Lindfors (2003, s. 76) litteratur nämns två typer av förföreställningar, så 

kallade teoretiska föreställningar: förstahandsförståelse och andrahandsförståelse. Vidare 

menar författarna att förstahandsförståelse uppstår i självupplevda situationer, som är 

exempelvis praktisk erfarenhet i form av yrkeserfarenheter. Andrahandsförståelse är 

teoretisk kunskap, som exempelvis kunskap som individer erhållit från universitetsstudier 

eller annan utbildning. En teoretisk föreställning kan enligt Johansson-Lindfors (2003, s. 

76) påverka författarens tolkning av den empiriska verkligheten. 

 

Vi som är författare till uppsatsen har ingen förstahandsförförståelse inom det valda ämnet 

redovisning men vi har däremot en andrahandsförståelse. Vår kunskap inom redovisning 

har gradvis ökat genom studier vid Handelshögskolan vid Umeå Universitet. Den 

uppenbara förförståelsen är förvärvad i kurserna Redovisning A och C, där vi fått 

grundläggande kunskaper inom redovisning. Kurserna har bidragit till att öka vår 

förståelse för redovisningens roll och dess påverkan i avrapporteringen. Övriga kurser som 

rymmer inom Civilekonomprogrammets utbildning är Nationalekonomi A, 

Företagsekonomi A och B, även dessa kan ha påverkat vår uppfattning om kapitalets 

påverkan i företaget, branschen och marknadsområdet. Företag med hög omsättning kan 

tänkas använda sig av mer detaljerade redovisningsalternativ. Det är uppfattningen vi har 

från våra kurser inom redovisning och det är ett tydligt exempel där vår förförståelse kan 

ha en inverkan på resultatet, vilket i denna studie innebär att innan vi sett resultatet tänker 

oss att företag med hög omsättning kommer att välja K3. 

 

Vi är medvetna om att det finns en risk för att vi omedvetet tolkar resultatet utifrån vår 

förutfattade mening, men det är något som vi kommer att ta i beaktande genom studiens 

gång. Medvetenheten att vår subjektiva uppfattning kan påverka uppsatsens resultat 

innebär indirekt en styrka, därför att det då är möjligt att förebygga ett vinklat resultat. Vi 

avser att fortlöpande granska det som presenterar i uppsatsen är grundat på 

verklighetsförankrade förhållanden och på så sätt försöka att återge en korrekt bild utan 

tolkningar. 

 

Trots att förförståelse medför en risk för omedveten tolkning av information så anser vi 

att en viss förståelse är nödvändig för att kunna genomföra den här studien. Studien har 

sin grund i redovisningsregler och om vi som författare helt skulle sakna kunskap i hur 

redovisning inom företag fungerar så skulle det krävas mycket tid för att sätta sig in i 

redovisning är och dess syftet. Enligt oss krävs också viss förståelse i hur en 

årsredovisning granskas. Trots att det mycket som är nytt för oss inom ämnet så kan vi 

ändå ta oss framåt med förförståelsen och utöka vår kunskap. 

 

5.2 Verklighetssyn 

Objektivism och konstruktionism är två centrala begrepp inom samhällsvetenskaplig 

forskning. De ger uttryck för två skilda synsätt att betrakta samhället och människans natur 

och utgör därmed verklighetssynen (Bryman & Bell, 2005, s. 41-42). Objektivism innebär 
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att individen uppfattar verkligheten som förutbestämd och verkligheten påverkas därför 

inte av individens subjektiva uppfattning. Enligt objektivismen skapas verklighet av yttre 

förhållanden snarare än av människan (Bryman & Bell, 2005, s. 41-42). Vidare menar 

författarna att konstruktivisten innebär att det finns mer än en verklighet och att det är 

individens subjektiva tolkning som skapar verkligheten. Verkligheten inom 

konstruktionismen menar Bryman & Bell (2005, s. 43) är under ständig revidering och 

förändring av minst två aktiva aktörer. 

 

Den objektivistiska verklighetssynen, även kallad objektivistiska ontologin, är lämplig 

utifrån studies Syftet med studien är att undersöka valet mellan K2 och K3 för mindre 

onoterade företag i Sverige för att kunna sammanställa vad företagen valt och avgöra om 

det finns någon branschanknytning i valen. Datainsamlingen sker via databas och 

materialet består av företags verkliga finansiella rapporter som innehåller upplysningar 

om vilket regelverk företaget tillämpar. Det innebär att vi kan generalisera och generera 

evidens för hur verkligheten ser ut.  Eftersom vår frågeställning besvaras genom fysiska 

finansiella rapporter och är en faktisk verklighet oberoende av vem som observerar, 

innebär det att objektivism är gångbar och ett naturligt val av ontologi. I studien kommer 

vi att undersöka om det föreligger ett generellt samband mellan val av K-regelverk och 

företagens finansiella situation. De finansiella rapporterna innehåller mätbara ekonomiska 

mått vilket gör det möjligt att jämföra och svara på om det finns ett samband mellan val 

av regelverk och ekonomisk situation. Även det motiverar valet att utgå ifrån en objektiv 

ontologisk ståndpunkt.   

 

Om syftet med uppsatsen istället hade varit att söka en förklaring och förståelse till varför 

ett eller flera utvalda företag föredrar ett K-regelverk framför ett annat hade 

konstruktionistisk ontologi istället varit det naturliga alternativet. Det vi observerar i den 

här studien är, som nämnts ovan, fysiska objekt som kan mätas och generaliseras, vilket 

är en förutsättning för att besvara forskningsfrågan, och det styrker vårt val av objektivism 

som ontologisk ståndpunkt. 

 

5.3 Kunskapssyn 

Bryman & Bell (2005, s. 29) definierar epistemologi på följande sätt: ”En epistemologisk 

eller kunskapsteoretisk frågeställning handlar om vad som är eller vad som ska betraktas 

som kunskap inom ett ämnesområde”. Det finns två huvudsakliga grenar inom 

epistemologin, även kallat verklighetssyn, som ämnar till att beskriva betraktas som 

kunskap. De två synsätten är positivism och hermeneutik. Valet mellan positivism och 

hermeneutik som kunskapssyn beror på om forskarens avsikt med empirin är att förklara 

alternativt tolka verkligheten. Hermeneutikens avsikt är att förstå och tolka verkligheten, 

medan positivismen avser att förklara verkligheten (Bryman & Nilsson, 2011, s. 30-32). 

 

Vår syfte med studien är att undersöka valet mellan K2 och K3 för mindre onoterade 

företag i Sverige för att kunna sammanställa vad företagen valt och avgöra om det finns 

någon branschanknytning i valen. Det förefaller därför naturligt att vi utgår ifrån en 

positivistisk kunskapssyn Bryman (2011, s. 30). Positivistisk kunskapssyn innebär att 

forskaren med stöd av empiri söker ett svar, och det ges inte utrymme för tolkning eller 

antagande. Per definition ska resultatet vara självklart inom positivism enligt Brymans 

beskrivning. Enligt Eriksson & Wiedersheim-Paul (2006, s. 44) ska forskaren inom 

hermeneutiken ha en förståelse för alla delar inom kontexten för att kunna tolka resultatet. 

Ifall syftet var att tolka varför ett företag eller en ledare i företaget väljer ett K-regelverk 

framför och ett annat är hermeneutiska perspektivet användbart. Vårt syfte är inte att förstå 
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och förklara varför företag med ledningen i spetsen väljer ett regelverk framför ett annat. 

Syftet med uppsatsen är att svara på hur företag har valt mellan regelverken K2 och K3, 

samt undersöka ifall det föreligger ett samband mellan företagens ekonomiska ställning 

och vilken bransch företagen verkar inom. Avsikten är att generalisera och komma till en 

slutsats, och med ovan nämnda argument är positivistisk epistemologi en utgångspunkt 

för att erhålla resultat utifrån uppsatsens syfte. 

 

5.4 Angreppsätt 

Deduktivt angreppssätt innebär att frågeställning och hypoteser konstrueras med 

existerande forskning och tidigare genomförda studier som grund. Svaret på 

forskningsfråga erhålls alltså genom empiri och befintlig forskning (Bryman, 2011, s. 26). 

Vår uppsats grundar sig i en objektiv verklighetssyn och en positivistisk kunskapssyn, 

följaktligen blir det deduktiva angreppsättet givet. Valet av angreppsätt innebär att de 

ekonomiska mått vi använder baseras på befintliga teorier och forskning av bland annat 

DiMaggio (1983), Watts & Zimmerman (1990). Vi har identifierat ett gap i forskningen 

vilken betyder att det för närvarande saknas befintlig forskning och studier om vilket K-

regelverk företagen valt. Genom teori och empiri avser vi besvara forskningsfrågan och 

dra slutsatser. Det innebär dock en risk att tillämpa ett deduktivt angreppssätt eftersom 

teorierna är baserade på en observerad verklighet och det är inte självklart att den 

återspeglar en annan verklighet. Det finns därför en risk för att en viss teori inte praktiskt 

kan tillämpas i en annan verklighet än den verklighet som teorin än baserad på (Johansson-

Lindfors, 1993, s. 56). I realiteten innebär det att de variabler vi använder oss av, det vill 

säga ekonomiskt mätbara värden, har sitt ursprung i befintliga teorier och behöver därför 

inte vara aktuella i vår studie. För att förhindra ett sådant scenario har vi inkluderat ett 

flertal ekonomiska mätbara värden utöver de som bygger på befintlig teori och forskning. 

 

Förutom det deduktiva angreppssättet finns det induktiva angreppsättet inom vetenskaplig 

forskning. Ett induktivt angreppssätt innebär att forskaren genom observationer och 

resultat i vissa fall utvecklar en eller flera nya teorier eller erhåller ett generaliserbart 

resultat (Bryman, 2011, s. 28). Ett induktivt angreppssätt är inte relevant i vårt fall 

eftersom att vi syftar till att undersöka vilket val av K-regelverk företag har gjort och inte 

varför företagen gjort valet. Studien baseras på befintliga teorier och tidigare forskning.   

 

5.5 Metodval 

Vi kommer i den här studien att tillämpa en kvantitativ metod. Enligt Bryman (2011, s. 

40) är det tre fundamentala skillnader i kvalitativ respektive kvantitativ metod: 

forskningens angreppssätt, forskningen kunskapsteoretiska inriktning samt forskningens 

ontologiska inriktning. Den kvalitativa forskningen har sitt ursprung i ett induktivt 

angreppssätt, en hermeneutistisk kunskapssyn och en konstruktionistisk verklighetssyn. 

Den kvantitativa forskningen bygger på ett deduktivt angreppssätt, en positivistisk 

kunskapssyn och en objektivistisk verklighetssyn (Bryman, 2011, s. 40).  Med en 

objektivistisk vetenskapssyn, en positivistisk verklighetssyn och deduktivt angreppsätt 

som grund lämpar sig en kvantitativ metod i den här studien. Det utvalda datamaterialet 

är numerisk data och eftersöker en bredd snarare än djup. Datamaterialet ligger till grund 

för de variabler som ska undersökas. Variablerna ska genomgå statistiska tester och på så 

sätt möjligtvis avslöja generella samband som kan hjälpa oss att besvara studiens 

frågeställning. Enligt Bryman & Bell (2005, s. 131) medför kvantitativ metod en ökad 

chans att generalisera det erhållna resultatet i studien till en större population till skillnad 

från kvalitativ metod. Intentionen med vårt syfte är att kunna härleda vårt resultat till en 

större population, det vill säga populationen mindre företag i Sverige som verkar inom 



22 
 

fastighetsbranschen, industribranschen och IT-branschen. Företagen ska innan kravet ha 

tillämpat något annat regelverk än K2 eller K3. Syftet med vår studie sammanfaller med 

en kvantitativ metod eftersom är möjligt att nå studera många företag. Hade istället en 

kvalitativ metod tillämpats hade djupintervjuer och andra typer av intervjuer varit 

lämpligt. Här hade vi då eftersökt att undersöka varför företagen valt på ett visst sätt istället 

för att beskriva hur företagen faktiskt har valt. Återigen eftersöker vi bredd snarare än djup 

i studien och därför är kvalitativ metod inte lämplig i denna studie. 

 

5.6 Val av teorier och källor 

Vi har i den här studien använt oss utav vetenskapliga artiklar, tryckt litteratur och 

elektroniska källor. Den tryckta litteraturen som förekommer är hämtad via Umeå 

Universitets bibliotek och de vetenskapliga artiklarna samt elektroniska källor är via 

databaser. De elektroniska källor utgör främst informationskällorna till K-regelverken. För 

att hämta företagens finansiella rapport har databasen Retriever Business används. De 

utvalda teorierna bygger på information från vetenskapliga artiklar som består av tidigare 

forskning och studier och är främst hämtade från databasen Ebsco. Frekventa sökord som 

förekom i litteraturundersökning: accounting, audit, choice, disclosure, financial, 

information, principel, report, theory. För att begränsa oss till förhandsgranskade artiklar 

utgår alla sökningar från ”peer reveiewd”. 

 

Ett par exempel på vår sökning är ”accounting choice” och ”accounting theory”. Vilka 

gav oss träffar och ett antal användbara artiklar för vidare litteratursökning. Sökorden 

[“accounting choice”] i databasen Ebsco gav 138 träffar. För att begränsa sökningen 

ytterligare begränsades publikationsdatumet från 1973 – 2015 till 2009 – 2015 vilket gav 

33 träffar. Sökorden [“accounting theory”] gav 670 träffar även här begränsades 

sökningen till 2009 – 2015 och antalet träffar blev 116 stycken. 

 

Redovisning är ett utbrett område och det finns många tidigare studier och forskning. Vårt 

tillvägagångsätt i litteratursökningen har främst varit att finna nyare studier med ovan 

nämnda sökord enskilt och i kombinationer, det för att begränsa antalet träffar samt 

försäkra oss om att artiklarna är aktuellt i vår tid och därmed användbart. Utifrån den 

senare forskning och dess referenslistor har vi funnit relevanta vetenskapliga artiklar som 

vi använder i vår studie. Oavsett om studierna är äldre eller nyare så förekommer de i 

nyare studier och är därmed lämplig att använda. Vi har även tagit hänsyn till hur många 

gånger en artikel citeras samt när den citerades senast. Akerlof, G.A. (1970) är ett exempel 

som förekommer i 902 andra studier varav 26 av dem används i studier som publicerats 

2015. 

 

5.7 Källkritik 

Källkritik syftar till kritiska tester som används för att bestämma om ett påstående är 

vetenskapligt relevant för ett syfte eller inte och är det är något som under åren blivit mer 

uppmärksammat. Som forskare är det viktigt att vara kritiskt vid val av källor och teorier 

och det innebär att vi som författare i denna studie gör ett kritiskt teorival (Johansson-

Lindfors, 1993, s. 87).   

 

Vi är medvetna om att vissa källor som används i studien är äldre, exempelvis Jensen & 

Meckling (1976). Vi anser att källornas aktualitet är viktig och att källans 

publiceringsdatum inte ska ligga långt bak i tiden. Undantag har dock gjorts för de artiklar 

och teorier som ger ett mervärde till vår studie och styrker dess resultat. De källorna som 

vi använt i denna studie och har ett äldre publiceringsdatum refereras till i nyare studier 
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och därför anses källan fortfarande vara aktuell.  För att säkerhetsställa att de källor vi 

utgått från är pålitliga har vi använt oss av Ebsco i artikelsök där artiklarna är 

förhandsgranskade.    

 

För att få en spridning i källorna har vi utgått från både elektroniska och tryckta källor. Vi 

har i första hand använt oss av primärkällan vilket innebär att information inte är feltolkad 

eller vinklad av någon annan än författaren själv. Ett fåtal gånger har vi använt oss av 

sekundärkälla. När så har skett har författaren till andrahandskällan varit etablerad 

forskare inom området, som även gjort egna studier, och kan därför anses vara en pålitlig 

källa.     

6. Praktisk metod 
I den praktiska metoden kommer först studiens övergripande tillvägagångssätt 

presenteras. Vidare beskrivs hur datainsamlingen utförts. Vi kommer sedan presentera de 

utvalda undersökningsvariablerna och hur de ska mätas i de test som kommer 

genomföras. Slutligen presenteras hur det insamlade datamaterialet kommer bearbetas. 

 

6.1 Övergripande tillvägagångssätt 

Syftet med studien är att genom kvantitativ metod undersöka valet mellan K2 och K3 för 

mindre onoterade företag i Sverige för att kunna sammanställa vad företagen valt och 

avgöra om det finns någon branschanknytning i valen. För att kunna besvara syftet har vi 

samlat in offentlig statistik innehållande ekonomiska mätbara mått från tre skilda 

branscher.   Enligt Bryman (2011, s. 63) är tvärsnittsdesign lämpligt att använda vid 

undersökning av offentlig statistik där användaren vill kvantifiera data. Bryman (2011, s. 

64) nämner fyra nyckelbegrepp inom tvärsnittsdesign: mer än ett fall, en speciell tidpunkt, 

kvantifierbar data samt sambandsmönster.  Med mer än ett fall vill forskaren med en 

uppsättning variabler från ett flertal fall identifiera variationer bland de utvalda 

variablerna. En speciell tidpunkt innebär att all information samlas in vid ett tillfälle. För 

att kunna kvantifiera data krävs systematik och standardisering av metod för att kunna 

bedöma en variation. I en tvärsnittsdesign kan sambandsmönster mellan variabler 

upptäckas vilket kan innebära ett kausalt samband (Bryman, 2011, s. 64). Vi har i vår 

studie undersökt ett flertal företag inom olika branscher och företagens finansiella 

rapporter från 2013 och 2014. Datainsamlingen består enbart av sekundärdata och är 

inhämtad från Retriever Business. Vid insamling av ekonomiskt mätbara mått kunde vi 

med hjälp av Retriever Business få en sammanställning i Excell. 

 

För att avgöra om ett företag valt K2 eller K3 krävdes det en manuell granskning av 

företagens finansiella rapporter. Granskningen gick till på så sätt att vi med hjälp av 

Retriever Business tog fram alla företag inom de valda branscherna som klassas som 

mindre företag. Trots att det är värdena som finns årsredovisningen från 2013 som är av 

störst intresse för oss så började vi med att kolla i årsredovisningen från 2014. I 2014 års 

årsredovisning framgår det om företaget för första gången tillämpar ett nytt regelverk eller 

värderingsprincip. Informationen hittas under tilläggsupplysningar, under allmänna 

upplysningar. Årsredovisningarna valdes ut en och en. Om det framgick att företaget för 

första gången tillämpar K3 så kontrollerade vi så att företaget inte var ett moderföretag i 

en större koncern.  Den informationen finns under förvaltningsberättelse i 

årsredovisningen. Om det visade sig att företaget var ett moderföretag i en större koncern 

så räknade vi dem som ett bortfall eftersom att dessa företag inte får välja mellan K2 och 

K3 utan måste tillämpa K3. När alla företagen som skulle ingå i studien valts ut så kunde 

vi med hjälp av Retriever Business välja ut de variabler som var av intresse presenterade 
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i sammanställd Excel-fil. Här valdes värdena för både 2013 och 2014 ut för att kunna göra 

en eventuell jämförelse.   

 

Oavsett om företagen har ett räkenskapsår som följer kalenderår eller använder sig av 

brutet räkenskapsår ingår de i studien. Den informationen som vi är intresserad av finns i 

den finansiella rapporten oavsett om räkenskapsåret är kalenderår eller brutet 

räkenskapsår. Företagen stod inför räkenskapsår 2014 inför val av regelverken K2 eller 

K3 oavsett om de upprättade årsredovisningen enligt kalenderår eller brutet räkenskapsår. 

Informationen som är av betydelse i vår studie är att de för första gången tillämpar något 

av K-regelverken under år 2014. Den finansiella rapporten från 2013 är av intresse för att 

jämföra ekonomiska variabler. I den finansiella rapporten finns information om förtagets 

ekonomi samlad och där kan vi hämta information om exempelvis företagets omsättning, 

skattekostnader eller tillgångar. Detta innebär att vi kan kvantifiera data genom att jämföra 

företagens val mellan och inom branscher och identifiera sambandsmönster mellan 

utvalda variabler. 

 

6.2 Datainsamling 

Nedan beskrivs hur urvalet gått till, vilken population som ingår i studien samt bortfall.  

 

6.2.1 Urval och population 

Urvalet, som även kan kallas stickprov eller sampel, är den delen från populationen som 

används i undersökningen. En population består av alla enheter som urvalet sedan kommer 

göras från (Bryman & Bell, 2013, s. 190). I denna studie består populationen av alla 

företag i Sverige som klassas som mindre och verkar inom industribranschen, 

fastighetsbranschen och IT-branschen och som tidigare tillämpat de gamla 

redovisningsreglerna men nu tillämpar antingen K2 eller K3.   

 

Att bestämma storleken på urvalet kan vara svårt och det finns inga konkreta svar på hur 

stort urvalet eller stickprovet ska vara. Tid, pengar och kravet på studiens precision är 

faktorer som brukar bli avgörande för urvalets storlek (Bryman & Bell, 2013, s. 200). När 

stickprovets storlek ökar så ökar även graden av precision och därmed minskar 

samplingsfel. Med samplingsfel menas skillnaden som uppstår mellan stickprovet eller 

urvalet som undersökts och den populationen som stickprovet är baserat på (Bryman & 

Bell, 2013 s. 190).   

 

Ett stort stickprov kan dock inte garantera att precisionen blir hög, däremot kan ett stort 

stickprov öka sannolikheten att precisionen blir hög (Bryman & Bell, 2013 s. 201). I en 

population med vid spridning kring medelvärdet är det nödvändigt att stickprovet är 

tillräckligt stort för att urvalet ska bli normalfördelad och återspegla populationen. Enligt 

Moore D, et al. (1996, s. 274) ska stickprovsstorleken vara minimum 25 stycken för att 

medelvärdet ska vara approximativt populationens sanna medelvärde. För att ta hänsyn 

till detta kommer vi att välja ut 40 stycken företag från respektive bransch. Vår studie 

kommer alltså att grundas på ett urval som består av 120 stycken observationer. 

Anledningen till att vi väljer det antalet är dels för att 40 är större än 25 vilket bör ge oss 

ett trovärdigt resultat samt att det är ett överkomligt antal utifrån de resurser vi har.   

 

Täthetsfunktion är en kurva som beskriver proportionen av en population som ligger inom 

ett intervall. Normalfördelningens täthetsfunktion säger att 68 procent av alla stickprovs 

medelvärden ligger mellan +1 och -1 standardavvikelser från populationsgenomsnittet, 95 

procent ligger inom +/- 1.96 standardavvikelser från medelvärdet. Det innebär att med 95 
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procents säkerhet kommer stickprovets medelvärde befinna sig +/- 1.96 

standardavvikelser från populationens sanna medelvärde (Bryman, 2011, s. 189). 

 

Urvalsramen är förteckning av alla enheter i populationen som urvalet kommer göras från. 

De observationer som är möjliga att nå utifrån urvalsramen blir således rampopulation 

(Bryman, 2011, s. 179). Vår rampopulation består av sammanlagt 778 företag från tre 

olika branscher och underkategorier: Fastighetsverksamhet (uthyrning & förvaltning av 

fastigheter) som kommer förkortas till fastighetsbranschen: 226, Data, IT och 

telekommunikation (dataprogrammering) som kommer förkortas till IT-branschen: 397 

och Tillverkning och industri (byggmaterial och byggnadsmetallvaror, tillverkning) som 

kommer förkortas till industribranschen: 155. Företagen är onoterade aktiebolag, har en 

omsättning från 18,2 mkr – 80 mkr och antal anställda är 10 – 49 stycken. Dessa företag 

är av intresse på grund av att de har möjlighet att välja mellan K2 och K3. 

 

Det finns två huvudsakliga typer av urval, sannolikhetsurval och icke- sannolikhetsurval. 

Vid ett sannolikhetsurval har varje enhet i populationen lika stor chans att bli utvald och 

betyder att urvalet görs slumpmässigt vilket innebär att samplingsfel minskar. Ett icke- 

sannolikhetsurval är ett urval som grundar sig på annat än slumpmässiga urvalstekniker 

vilket innebär att vissa enheter i populationen har större eller mindre chans än andra att bli 

utvald (Bryman, 2011, s. 179). Eftersom ett sannolikhetsurval minimerar urvalsfelet så 

kommer så kommer vi i denna studie att genomföra en typ av sannolikhetsurval. 

 

Den vanligaste formen av sannolikhetsurval är obundet slumpmässigt urval (OSU), 

(Bryman & Bell, 2013, s. 193). Det mest optimala hade för vår studie varit att tillämpa ett 

obundet slumpmässigt urval. Retreiver Business visar företagen från låg till hög 

omsättning och det innebär att om vi hade utfört ett korrekt OSU så hade vi varit tvugna 

att manuellt koda samtliga företag för att sedan slumpmässigt välja ut de företag som är 

intressanta för vår studie. Trots att denna urvalsmetod hade ökat graden av säkerhet i vårt 

resultat så anser vi att det inte finns nog med resurser eller tid för att genomföra ett OSU. 

Istället har vi valt att tillämpa en variant av det obundna slumpmässiga urvalet som innebär 

att vi väljer ut enheterna som ska ingå i studien direkt från vår urvalsram istället för att 

välja ut dem slumpmässigt. Denna typ av urvalsteknik kallas för systematiskt urval. Ett 

vanligt sätt att utföra systematiskt urval på är att bestämma en siffra som är passande för 

urvalets eftersökta storlek, exempelvis 10, och därefter ingår vart tionde företag från 

listans början till listans slut. 

 

För att urvalet ska randomiserat måste första personen väljas ut slumpmässigt (Bryman & 

Bell, 2013, s. 194). I vår studie kommer målpopulation att vara mindre företag i Sverige 

som tillämpar K2 eller K3 men som i sin finansiella rapport från 2013 tillämpade andra 

redovisningsmetoder. Rampopulationen består av sammanlagt 778 företag från tre skilda 

branscher med utvalda underkategorier. Företagen är onoterade aktiebolag och omsätter 

18,2 miljoner kronor till 80 miljoner kronor och antalet anställda är 10 till 49 stycken. 

Fastighetsbranschen innehöll totalt 226 stycken årsredovisningar från olika företag. IT-

branschen visade totalt 397 stycken årsredovisningar från olika företag. Industribranschen 

visade totalt 155 stycken årsredovisningar från olika företag. Av dessa 226, 397 och 155 

årsredovisningarna kommer 40 stycken från respektive bransch att väljas ut. Från 

fastighetsbranschen som innehöll totalt 226 stycken årsredovisningar kommer då var sjätte 

företag att väljas ut. På grund av bortfall krävdes ett andra systematiskt urval och denna 

gång valdes var trettonde företag ut. IT-branschen innehöll totalt 397 stycken 

årsredovisningar och av dem valdes var tionde företag ut för att ingå i studien. På grund 
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av bortfall så gjorde vi även här ett andra systematiskt urval där de företag som kom på 

plats 36 valdes ut. Inom branschen tillverkning och industri fanns totalt 155 stycken 

årsredovisningar och av dem valde vi ut var fjärde företag. Ett andra systematiskt urval 

gjordes på grund av bortfall och då valdes var nionde företag ut. 

                  

Vid genomförandet av ett systematiskt urval är det dock viktigt att säkerhetsställa att 

urvalsramen inte är systematiskt uppställd och att den inte innehåller någon systematisk 

ordningsföljd som gör att ordningen i listan kan associeras men någon av de representativa 

variablerna. I det systematiska urvalet ska även den första observationen väljas ut 

slumpmässigt (Bryman & Bell, 2013, s. 194). De data som vi hämtade från Retriever 

Business var uppställd med stegrande omsättning visade företagen från hög till låg 

omsättning. Vår urvalsram var alltså systematiskt uppställd vilket gör att det systematiska 

urvalet som genomförts inte är helt korrekt. För att få företagen uppställda i ramen på ett 

icke systematiskt sätt så skulle vi även då vara tvungna att manuellt koda om varje företag 

i urvalsramen vilket det inte fanns resurser till. Något som också brister i det slumpmässiga 

urval som vi genomfört att den första observationen inte heller slumpats fram med ett 

OSU. Även här hade manuell kodning behövts på alla utvalda företag vilket inte fanns 

varken tid eller resurser till. Det systematiska urvalet är alltså inte helt korrekt genomfört. 

Vi anser dock att genom det urvalet som genomförs kan få fram de observationerna som 

behövs för studien och väljer att gå vidare med den variant av det systematiska urvalet 

som vi gjort. Populationen i urvalsramen kan anses vara relativt homogen eftersom att vi 

redan innan valt ut företag som klassas som mindre företag och tillhör  utvalda branscher. 

Är homogeniteten hög bör variationen mellan observationerna vara mindre. Företagen i 

urvalsramen är listade efter stegrande omsättning. Med det urval vi gör bör vi fånga in 

företag från många olika nivåer på omsättning och därför bör det inte bli ett problem.  

 

6.2.2 Bortfall 

Bortfall beskriver Bryman (2011, s. 192) är observationer som inte bör ingå i stickprovet 

eftersom de inte faller inom ramen av lämplig respondent. Vår kravbild, det vill säga 

företagen skulle befinna sig i en position att välja K2 eller K3 samt att det implementeras 

inför årsredovisningen 2014. Praktiskt innebar det systematiskt urvalet att det i vissa fall 

föll sig på ett konkursföretag, företaget tillämpade K2 eller K3 sedan tidigare eller företag 

var ett moderföretag vilket innebär att K3 måste tillämpas. Vid undersökning av 

fastighetsbranschen innebar det första systematiska urvalet 17 bortfall och det andra 

systematiska urvalet 3 bortfall. IT-branschen resulterade i 11 bortfall vid det första 

systematiska urvalet och 0 vid det andra. Industribranschen resulterade i 17 bortfall vid 

det första systematiska urvalet och 3 bortfall i det andra. 

 

 

Bransch Total K2 K3 Bortfall 

Fastighet 57 27 10 20 

IT 51 18 22 11 

Industri 57 27 10 20 

Tabell 1. Visar bortfall från urvalet.  
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6.3 Variabler 
Nedan visas den modell som kommer testas i regressionen. Vidare beskrivs varje variabel 

från regressionsmodellen. 

 

𝑌𝑖  = 𝛽0 + 𝛽1𝑋1 𝐹𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡𝑠𝑏𝑟𝑎𝑛𝑠𝑐ℎ𝑒𝑛 + 𝛽2𝑋2 𝐼𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑟𝑎𝑛𝑠𝑐ℎ𝑒𝑛 + 𝛽3𝑋3 𝐼𝑇−𝑏𝑟𝑎𝑛𝑠𝑐ℎ𝑒𝑛 + 

𝛽4𝑋4 𝑅ö𝑟𝑒𝑙𝑠𝑒𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡 + 𝛽5𝑋5 𝑆𝑘𝑎𝑡𝑡 + 𝛽6𝑋6 𝑆𝑘𝑢𝑙𝑑𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑 + 𝛽7𝑋7 𝐴𝑣𝑠𝑘𝑟𝑖𝑣𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟 + 

𝛽8𝑋8 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟 + 𝛽9𝑋9 𝑆𝑢𝑚𝑚𝑎 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑎𝑛𝑙ä𝑔𝑔𝑛𝑖𝑛𝑔𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟 + 𝜀 

 

En responsvariabel är den variabeln som mäter resultatet av en studie. 

Förklaringsvariablerna förklarar eller påverkar förändringar i responsvariabeln (Moore et 

al., 2011, s. 77). Vi kommer att undersöka hur företagen valt mellan K2 och K3, därför 

kommer vår responsvariabel i denna studie att vara regelverk. Variabeln kan bara anta två 

värden K2 och K3 och är därför en kategorisk variabel. Förklaringsvariablerna som syftar 

till att förklara eller påverka förändringen i valet av regelverk presenteras nedan. 

 

𝒀𝒊 = Regelverk 

 

Bransch 

Är en kategorisk variabel och utgörs av fastighetsbranschen, industribranschen och IT-

branschen. 

𝑿𝟏 = Fastighetsbranschen 

𝑿𝟐 = Industribranschen 

𝑿𝟑 = IT-branschen 

 

𝑿𝟒 = Rörelseresultat 
Används som mått på företagets vinst. Rörelseresultat visar företagets vinst före skatt 

under år 2013, angivet i tusentals kronor. 

 

𝑿𝟓 = Skatt 
Summan av företagets totala skattekostnader under år 2013, angivet i tusentals kronor. 

 

𝑿𝟔 = Skuldsättningsgrad 
Beräknas genom summering av företagets avsättningar och skulder som sedan divideras 

med summan eget kapital. Skuldsättningsgraden är en kvot som visar hur mycket skulder 

företaget har i förhållande till eget kapital. Beräknas för år 2013.   

 

𝑿𝟕 = Avskrivningar 
Summan av alla avskrivningar som företaget haft under år 2013, angivet i tusentals 

kronor. Variabeln är transformerad med bas 10-logaritm. 

 

𝑿𝟖 = Totala tillgångar 
Används som mått för företagets storlek. Variabeln är summan av företagets totala 

tillgångar under år 2013, anges i tusentals kronor. Variabeln är transformerad med bas 

10-logaritm. 
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𝑿𝟗 = Summa materiella anläggningstillgångar 
Summan av företagets materiella anläggningstillgångar under år 2013, angivet i tusentals 

kronor. Variabeln är transformerad med bas 10-logaritm. 

 

𝑿𝟏𝟎 = Byggnader&mark 
Företagens fastigheter är av intresse och testas i variabeln byggnader och mark. Variabeln 

visar det redovisade värdet för företagets byggnader och mark under år 2013, angivet i 

tusentals kronor. Variabeln är transformerad med bas 10-logaritm. 

 

𝑿𝟏𝟏 = Maskiner 
Redovisat värde för företagets maskiner under år 2013, angivet i tusentals kronor. 

 

Summa immateriella anläggningstillgångar 
Används som mått för internt upparbetade tillgångar. Visar företagets totala immateriella 

tillgångar under år 2013, angivet i tusentals kronor. 

 

Balanserade utgifter FoU 
Används som mått på internt upparbetade tillgångar. Summan av de balanserade 

utgifterna för forskning och utveckling som företaget haft under år 2013, angivet i 

tusentals kronor. 

 

Vid datainsamlingen upptäckte vi att de flesta företagen saknade värden för de två sist 

nämnda variablerna. På grund av det kommer variablerna summa immateriella 

anläggningstillgångar samt balanserade utgifter FoU inte att testas i regressionerna. 

 

6.4 Databearbetning   

Nedan kommer normalfördelning, deskriptiv statistik, korrelation samt regression att 

redogörs.  

 

6.4.1 Normalfördelning 

När variablerna är framtagna och data är sammanställd i Excel-dokument infogas de i 

Minitab där data kommer att testas på olika sätt. Det vi först vill undersöka är 

normalfördelningen i data för de utvalda variablerna. Normalfördelning innebär att 

fördelningen av data är symmetrisk och har en maximumpunkt som består av ett enda 

värde (De Veaux 2008, s. 119). Det finns olika sätt att undersöka om data för variablerna 

är normalfördelad eller inte, sannolikhetsplot och histogram med normalfördelningskurva 

är två alternativ (Moore et al., 2011 s. 54-59).   

 

Vi har valt att undersöka normalfördelningen med hjälp av histogram för de olika 

variablerna. Histogram är den vanligaste modellen att använda för att granska 

fördelningen i kvantitativ variabel. Att en variabel är kvantitativ innebär att den kan anta 

många olika värden (Moore et al., 2011 s. 12). Med hjälp av histogrammet kan vi då se 

hur fördelningen av dessa värden inom variablerna ser ut och på så sätt avgöra huruvida 

variabeln är normalfördelad eller inte. Vi kommer att granska histogrammen genom att 

främst kolla på det övergripande mönster som vi kan se i histogrammen och sedan försöka 

identifiera avvikelser från mönstret. Det generella mönstret i ett histogram kan beskrivas 

efter vad det antar för form, hur det centreras och hur spridningen ser ut. Hur fördelningen 

centreras kan beskrivas med dess mittpunkt. Mittpunkten är det värde som befinner sig 

mellan de högre och lägre värdena i modellen. Spridningen i fördelningen kan beskrivas 

genom att ange det högsta och det lägsta värdet som observationerna antar. 
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Symmetri och skevhet i histogrammen bör också undersökas. Fördelningen är symmetrisk 

när både höger och vänster sida i histogrammet avspeglar varandra på ett ungefär. Om 

observationerna i histogrammet sträcker sig mycket längre ut mot höger sida än vad de 

gör mot vänster sida så är fördelningen skev till höger. Sträcker sig observationerna 

betydligt längre ut till vänster än till höger i histogrammet så är fördelningen skev till 

vänster (Moore et al., 2011, s. 17-18). Fördelningen av samtliga förklaringsvariabler av 

kvantitativ karaktär granskades med hjälp av histogram.   

 

Att transformera en variabel innebär att en formel används för att byta ut rådata mot andra 

värden i en variabel. En vanlig förekommande transformation är transformation med 

logaritm. Om data från en variabel är skevt fördelad så kan transformation med logaritm 

göra fördelningen mer symmetrisk (Moore et al., 2011, s. 89). En vanlig typ av 

transformation med logaritm är bas 10-logaritm och det är den transformationen som vi 

kommer att använda på de variabler som visar på skevhet i fördelningen. Transformation 

med logaritm kan bara användas om värdena är positiva (Moore et al., 2011, s. 86).   

 

6.4.2 Deskriptiv statistik 

Vidare kommer beskrivande statistik presenteras för variabler som ingår i regressionen. 

Eftersom regressionerna utförs för respektive bransch så kommer också deskriptiv statistik 

presenteras för branscherna presenteras separat. På så sätt kan vi identifiera eventuella 

skillnader mellan branscherna. Deskriptiva statistiken som kommer presenteras är 

medelvärde, minimumpunkt, maximumpunkt och standardavvikelse. Den beskrivande 

statistiken syftar till att beskriva fördelning vi observerar histogrammen. Att förklara 

fördelningens mittpunkt är av intresse. Därför att mittpunkten kan beskrivas som 

medelvärdet av alla observationer inom den valda variabeln. Medelvärdet beräknas genom 

summera värdena av alla observationer och sedan dividera summan med antalet 

observationer (Moore et al. 2011, s. 27). Minitab sammanställer medelvärdet och det 

innebär att manuell uträkning inte är aktuell. 

 

Standardavvikelsen kommer presenteras för att visa spridningen bland observationerna 

och även visa observationernas avstånd är från medelvärdet. Standardavvikelsen beräknas 

genom kvadratroten av variansen i kvadrat (Moore et al. 2011, s. 35). Även 

standardavvikelsen sammanställs i Minitab och det betyder att vi inte manuellt beräknar 

standardavvikelserna och det minskar risken för felberäkningar.  Även minimum -och 

maximumvärdet kommer presenteras för att ge ytterligare förklaring till hur spridningen 

ser ut.   För att konkret visa hur branschanknytningen ser ut så kommer vi visa hur 

branscherna valt mellan K2 och K3. Vi kommer sammanställa en tabell där det framgår i 

antal och andel hur många företag inom respektive bransch valt K2 och hur många som 

valt K3. Här är syftet att visa en övergripande bild över fördelningen i valet mellan utvalda 

branscherna: IT, fastighet och industri.   

 

6.4.3 Korrelation 

Korrelation är ett mått för att visa dem linjära relationen mellan två förklarande variabler 

har till varandra. Om variablerna korrelerar med varandra föreligger multikolinjäritet. 

Korrelation säger ingenting om relationen mellan en förklarande variabel och 

responsvariabeln utan beskriver förhållandet mellan förklaringsvariablerna. För att mäta 

korrelationen så krävs det att båda förklaringsvariablerna är av kvantitativ natur. 

Kategoriska variabler kan därför inte inkluderas i mätningen. Korrelation antar alltid ett 

nummer mellan 0 och 1. Nummer som ligger nära 0 indikerar att det linjära sambandet 
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mellan variablerna är svagt och nummer nära 1 indikerar på ett starkt linjärt samband 

mellan variablerna (Moore et al. 2011, s. 93-95). Om multikolinjäritet förekommer kan 

resultaten bli felaktiga (Moore et al. 2012, s. 610). 

 

Vi kommer att testa korrelationen mellan förklaringsvariablerna som kommer att ingå i 

vår regressionsmodell och som är av kvantitativ karaktär med Spearmans korrelationstest. 

Korrelationen kan påverkas av skevhet och outliers, Spearmans korrelationstest tar hänsyn 

till detta (De Veaux 2008, s. 166-167), och därför kan det anses det vara ett alternativ för 

att testa den data som ingår i studien. Variabeln bransch kan endast anta tre olika värden 

och klassas som en kategorisk variabel och kommer inte att inkluderas i testet. 

Korrelationen testas genom en korrelationsmatris i Minitab. I korrelationsmatrisen ställs 

förklaringsvariablerna upp mot varandra och det går att läsa av den exakta korrelationen 

mellan de olika variablerna. Om någon av variablerna har en korrelation som är nära 1 så 

kommer det övervägas om båda variablerna som visar på ett stark linjärt samband mellan 

varandra behöver ingå i regressionsmodellen.   

 

Det är svårt att sätta en exakt gräns för multikolinjäritet. Enligt Gujarati, D.N. (2003, s. 

359) kan en tumregel vara 0,8 och det är värdet vi kommer att utgå ifrån när vi granskar 

korrelationstestet.   

 

6.4.4 Regression 

I denna studie kommer vi att undersöka vilken påverkan ett flertal förklaringsvariabler har 

på en responsvariabel. Responsvariabeln, regelverk, kan endast anta två värden, K2 eller 

K3. Responsvariabeln är därför en kategorisk variabel medan förklaringsvariablerna som 

kan anta flera numeriska värden är kvantitativa variabler (Moore et al., 2011, s. 4). 

Bransch kommer i en av regressionerna att utgöra en förklaringsvariabel och är liksom 

variabeln regelverk av kategorisk karaktär. Eftersom att responsvariabeln är en kategorisk 

variabel innebär det att en linjär regression inte går att genomföra. Vi kommer istället att 

genomföra en logistisk regression. Eftersom att förklaringsvariablerna är flera så kommer 

det att genomföras en multipel logistisk regression. Den logistiska regressionen kan 

hantera att responsvariabeln är av kategorisk karaktär, alltså att den endast kan anta två 

värden (Moore et al., 2011 kap. 17). I denna studie kommer responsvariabeln bestå av K2 

eller K3.   

 

När regressionen är genomförd kommer vi att studera p-värdet, koefficienten och 

oddskvoten för att få en uppfattning om förklaringsvariablernas påverkan på 

responsvariabeln.   

 

P-värde används för att avgöra om något är statistiskt signifikant eller inte. Om p-värdet 

är lägre än den bestämda signifikansnivån går det att säga att det finns ett statistiskt 

signifikant samband (Moore et al., 2011, s. 359).  Enligt De Veaux (2008, s. 508) är 

signifikansnivån 0.10, 0.05 och 0.01 vanligt att använda i studier. I denna studie kommer 

vi därför utgå från dessa signifikansnivåer.   

7. Empiri och analys 
I följande kapitel presenteras studiens resultat samt analys av resultat.  Inledningsvis 

presenteras varje utvald variabels normalfördelning. Sedan presenteras deskriptiv 

statistik för varje utvald förklaringsvariabel. Den första delen av deskriptiv statistik utgörs 

av samtliga företag från de tre branscherna. Efter det presenteras deskriptiv statistik för 

respektive bransch separat.  Därefter ges en övergripande jämförelse mellan 



31 
 

branschernas val av regelverk. Vidare presenteras förklaringsvariablernas korrelation i 

en korrelationsmatris. Slutligen presenteras resultatet från regressionsanalyserna. Även 

här presenteras först resultatet från den modell där samtliga företag från de tre 

branscherna inkluderats och sedan resultatet från respektive branscherna separat.   

 

7.1 Normalfördelning 

Fördelningen i samtliga utvalda variabler granskades med hjälp av histogram. Först 

undersöktes normalfördelningen i variablerna med sammanslaget data från alla tre 

branscher. Sen granskades fördelningen i variablerna bransch för bransch. Ingen större 

skillnad kunde utläsas i hur data var fördelad inom de separata branscherna och hur 

fördelningen såg ut när data för alla branscher sammanställdes. 

 

De variabler där vi direkt kunde utläsa en skev fördelning var i variablerna avskrivningar, 

totala tillgångar och summa materiella anläggningstillgångar. Alla tre variabler var tydligt 

skeva åt vänster. För att göra fördelningen mer symmetrisk transformerades data med bas 

10-logaritm. Transformeringen lyckades och fördelningen blev mer symmetrisk. Även 

variabeln skuldsättningsgrad visade en tydlig skevhet i fördelningen. Eftersom att 

skuldsättningsgraden anges i andelar så transformerades aldrig variabeln. Variabeln 

byggnader&mark visade på tendenser till skevhet och logaritmerades. De övriga 

variablerna hade en symmetrisk fördelning. 

 

7.2 Deskriptiv statistik 

I detta avsnitt presenteras den deskriptiva statistiken på alla variabler som har inkluderats 

i studien. Variablerna och dess koppling till studiens syfte har presenterats i kapitel 4.2. 

De variabler som presenteras är: rörelseresultat, skatt, skuldsättningsgrad, log. 

avskrivningar, log. totala tillgångar, log. summa materiella anläggningstillgångar, log. 

byggnader&mark och maskiner. I tabellerna presenteras antal observationer, medelvärde, 

standardavvikelsen samt minimum -och maximumvärden baserat på företagens 

årsredovisning 2013. Efter att data presenteras följer en analys av deskriptiv statistik. 

 

7.2.1 Generella variabler 

I denna del inkluderas de variablerna som är av intresse för alla tre branscher. Den 

deskriptiva statistiken från de branschspecifika variablerna presenteras i nästa del. I tabell 

2 ingår data från alla företag från de tre olika branscherna. 

 

Rörelseresultat  

Variabel Antal observationer Medelvärde Standardavvikelse Minimum Maximum 

Rörelseresultat 113 3155 5694 -19326 21320 

Tabell 2. Visar deskriptiv statistik för variabeln rörelseresultat.  

 

I tabell 2 visar rörelseresultatet ett medelvärde på 3155 tkr och en standardavvikelse på 

5694 tkr. Minimumvärdet är -19326 tkr och maximumvärdet är 21320 tkr, en differens på 

40646 tkr. Det här visar att det finns en stor spridning bland observationerna i variabeln. 
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Skatt  

Variabel Antal observationer Medelvärde Standardavvikelse Minimum Maximum 

Skatt 113 382,5 749,7 -3084 3621 

Tabell 3. Visar deskriptiv statistik för variabeln skatt.  

 

Tabell 3 visar vidare att variabeln skatt har ett medelvärde på 382,5 tkr och en 

standardavvikelse på 749,7 tkr. Även här ser vi att det finns en stor variation i 

datamaterialet. Minimumvärdet är -3084 tkr och maximumvärdet är 3621 tkr. Det är stor 

skillnad bland företagens skattekostnader. Variablerna rörelseresultat och skatt visar i 

tabellen en stor spridning. Det kan bero på att observationsantalet är för lågt, det vill säga 

136 företag, ett större antal observationer hade kunnat resultera i en minskad varians. Det 

kan också vara så att mindre företag i Sverige skiljer sig mycket åt och att resultatet speglar 

hur verkligheten ser ut. Förutom det ingår det tre skilda branscher i studien. Antalet 

observerade företag är relativt jämnt men branschskillnaderna kan ha inverkan i variansen. 

Företagen som inkluderats i fastighetsbranschen bedriver verksamhet genom uthyrning 

och förvaltning av fastigheter. Företagen inom industribranschen bedriver verksamhet 

genom tillverkning av byggmaterial och byggnadsmetallvaror medan företagen inom IT-

branschen bedriver verksamhet genom dataprogrammering. De olika branscherna och 

företagens verksamhet skiljer sig tydligt åt vilket kan förklara att de redovisade värdena i 

de finansiella rapporterna skiljer sig åt. Det skulle kunna förklara att det är stor varians. 

 

Att vissa företag redovisar ett negativt rörelseresultat kan bero på att det finns ett flertal 

nystartade företag och ett antal företag som närmar sig obestånd. Medelvärdet för skatt är 

positivt, vilket förefaller sig normalt eftersom alla är skyldig att betala skatt. Även här 

redovisar vissa företag ett negativt värde på skatt vilken skulle kunna bero på att företag 

tidigare år betalat skatter som återbetalats. 

 

Skuldsättningsgrad  

Variabel Antal observationer Medelvärde Standardavvikelse Minimum Maximum 

Skuldsättningsgrad (%) 113 7,90 23.27 -47,57 179,79 

Tabell 4. Visar deskriptiv statistik för variabeln skuldsättningsgrad.  

 

I tabell 4 ser vi att skuldsättningsgraden har ett medelvärde på 7,90 och en 

standardavvikelse på 23,27. Här är variationen mellan observationerna väldigt stor. 

Skuldsättningsgraden är en kvot och redovisas inte i tkr. Minimumvärdet är -47,57 och 

maximumvärdet är 179,79. Hur mycket skulder företagen har i förhållande till eget kapital 

varierar mycket mellan företagen. Variationen skulle kunna vara en följd av att de 

studerade företagen verkar inom skilda branscher. Det kan tänkas vara mer vanligt 

förekommande bland företag inom exempelvis fastighetsbranschen att ha en relativt stor 

skuldsättningsgrad för att finansiera fastigheter är vad det är i exempelvis IT-branschen. 

Inom IT-branschen finns troligtvis inte samma behov av lån för att kunna finansiera sina 

tillgångar. Det är möjligt att det finns en del nyetablerade företag bland de observerade 

företagen. Ett nyetablerat företag kan tänkas ha större skuldsättningsgrad om de inte 

hunnit få verksamheten i rullning än och generera vinst. Det skulle också kunna förklara 

variansen i skuldsättningsgraden. 
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Avskrivningar  

Variabel Antal observationer Medelvärde Standardavvikelse Minimum Maximum 

Log. Avskrivningar (tkr) 113 2,7865 0.7532 0.8451 4,3151 

Tabell 5. Visar deskriptiv statistik för variabeln log. avskrivningar.  

 

Variabeln avskrivningar är transformerad med bas 10-logaritm. Tabell 5 visar att variabeln 

har ett medelvärde på 2,7865 tkr och standardavvikelse är 0,7532 tkr. Jämfört med de 

tidigare variablerna visar variabeln värden som indikerar på att variationen bland 

observationerna är mindre. Minimumvärdet är 0,8451 tkr och maximumvärdet är 4,3151 

tkr. Företagens storlek på avskrivningarna skiljer sig inte mycket åt. Att variabeln 

avskrivningar har en mindre variation än rörelseresultat, skatt och skuldsättningsgrad kan 

bero på att variabeln är logaritmerad. När en variabel logaritmeras minskar variansen 

(Moore et al., 2011, s. 86 - 89). Förutom det skulle den mindre variansen kunna bero på 

att avskrivningen gällande fastighetsbranschen och industribranschens materiella 

anläggningstillgångar är jämbördiga. De kan tänkas vara jämbördiga på grund av att 

fastigheter som maskiner kan vara värderade till höga belopp vid anskaffning. De två 

branscherna utgör 67% av observationerna. 

 

Totala tillgångar  

Variabel Antal observationer Medelvärde Standardavvikelse Minimum Maximum 

Log. Totala tillgångar (tkr) 113 4,4757 0,5597 3,4600 5,6953 

Tabell 6. Visar deskriptiv statistik för variabeln log. totala tillgångar.  

 

Nästa variabel som presenteras i tabell 6 är totala tillgångar som har ett medelvärde på 

4,4757 tkr och en standardavvikelse på 0,5597 tkr. Att den redovisade värdena är låga 

beror på att variabeln är transformerad med bas 10-logaritm. Minimumvärdet är 3,4600 

tkr och maximumvärdet är 5,6953 tkr. Även här ser vi att variationen är betydligt mindre 

än för de tidigare variablerna som inte var transformerade. Här är variationen i 

datamaterialet relativt liten. Att variansen inte är allt för stor kan dels bero på att värdena 

är logaritmerade och dels för att studien begränsat sig till företag med ett intervall av antal 

anställda och omsättning. 

 

Summa materiella anläggningstillgångar 

Variabel Antal 

observationer 

Medelvärde Standardavvikelse Minimum Maximum 

Log. Summa materiella 

anläggningstillgångar (tkr) 

113 3,574 1,261 0,602 5,689 

Tabell 7. Visar deskriptiv statistik för variabeln log. summa materiella anläggningstillgångar.  

 

Även variabeln summa materiella anläggningstillgångar är transformerad med bas 10-

logaritm och visar därför lägre värden än vad rådata hade gjort. Tabell 7 visar att den 

logaritmerade variabeln har ett medelvärde på 3,574 tkr. Standardavvikelsen är 1,261 tkr. 

Minimumvärdet är 0,602 och maximumvärdet är 5,689 tkr. Variationen i datamaterialet 

är relativt liten och företagen verkar ha liknande storlek av de materiella 

anläggningstillgångarna. 
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Både fastighetsbranschen och industribranschen kan tänkas ha ett högt värde av summa 

materiella anläggningstillgångar. Fastighetsbranschen på grund av att företagen bör äga 

fastigheter och industribranschen på grund av att de bör äga maskiner för att kunna bedriva 

sin verksamhet inom produktion. Företagen från IT-branschen bör inte redovisa ett lika 

högt värde av materiella anläggningstillgångar när de inte förväntas ha varken fastigheter 

eller stora maskiner. Att variationen bland observationerna är liten kan dock förklaras av 

att variabeln är logaritmerad. När variabeln transformeras med logaritm så minskar 

variansen. 

 

7.2.2 Branschspecifika variabler 

I denna del kommer deskriptiv statistik för de branschspecifika variablerna att presenteras.  

 

I tabell 8 ingår endast företag från fastighetsbranschen. I tabell 9 ingår företag från 

industribranschen. 

 

Byggnader&mark 
Variabeln byggnader&mark är av intresse för fastighetsbranschen när företag inom 

fastighetsbranschen kan tänkas ha ett högt värde av fastigheter som i denna studie testas 

genom variabeln byggnader&mark. 

 

Variabel Antal observationer Medelvärde Standardavvikelse Minimum Maximum 

Log. Byggnader&mark 37 4,970 0,609 3,643 5,673 

Tabell 8. Visar deskriptiv statistik för variabeln log. byggnader&mark.  

 

I tabell 8 ser vi att medelvärdet för den logaritmerade variabeln byggnader&mark i 

fastighetsbranschen är 4,970 tkr. Standardavvikelsen är 0,609 tkr. Minimumvärdet är 

3,643 tkr och maximumvärdet är 5,673 tkr. Fastighetsbranschen utgörs av företag vars 

verksamhet är att hyra ut och förvalta fastigheter. Variansen i byggnader&mark kan 

indikerar att företagen redovisar olika värden på fastigheter. Det skulle kunna vara så att 

de som redovisar ett lågt värde inte själva äger alla fastigheter de förvaltar. Det skulle 

kunna vara så att någon annan står som ägare för vissa fastigheter. De företag som 

redovisar ett högt värde äger själva fastigheter som tillsammans utgör ett högt värde. 

 

Maskiner 
Variabeln maskiner är av intresse för företag inom industribranschen eftersom att 

industribranschen kan tänkas ha ett högt redovisat värde av maskiner som behövs till 

produktion. 

 

Variabel Antal observationer Medelvärde Standardavvikelse Minimum Maximum 

Maskiner 37 1401 2205 0 10636 

Tabell 9. Visar deskriptiv statistik för variabeln maskiner.  

 

Vi ser i tabell 9 att variabeln maskiner har ett medelvärde på 1401 tkr och en 

standardavvikelse på 2205 tkr. Minimumvärdet är 0 tkr och maximumvärdet är 10636 tkr. 

Variationen är alltså stor. Vissa företag äger inga maskiner alls medan det företaget som 

äger mest maskiner redovisat ett värde av dessa på 10636 tkr. Antalet observationer var 

37 stycken för varje variabel inom industribranschen.   
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En orsak till att vissa företag inte har något redovisat värde för maskiner kan bero på att 

de företagen leasar maskiner till verksamheten. Det kan förklara varför de inte tas upp i 

den finansiella rapporten under maskiner. Vi utgår från att alla företag inom 

fastighetsbranschen behöver maskiner för att kunna producera och hålla verksamheten 

rullande. Det är därför inte troligt att vissa företag inte använder maskiner och det kan 

innebär att företagen leasar maskiner. 

 

Immateriella tillgångar 
IT-branschen kan tänkas ha egentillverkade dataprogram och därmed ha internt 

upparbetade immateriella tillgångar. De internt upparbetade immateriella tillgångarna 

testas i denna studie genom variabeln summa immateriella tillgångar. Av de observerade 

företagen från IT-branschen var det endast 11 av totalt 39 stycken företag som hade ett 

redovisat värde för immateriella tillgångar. Övriga företag har inte redovisat något värde 

av immateriella tillgångar och vi skulle kunna dra slutsatsen att det inte finns några 

tillgångar av det slaget. Vi måste dock komma ihåg att de finansiella rapporterna som 

studerats är från år 2013, alltså innan företaget gjorde valet mellan K2 och K3, det kan 

betyda att företagen har internt upparbetade immateriella tillgångar som inte aktiverats. 

Av de totalt 11 företag som visade ett redovisat värde av immateriella tillgångar så har 10 

företag valt K3. Här ser vi ett tydligt mönster i att företag som redovisar immateriella 

tillgångar föredrar K3 framför K2. 

 

7.2.3 Branschjämförande deskriptiv statistik 

I denna del kommer deskriptiv statistik för de variabler som är av intresse för samtliga 

branscher, alltså de generella variablerna, att presenteras. Att variablerna presenteras 

branschvis är för att ge en övergripande bild över hur det skiljer sig åt mellan de tre 

branscherna. 

 

Rörelseresultat 

 

Bransch Medelvärde Standardavvikelse Minimum Maximum 

Fastighet 6175 7130 -12424 21320 

Industri 1947 4077 -9336 13602 

IT 1456 4273 -19326 9359 

Tabell 10. Visar deskriptiv statistik för variabeln rörelseresultat.  

 

Tabell 10 visar att erhållet resultat gällande rörelseresultat visar att fastighetsbranschen 

har det högsta medelvärde 6175 tkr och IT-branschen det lägsta medelvärdet 1456 tkr. 

Maximumvärdet utgörs även det av fastighetsbranschen 21320 tkr och IT det lägsta 9359. 

Industribranschen har det minimumvärdet 9336 tkr vilket är det lägsta samtidigt som IT 

har det högsta -19326 tkr. 

 

Fastighetsbranschen har det högsta medelvärdet av rörelseresultat. Vi tänker att de 

observerade företagen inom fastighetsbranschen är etablerade företag med relativt höga 

stabila intäkter. Standardavvikelsen är dock hög vilket indikerar att det finns en stor 

spridning bland de observerade företagen. 
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Skatt 

 

Bransch Medelvärde Standardavvikelse Minimum Maximum 

Fastighet 334 1069 -3084 3621 

Industri 426,4 587,5 -592 2310 

IT 389,7 491,7 -473,0 1738 

Tabell 11. Visar deskriptiv statistik för variabeln skatt.  

 

Tabell 11 visar att den branschen med högsta medelvärdet gällande skatter är 

Industribranschen 426,4 tkr och den lägsta är fastigheter 334 tkr. Högsta 

standardavvikelsen utgörs av fastighetsbranschen 1069 tkr, som även har det företag som 

betalar högst i skatt, 3621 tkr. 

 

Industribranschen visar högt medelvärde av skatt. Vi tänker att företag inom 

industribranschen måste betala utsläppsavgifter, som förmodligen är mindre vanligt 

förekommande för företag inom fastighetsbranschen eller IT-branschen. Det skulle kunna 

förklara varför medelvärdet för skattekostnaderna är högst för industribranschen. 

Standardavvikelsen är dock stor vilket indikerar att det finns stor spridning i 

skattekostnaderna bland företagen inom industribranschen. 

 

Skuldsättningsgrad 

 

Bransch Medelvärde Standardavvikelse Minimum Maximum 

Fastighet 11,33 31,4 -47,57 179,79 

Industri 1,711 1,672 0,300 7,400 

IT 10,53 24,88 0,26 96,68 

Tabell 12. Visar deskriptiv statistik för variabeln skuldsättningsgrad.  

 

Tabell 12 visar att industribranschen har den lägsta skuldsättningsgraden 1,711% och 

Fastighetsbranschen 11,33% samt IT har 10,53% är relativt lika. I Fastighetsbranschen 

finns det företag med högst skuldsättningsgrad 179,79% och i Industribranschen det lägsta 

7,400%. Standardavvikelsen är låg inom Industribranschen 1,673 medan den i 

Fastighetsbranschen är 31,4% och i IT 24,88%. 

 

Medelvärdet av skuldsättningsgraden för industribranschen är lägre än för de övriga två 

branscherna. Möjligtvis är det vanligt att företag inom fastighetsbranschen leasar maskiner 

för produktion och undviker därmed att låna kapital för att kunna köpa maskiner. Det 

skulle kunna vara en förklaring till varför medelvärdet för skuldsättningsgraden är lågt. 

Det skulle också kunna vara så att företagen inom industribranschen finansierar 

investeringar med eget kapital istället för lån. 

 

Skuldsättningsgraden är högst medelvärde inom fastighetsbranschen. Vi tänker att det 

anses vara förmånligt att investera i fastigheter och därmed accepterat att ta lån för 

fastighetsköp. Det skulle kunna förklara varför fastighetsbranschen har högst medelvärde 

av skuldsättningsgrad. 

 

 



37 
 

Avskrivningar  

 

Bransch Medelvärde Standardavvikelse Minimum Maximum 

Fastighet 3,4563 0,4932 2,3945 4,1374 

Industri 2,8085 0,4660 1,8261 4,3151 

IT 2,226 0,713 0,845 3,489 

Tabell 13. Visar deskriptiv statistik för variabeln log. avskrivningar .  

 

Från tabell 13 kan vi se att fastighetsbranschen har det högsta medelvärdet gällande 

avskrivningarna 3,4563 tkr och Data & It de lägsta 2,226 tkr. Standardavvikelsen är högst 

inom IT-branschen 2,226 tkr och Industribranschen det lägsta 2,8085 tkr. 

Fastighetsbranschen har det högsta maximumvärdet 4,1374 och IT det lägsta 3,489. 

IT-branschen har lägst medelvärde av avskrivningar. Det skulle kunna bero på att de 

avskrivningsbara tillgångarna inom IT mestadels består av elektronik som kan antas ha ett 

lägre värde än exempelvis fastigheter eller maskiner. Inom IT-branschen tänker vi att 

humankapitalet är av mer vikt än vad de avskrivningsbara tillgångarna är. 

 

Totala tillgångar 

 

Bransch Medelvärde Standardavvikelse Minimum Maximum 

Fastighet 5,1011 0,4756 3,8633 5,6953 

Industri 4,2719 0,2209 3,9241 4,6835 

IT 4,7059 0,2785 3,4600 4,6934 

Tabell 14. Visar deskriptiv statistik för variabeln log. totala tillgångar.  

 

Tabell 14 visar att fastighetsbranschen har det högsta medelvärdet gällande totala 

tillgångar, 5,1011 tkr och Industribranschen det lägsta 4,2719 tkr. Industribranschen har 

den lägsta standardavvikelsen 0,2209 tkr och Fastighetsbranschen det högsta 0,4756 tkr. 

Vad gäller maximumvärdet är Fastighetsbranschen högst 5,6953 tkr och Industri samt IT 

är relativt lika, 4,4835 tkr respektive 4,6934 tkr. Att fastighetsbranschen har det högsta 

medelvärdet gällande totala tillgångar förefaller naturligt med tanke på att den branschen 

även har haft det högsta medelvärdet på rörelseresultat, skuldsättningsgrad och 

avskrivningar. Företagen inom fastighetsbranschen kan tänkas äga fastigheter som har ett 

högt värde och där av får även totala tillgångar ett högt värde. 

 

Summa materiella anläggningstillgångar 

 

Bransch Medelvärde Standardavvikelse Minimum Maximum 

Fastighet 4,970 0,609 2,965 5,689 

Industri 3,431 0,611 0,699 4,415 

IT 2,311 0,713 0,602 4,035 

Tabell 15. Visar deskriptiv statistik för variabeln log. summa materiella anläggningstillgångar.  
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Tabell 15 visar att fastighetsbranschen har det högsta medelvärdet gällande materiella 

tillgångar 4,970 tkr och IT har det lägsta 2,311 tkr. Vad gäller Standardavvikelsen har IT 

högst 0,713 medan Fastighetsbranschen och Industribranschen är relativt lika, 0,609 tkr 

respektive 0,611 tkr. Den branschen med högst materiella tillgångar är 

Fastighetsbranschen 5,689 tkr och IT lägst maximumvärde 4,035. 

 

Här ser vi att fastighetsbranschen har högst medelvärde för summa materiella 

anläggningstillgångar. Det stämmer överens med att medelvärdet för totala tillgångar var 

höst för fastighetsbranschen. I variabeln totala tillgångar ingår även summa materiella 

tillgångar. Det innebär att en del av de totala tillgångarna kan förklara samma sak som 

summa materiella anläggningstillgångar. Både fastighetsbranschen och industribranschen 

kan antas ha materiella tillgångar. De materiella tillgångarna kan dock tänkas vara mindre 

för IT-branschen som istället möjligtvis redovisar immateriella tillgångar. På grund av det 

så har både materiella anläggningstillgångar och totalatillgångar inkluderats i studien. 

 

7.3 Fördelning vid val av regelverk 

I denna del kommer vi att beskriva hur företagen valt mellan K2 och K3. Eftersom syftet 

med studien är att undersöka valet mellan K2 och K3 för mindre onoterade företag i 

Sverige för att kunna sammanställa vad företagen valt och avgöra om det finns någon 

branschanknytning i valen. Vi kommer i det här kapitlet redogöra för om det finns 

branschanknytning i val av regelverk eller inte. För att få en uppfattning i hur branscherna 

valt mellan K2 och K3 sammanställdes företagens val i tabell 16. Här kan vi även tolka 

om det finns någon branschanknytning i valet av regelverk. 

 

Branscher Totalt K3 K2 

    

Fastighet 37 st = 100% 10 st = 27% 27 st = 73% 

Industri 37 st = 100% 10 st = 27% 27 st = 73% 

IT 39 st = 100% 19 st = 48,7% 20 st = 51,3% 

Fast/Ind/IT 113 st = 100% 39 st = 34,5% 72 st = 65,5% 

Tabell 16. Visar fördelningen i hur företagen valt mellan K2 och K3.  

 

I fastighetsbranschen ingick totalt 37 stycken företag. Av dessa 37 företag har 10 stycken 

(27%) valt K3 och 27 stycken (73%) har valt K2.  Fördelningen inom industribranschen 

såg exakt likadan ut som för fastighetsbranschen. Av totalt 37 stycken företag har 10 

stycken (27%) valt K3 och 27 stycken (73%) har valt K2. Vi förtydligar skillnaden i 

diagrammet nedan. Från data och IT-branschen ingick totalt 39 stycken företag i studien. 

Av dessa har 19 stycken (48,7%) valt K3 och 20 stycken (51,3%) har valt K2. Här var 

skillnaden inte lika tydlig som i de tidigare två branscherna. Skillnaden presenteras även 

i cirkeldiagrammen nedan. 
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Fastighetsbranschen                       Industribranschen                      IT-branschen 

                   

                                 
Figur 1,2 och 3. Visar fördelningen i valet mellan K2 och K3 inom respektive bransch..  

                                

Fastighetsbranschen och industribranschen har valt lika mellan K2 och K3. Anledningen 

till det kan vara att de båda branscherna har ett högt värde på materiella tillgångar där 

avskrivningar förekommer. K2 erbjuder ett mindre avancerat tillvägagångssätt än K3 

gällande avskrivningar. Som tidigare nämnts kan antalet observerade företag med en 

mindre omsättning i omsättningsintervallet vara fler. Vilket betyder att företag inom 

industri och fastighetsbranschen väljer ett mindre avancerat regelverk. IT-branschen 

skiljer sig från de två andra branscherna. Här har i princip hälften valt K2 och hälften valt 

K3. På grund av tidigare argument att avskrivningar skiljer sig mellan K2 och K3 så 

påverkas inte den här branschen lika mycket av den regeln. Därför tar inte företag här 

hänsyn till detta. Företagen som valt K3 kan tänkas i framtiden utnyttja aktivering av 

egentillverkade immateriella tillgångar och vill ha den möjligheten. 

 

Den institutionella teorin menar att företag inom samma bransch tenderar att efterlikna 

varandra. Med den institutionella teorin som utgångspunkt bör vi se homogenitet bland 

företagen inom de tre olika branscherna. Företagens val av regelverk bör likna varandra 

och vi bör kunna se ett tydligt mönster i hur de valt och att K2 eller K3 varit de överlägsna 

alternativen inom just den branschen. Resultatet från fastighetsbranschen och 

industribranschen visar att företagen inom de två branscherna tenderar att välja K3. Det 

visar alltså att det finns homogenitet bland företagen och bekräftar den institutionella 

teorin. Resultatet från IT-branschen visar dock det motsatta. Företagen har valt olika och 

spridningen i valet är jämnfördelad mellan K2 och K3. 

 

7.4 Korrelation 

Alla förklarande variablerna av kvantitativ karaktär testades med Spearmans 

korrelationstest för kontroll av multikolinjäritet. I tabellen nedan visas korrelationen 

mellan studiens variabler, ett värde nära 1 indikerar på hög grad av korrelation och ett 

värde nära 0 indikerar på låg grad korrelation. Som tidigare nämnt så kommer i den här 

studien att utgå från gränsvärdet 0,8. Nedan presenteras resultatet från Spearmans 

korrelationstest. 
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Korrelationstest 

 Rörelseresultat Skatt Skuldsättningsgrad Log. Totala 

tillgångar 

Skatt 0,632    

Skuldsättningsgrad 0,058 -0,331   

Log. Totala tillgångar 0,472 0,035 0,217  

Log. Summa materiella 
anläggningstillgångar 

0,386 -0,031 0,308 0,772 

Log. Avskrivningar 0,237 -0,033 0,164 0,457 

Byggnader&Mark 0,349 -0,103 0,360 0,744 

Maskiner -0,087 -0,029 -0,201 0,033 

 Log. Summa materiella 

anläggningstillgångar 

Log. 

Avskrivningar 

Byggnader&Mark  

Log. Avskrivningar 0,547    

Byggnader&Mark 0,882 0,457   

Maskiner 0,151 0,132 0,022  

Tabell 17. Visar korrelationen mellan förklaringsvariablerna.  

 

Generellt förekommer det inte multikolinjäritet mellan förklaringsvariablerna. Vilket 

innebär att det inte finns allt för stark linjärt samband mellan variablerna. Det finns dock 

vissa varningstecken i resultatet. Variablerna byggnader&mark och summa materiella 

anläggningstillgångar har en korrelation på 0.882 vilket är över gränsvärdet vilket innebär 

multikolinjäritet. Byggnader&mark är tillgångar och kan därför utgöra en del av summan 

av de materiella anläggningstillgångarna vilket skulle kunna förklara multikolinjäriteten. 

Utgår vi enbart från gränsvärdet bör en av variablerna tas bort från regressionsmodellen, 

men eftersom att byggnader&mark inte ingår i regressionsmodellen för de sammanslagna 

branscherna så  kommer båda variablerna ingå i studien. I regressionsmodellen för 

fastighetsbranschen kommer båda variablerna inkluderas, men endast här. Vi anser dock 

att variabeln byggnader&mark bör finnas med i studien eftersom att det kan tänkas 

påverka valet mellan K2 och K3 för företagen inom fastighetsbranschen. Detta på grund 

av att komponentavskrivning som tillämpas inom K3 kan påverka värdet på företagens 

fastigheter.  

 

Korrelationen mellan summan materiella anläggningstillgångar och totala tillgångar visar 

ett värde på 0,772. Korrelationen är relativt hög med enligt gränsvärdet på 0,8 räknas det 

inte som multikolinjäritet. På samma sätt som byggnader&mark kan utgöra en del av de 

materiella anläggningstillgångarna så kan summan av de materiella 

anläggningstillgångarna utgöra en del av de totala tillgångarna. Vi väljer att behålla båda 

variablerna eftersom att summan av de materiella anläggningstillgångarna kan vara av 

intresse när de kommer till skillnaden i hur nyttjandeperiod uppskattas och hur 

avskrivningar sker i K3 respektive K2. 

 

Variabeln byggnader&mark visar en korrelation på 0,744 med de totala tillgångarna. Det 

bekräftar det som nämnt tidigare, att byggnader&mark kan utgöra en del av de materiella 

anläggningstillgångarna som i sin tur utgör en del av de totala tillgångarna. Värdet är under 
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gränsvärdet och därför tolkas det inte som multikolinjäritet trots att variablerna har en hög 

korrelation. Variabeln totala tillgångar används i denna studie som storleksmått medan 

byggnader&mark samt summan av de materiella anläggningstillgångarna finner sin grund 

i skillnader mellan K2 och K3 1.  

 

7.5 Regression 

I den logistiska regressionen beräknas för varje värde på den oberoende variabeln en 

predikterad sannolikhet i att det är en skillnad mellan K3 och K2. Vår responsvariabel har 

värde 1 om K3 ”event” och värde 0 om K2. Den logistiska regressionsanalysen av 

modellen visar effekten som förklaringsvariablerna har på valet av regelverk, K2 eller 

K3. Den utvalda signifikansnivån är 0,05 och för att avgöra om regressionsmodellen och 

dess variabler är signifikanta kommer p-värdet att jämföras mot signifikansnivån. 

 

7.5.1 Regression 1 med alla branscher och företag inkluderade 

I regression 1, som vi ser i tabell 18, har data från alla tre branscher inkluderats.  I 

modellen är regelverk responsvariabel och förklaringsvariablerna är rörelseresultat, skatt, 

skuldsättningsgrad, log. avskrivningar, log. totala tillgångar, log. summa materiella 

anläggningstillgångar samt branscher. Resultatet från regressionsanalysen visar att 

regressionsmodellen har ett p-värde på 0,037 vilket innebär att modellen är statistiskt 

signifikant vid en signifikansnivå på 0,05. Modellen har en justerad förklaringsgrad på 

7,02% vilket betyder att modellen förklarar 7,02% av variationen i responsvariabeln. I 

regressionen inkluderades 95 av totalt 113 företag. Bortfallen beror på att vissa av de 

logaritmerade variablerna innehöll observationer med värdet 0. Minitab har då 

automatiskt exkluderat hela raden och dessa företag ingår inte i regressionen. 

 

Regression 1 (alla företag) 

P-värde Justerat R2 Använda rader Icke-använda rader 

0,037 7,02 95 18 

Tabell 18. Visar resultatet för regressionsmodellen från regression 1. 

 

Vidare granskades koefficienterna, som presenteras i tabell 19, för varje 

förklaringsvariabel var för sig. De angivna koefficienterna i den logistiska regressionen 

visar förändringen i den naturliga logaritmen av sannolikheten för att responsvariabeln 

ska anta värdet 1, alltså att företaget väljer K3. Det innebär att om den förklarande 

variabeln ökar med 1 så ökar sannolikheten för att ett företag ska välja K3 med det värde 

som koefficienten för variabeln anger. Man kan som tumregel tolka koefficienten som att 

en ökning i den förklarande variabeln ger en ökning i ”oddsen”, eller sannolikheten, för 

att responsvariabeln ska vara 1, alltså K3, med koefficientens angivna värde dividerat 

med 100. Ett värde på 0.5 skulle alltså innebära en ökning på 50%. 

 

 

                                                           
1 Vi har testat att göra regression där först totala tillgångar tagits bort från modellen och sedan där summa 

materiella anläggningstillgångar tagits bort från modellen. Resultatet påverkades inte på ett signifikant sätt 

och därför behölls båda variablerna i modellen. Vi har även testat att göra regression där, förutom de övriga 

variablerna, först endast totala tillgångar inkluderats modellen och sedan där endast summa materiella 

anläggningstillgångar inkluderats i modellen och slutligen där endast maskiner inkluderats i modellen. 

Resultatet påverkades inte på ett signifikant sätt och därför behölls alla tre variablerna i modellen.    
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Term Koefficienter P-värde 

Rörelseresultat  -0,000029 0,678 

Skatt  -0,000827 0,206 

Skuldsättningsgrad -0,0079 0,583 

Log. Avskrivningar  1,328 0,058 

Log. Totala tillgångar  1,61 0,122 

Log. Summa materiella anläggningstillgångar  -0,673 0,244 

Bransch   

Fastighet 0,0000000 * 

IT 2,47 0,047 

Industri 0,94 0,353 

Tabell 19. Visar resultat från regression 1.  
 

Studerar vi koefficienterna för modellen så ser vi att variablerna rörelseresultat, skatt, 

skuldsättningsgrad och summa materiella anläggningstillgångar har ett negativt samband 

till responsvariabeln. Ett negativt samband innebär att ju större värde förklaringsvariabeln 

antar desto mindre är sannolikheten att responsvariabeln antar värdet 1. P-värdena är dock 

höga för samtliga fyra variabler och visar att koefficienterna inte är statistiskt signifikanta. 

Log. totala tillgångar visar på ett positivt samband med responsvariabeln men även här är 

p-värdet för högt och vi kan inte fastställa statistisk signifikans. 

 

Holthausen & Leftwich (1983, s. 91) menar i sin studie att det som avgör valet av 

redovisningsmetod är ett företags skuldsättningsgrad, storlek samt huruvida företaget 

använder bonusprogram eller ej. Även PAT menar att dessa tre variabler är av betydelse 

vid valet av redovisningsmetod. I detta test mäts storleken genom företagets totala 

tillgångar. Resultatet från regression 1 visar att ingen av dessa tre variabler har ett 

statistiskt signifikant samband till responsvariablen vilket betyder att vi inte säkert kan 

säga att de påverkar valet mellan K2 och K3. Resultatet från regression 1 går alltså emot 

både Holthausen och Leftwich studie och de tre hypoteserna som tas upp av PAT, 

bonushypotesen, storlekshypotesen samt skuldhypotesen. Att variabeln rörelseresultat 

inte visar på ett statistisk signifikant samband med responsvariabeln skulle kunna bero på 

att vi i den här studien inte inkluderar någon variabel som visar om företaget använder 

bonusprogram. Rörelseresultatet är inkluderat för att utgör bonuspoolen som 

bonusutbetalningen gör från med det säger egentligen inte om hurvida företaget tillämpar 

bonusprogram eller inte. Det skulle kunna vara en förklaring till varför resultatet från 

regressionsanalysen inte stämmer överrens med bonushypotesen i PAT. 

 

Större företag ska enligt Cloyd et al. (1996, s. 41) föredra att tillämpa metoder som 

möjliggör skatteplanering. I den här studien tänker vi oss att skatteplanering möjliggörs 

av K3 då K3 är ett principbaserat regelverk som ger utrymme för mer fria tolkningar 

(BFNAR 2012:1, s. 8). Här är företagens möjlighet större att påverka informationen i den 

finansiella rapporten än företag som tillämpar K2. Inom K3 kan företagen exempelvis 

redovisa uppskjuten skatt, det är inte tillåtet inom K2. Med studien av Cloyd et al. (1996) 

bör företagets storlek ha betydelse för valet av regelverk. Även variabeln skatt skulle med 

studien i åtanke kunna visa på ett samband med responsvariabeln. Resultatet från 

regression 1 visar, som tidigare nämnt, att företagets storlek, mätt i totala tillgångar, inte 
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visar på ett statistiskt signifikant samband med valt av regelverk. Variabeln skatt har ett 

högt p-värde vilket indikerar på att skatten inte heller har något samband med valet mellan 

K2 och K3.  Resultatet bekräftar alltså inte studien av Cloyd et al. (1996).  

 

Koefficienten för den logaritmerade variabeln för avskrivningar visar ett lägre p-värde på 

0,058. Vid en signifikansnivå på 0,1 är variabeln signifikant. Koefficienten visar ett värde 

på 1,328 vilket innebär att avskrivningarna har ett positivt samband med 

responsvariabeln. Om avskrivningarna ökar så kommer sannolikheten att företaget väljer 

K3 att öka. Att storleken på företagets avskrivningar påverkar valet av regelverk och ökar 

sannolikheten att företaget väljer K3 kan bero på att företag som tillämpar K3 själva kan 

påverka avskrivningarna mer än vad de kan inom K2. K3 reglerna tillåter företaget att 

göra komponentavskrivning och uppskatta nyttjandeperioden individuellt för varje 

tillgång samt omprövning av nyttjandeperiod. Ett företag med stora avskrivningar kan 

möjligtvis minska dem genom att tillämpa komponentavskrivning och förlänga 

nyttjandeperioden på tillgångar. Vissa delar av en maskin kanske håller längre och 

behöver inte skrivas av i samma hastighet som de gjorde innan valet. 

 

Variabeln bransch är en kategorisk variabel innehåller de tre utvalda branscherna. IT-

branschen och industribranschen är eventvariabler, därför syns inte värden för 

fastighetsbranschen i tabellen. Industribranschen har högt p-värde 0,353 som indikerar på 

att det inte finns någon signifikans. IT-branschen har ett p-värde på 0,047, här kan vi 

utläsa en statistisk signifikans vid signifikansnivå på 0,05. Koefficienten är positiv på 

0,47 vilket innebär att sannolikheten att ett företag inom IT-branschen väljer K3 är större 

än sannolikheten att ett företag inom fastighetsbranschen gör det. 

 

Att sannolikheten för att företag inom IT-branschen väljer K3 är större än sannolikheten 

att företag inom fastighetsbranschen gör det skulle kunna bero på att företagen inom IT-

branschen i framtiden vill kunna ta upp de immateriella tillgångarna som en tillgång i 

redovisningen. K3 tillåter aktivering av internt upparbetade immateriella tillgångar, K2 

tillåter inte aktivering (BFNAR 2008:1, s. 10).  Företagen inom fastighetsbranschen och 

industribranschen påverkas troligtvis inte av reglerna gällande aktivering i samma 

omfattning som IT-branschen. Företag inom IT-branschen kan antas ha immateriella 

tillgångar i form av dataprogram medan företag inom fastighetsbranschen och 

industribranschen kan antas ha mer materiella tillgångar i form av fastigheter och 

maskiner.  

 

Oddskvoten är sannolikheten att någonting ska inträffa dividerat med sannolikheten att 

det inte ska inträffa. Det tolkas i den här studien som sannolikheten för att 

responsvariabeln ska ha värdet 1 (K3) vid en förändring i den förklarande variabeln. 

Oddskvoten visar hur oddsen, eller sannolikheten, förändras vid olika värden på den 

förklarande variabeln. Är oddskvoten 1 så har den förklarande variabeln ingen effekt på 

responsvariabeln. Sannolikheten är lika stor oavsett värdet på responsvariabeln. Om 

oddskvoten närmar sig 2 så betyder det att om vi ökar förklarande variabeln med 1 och vi 

har en oddskvot på 2 så får vi dubbel effekt på responsvariabeln och det är dubbel så stor 

sannolikhet att responsvariabeln antar värdet 1 (K3). 
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Oddskvot för kontinuerlig indikator 

Indikator Oddskvot 

Rörelseresultat (tkr) 1,0000 

Skatt (tkr) 0,9992 

Skuldsättningsgrad (%) 0,9922 

Log. Avskrivningar (tkr) 3,7727 

Log. Totala tillgångar (tkr) 5,0210 

Log. Summa materiella anläggningstillgångar (tkr) 0,5102 

Tabell 20. Visar oddskvoten från regression 1.  

 

I tabell 20 ser vi att oddskvoten för variabeln avskrivningar har ett värde på 3,7727. 

Oddskvoten är alltså större än 1 och indikerar på variabeln avskrivningar har effekt på 

valet av regelverk. Ökar storleken på företagets avskrivningar så ökar också 

sannolikheten att företaget väljer K3 som regelverk. 

 

7.5.2 Regression 2 Fastighetsbranschen 

 

P-värde Justerat R2 Använda rader Icke-använda rader 

0,028 26,54 27 10 

Tabell 21. Visar resultatet för regressionsmodellen från regression 2. 

 

I regression 2 är endast data från fastighetsbranschen inkluderats. Responsvariabeln är 

regelverk som även här består av K2 och K3. Förklaringsvariablerna är rörelseresultat, 

skatt, skuldsättningsgrad, log. avskrivningar, log. totala tillgångar, log. summa materiella 

anläggningstillgångar samt log. byggnader&mark.  Av totalt 37 företag har 27 stycken 

inkluderats i regressionen. Bortfallen beror även här på att vissa företag haft värdet 0 på 

de variabler som blivit logaritmerade. Modellen har ett p-värde på 0,028 vilket innebär 

att modellen är statistiskt signifikant vid en signifikansnivå på 0,05. Den justerade 

förklaringsgraden är 26,54% vilket innebär att modellen förklarar 26,54% av variationen 

i responsvariabeln. Detta kan vi se i tabell 21. 

 

Term Koefficienter P-värde 

Rörelseresultat (tkr) 0,000474   0,078 

Skatt (tkr) -0,00408   0,071 

Skuldsättningsgrad (%) -0,0016 0,960 

Log. Avskrivningar (tkr) 6,02 0,284 

Log. Totala tillgångar (tkr) 5,57 0,122 

Log. Summa materiella anläggningstillgångar (tkr) -6,2 0,768 

Log. byggnader&mark (tkr) -5,0 0,759 

Tabell 22. Visar resultatet från regression 2.  
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Vid granskning av koefficienterna i tabell 22 ser vi att variablerna skatt och 

skuldsättningsgrad har ett negativt samband med responsvariabeln. P-värdet för 

skuldsättningsgrad är högt och visar inte på signifikans. Skatt har ett p-värde på 0,071 

vilket är statistiskt signifikant vid en signifikansnivå på 0,1. Koefficienten för skatt är -

0,00408 vilket innebär att en ökning av skatten bör minska sannolikheten att företaget 

väljer K3. Effekten är dock minimal. Rörelseresultatet har ett p-värde på 0,078. Även det 

är statistiskt signifikant vid en signifikansnivå på 0,1. Koefficienten för rörelseresultatet 

visar värdet 0,000474 vilket indikerar på ett positivt samband. En ökning i 

rörelseresultatet skulle innebära att sannolikheten för att företaget väljer K3 ökar. Även 

här är effekten minimal.  

 

Oddskvot för kontinuerlig indikator 

Indikator Oddskvot 

Rörelseresultat (tkr) 1,0005 

Skatt (tkr) 0,9959 

Skuldsättningsgrad (%) 0,9984 

Log. Avskrivningar (tkr) 421,7618 

Log. Totala tillgångar (tkr) 261,9652 

Log. Summa materiella anläggningstillgångar (tkr) 0,0021 

Log. Byggnader&Mark 0,0070 

Tabell 23. Visar oddskvoten från regression 2.  

 

Oddskvoten i tabell 23 för variabeln skatt och rörelseresultat förtydligar koefficienten för 

respektive variabel. Oddskvoten för skatt har ett värde på 0,9959 och oddskvoten för 

rörelseresultat har ett värde på 1,0005. Värdena är nära 1 vilket innebär att variablernas 

effekt på valet av regelverk är minimal. 

 

När vi utgår från att skatt och rörelseresultat har en påverkan på valet mellan K2 och K3 

skulle det innebära att resultatet från regression 2 stämmer överens med bonushypotesen 

i PAT. Att rörelseresultatet visat sig signifikant skulle kunna bero på företag inom 

fastighetsbranschen använder bonusprogram. Vi vet inte säkert om så är fallet men det 

skulle vara en förklaring till att rörelseresultatet visar ett samband till responsvariabeln. 

Det skulle kunna vara så att företagen använder bonusprogram och är därför måna om att 

maximera företagets aktuella intäkt för att på så sätt maximera bonusen. Resultatet säger 

även att sannolikheten att företag inom fastighetsbranschen väljer K3 ökar när 

skattekostnaderna ökar. I K3 ges möjligheten att redovisa uppskjuten skatt vilket innebär 

att företag som tillämpar K3 får större utrymme att påverka den redovisade skatten. Mest 

troligt kan tänkas vara att företagen vill minska skattekostnaderna för att öka resultatet. 

Det skulle kunna förklara varför variabeln är signifikant.  
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7.5.3 Regression 3 Industribranschen 

 

P-värde Justerat R2 Använda rader Oanvända rader 

0,153 9,10 36 1 

Tabell 24. Visar resultatet för regressionsmodellen från regression 3.  

 

I den tredje regressionsanalysen ingår endast data från industribranschen. 

Responsvariabeln är regelverk som består av K2 och K3 där eventvariabeln är K3. 

Förklaringsvariablerna är rörelseresultat, skatt, skuldsättningsgrad, log. avskrivningar, 

log. totala tillgångar, log. summa materiella anläggningstillgångar och maskiner. Av totalt 

37 företag inkluderades 36 stycken inkluderats i regressionen. Bortfallet beror på att ett 

företag haft värdet 0 på en an de logaritmerade variablerna. P-värdet för regressionen är 

0,153 vilket är över samtliga utvalda signifikansnivåer och vi kan därmed inte anta att 

modellen är statistiskt signifikant. Detta ser vi i tabell 24. 

 

Att modellen inte är statistiskt signifikant innebär att ingen av de utvalda 

förklaringsvariablerna har en påverkan i valet mellan K2 och K3 för företagen inom 

industribranschen. De kan vara så att det finns andra faktorer som spelar in i valet men 

som vi inte lyckats fånga upp i den här studien. Industribranschen kan tänkas vara en 

heterogen bransch där verksamheten från olika företag skiljer sig mycket åt. Trots att vi i 

datainsamlingen begränsat oss till företag som tillverkar byggmaterial och 

byggnadsmetallvaror så kan verksamheterna skilja sig åt. Det hade möjligtvis krävts ett 

större antal observationer för att ta hänsyn till heterogeniteten och kunna se att specifika 

faktorers påverkan av valet.  

 

7.5.4 Regression 4 IT-branschen 

 

P-värde Justerat R2 Använda rader Oanvända rader 

0,024 18,28 34 5 

Tabell 25. Visar resultatet för regressionsmodellen från regression 4. 

 

Den fjärde regressionen inkluderar endast data från IT-branschen. Responsvariabeln är 

regelverk som består av K2 och K3, eventvariabeln är K3. Förklaringsvariablerna är 

rörelseresultat, skatt, skuldsättningsgrad, log. avskrivningar, log. totala tillgångar och log. 

summa materiella anläggningstillgångar. Av totalt 39 företag inkluderades 34 företag. 

Bortfall beror på att värden saknades på de variabler som blivit logaritmerade. P-värdet 

för modellen är 0,024 vilket betyder att modellen är statistiskt signifikant vid en 

signifikansnivå på 0,05.  Den justerade förklaringsgraden är 18,28% vilket innebär att 

modellen förklarar 18,28% av variationen i responsvariabeln. Detta ser vi i tabell 25.  
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Term Koefficienter P-värde 

Rörelseresultat (tkr) -0,000070 0,781 

Skatt (tkr) -0,00109 0,479 

Skuldsättningsgrad (%) -0,0099 0,781 

Log. Avskrivningar (tkr) 3,41 0,038 

Log. Totala tillgångar (tkr) 3,36 0,143 

Log. Summa materiella anläggningstillgångar (tkr) -2,03 0,151 

Tabell 26. Visar resultatet från regression 4.  

 

Koefficienterna visas i tabell 26. Koefficienterna för variablerna rörelseresultat, skatt och 

skuldsättningsgrad med samtliga av de tre variablerna har höga p-värden är inte 

signifikanta. Avskrivningar, totala tillgångar och summa totala tillgångar har positiva 

koefficienter men av dessa är det endast avskrivningar vars koefficient har ett p-värde 

som visar på ett statistiskt signifikant samband. Koefficienten för avskrivningar är 3,41 

och p-värdet är 0,038 vilket betyder att koefficienten är statistiskt signifikant vid en 

signifikansnivå på 0,05. Enligt dessa värden kan vi dra slutsatsen att en ökning i storleken 

på ett företags avskrivningar skulle öka sannolikheten att företaget väljer K3 som 

regelverk. 

 

Oddskvot för kontinuerlig indikator 

Indikator Oddskvot 

Rörelseresultat (tkr) 0,9999 

Skatt (tkr) 0,9989 

Skuldsättningsgrad (%) 0,9901 

Log. Avskrivningar (tkr) 30,2295 

Log. Totala tillgångar (tkr) 28,6809 

Log. Summa materiella anläggningstillgångar (tkr) 0,1308 

Tabell 27. Visar oddskvoten från regression 4.  

 

I tabell 27 ser vi att värdet på oddskvoten stämmer överens med koefficienten för 

avskrivningar. Oddskvoten är 30,2295. Från de värden som angivits kan vi konstatera att 

avskrivningar har stor effekt på valet av regelverk. Avskrivningar är också den enda 

variabeln i modellen som har ett statistiskt signifikant samband med responsvariabeln. 

 

Att avskrivningar har ett samband med val av regelverk kan verka motsägelsefullt. 

Företag inom IT-branschen förväntas inte ha ett lika högt värde av avskrivningsbara 

tillgångar som företag inom fastighetsbranschen eller industribranschen kan tänkas ha. 

De flesta av de observerade företagen hade inte heller redovisat några immateriella 

tillgångar som avskrivning kan göras på. Resultatet från regressionen visar dock att det 

finns ett starkt samband vilket innebär att en ökning i avskrivningarna kommer öka 

sannolikheten att företag inom IT-branschen väljer K3. Inom IT-branschen finns det 

troligtvis tillgångar i form av datorer och elektronik. Vi kan dra slutsatsen att det är dessa 

som ligger till grund för att resultatet visar på ett sådant starkt samband.  
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7.6 Sammanfattande analys 

Resultatet från regression 1 där alla företag från samtliga tre branscher ingick visar att 

avskrivningar har signifikant positivt samband till val av regelverk. Det visar också att 

det är större sannolikhet att företag inom IT-branschen väljer K3 än att företag inom 

fastighetsbranschen gör det. Resultatet från regression 2 där enbart företag från 

fastighetsbranschen ingick visar att skatt och rörelseresultat har en påverkan. I regression 

3 ingick företag från industribranschen och resultatet visar att ingen av 

förklaringsvariablerna har ett signifikant samband med valet mellan K2 och K3. I den 

sista regressionen, regression 4, ingick endast företag från IT-branschen och här visar 

resultatet att avskrivningar är den enda variabeln som har ett samband med val av 

regelverk.  

 

För att svara på hur förtegen valt har den kvantitativa studien som genomförts varit 

passande. Vi har genom granskning av de finansiella rapporterna kunna konstatera att 

generellt sett så har K2 varit det regelverk som mindre företag i Sverige valt. K2 är det 

enklare av de två regelverken och är mindre kostsamt och tidskrävande än vad K3 är. Det 

kan vara så att företagen därför väljer K2 till en början då det känns som en säkrare start. 

Vissa kanske inte är insatta i vad K3 innebär och tycker att det verkar dyrt och onödigt. 

Det kan vara så att många av de företaget som valt K2 senare växlar till K3 när de fått 

mer kunskap av vad det innebär och om de kan tänka sig passa deras verksamhet. 

Företagen kan byta från K2 till K3 men om de istället valt K3 i början och sedan vill gå 

över till K2 så krävs särskilda skäl för att de ska få göra bytet. Även det skulle kunna vara 

en orsak till varför de flesta av de observerade företagen valt K2.  

 

De utvalda variablerna som inkluderats i vår studie har sin grund i tidigare studier och 

teorier. Vissa variabler har blivit utvalda med hänsyn till skillnaderna som finns mellan 

K2 och K3 när de kan tänkas vara avgörande för de utvalda branscherna. Trots att 

variablerna som ingår i studien är förankrade i teorier och tidigare forskning så är det få 

som faktiskt visar ett samband med valet mellan K2 och K3. Förmodligen finns det andra 

variabler och faktorer som har en påverkan i valet men som vi inte lyckats fånga in. Vilket 

val företaget gör kan tänkas vara individuellt och bero på faktorer som är svåra att 

upptäcka utifrån. Det kanske krävs att man är väl insatt i företaget och dess ekonomi för 

att kunna identifiera dessa faktorer och kunna avgöra vilket av regelverken som skulle 

passa bäst för just det specifika företaget. Fastän vi hittar två företag som utifrån ser 

likvärdiga ut så är det förmodligen mycket som skiljer dem åt ändå och därför kanske 

endast någon som är insatt i företagets ekonomi, verksamhet och tillgångar kan uttala sig 

om vad som skulle lämpa sig bäst för företaget. Trots att två företag har redovisat samma 

värde på tillgångar, exempelvis på en maskin så kan det ändå skilja sig i vad det är för typ 

av maskin, hur användningen ser ur och hur länge företaget ägt maskinen. Här är det inte 

säkert att företaget väljer samma regelverk. För ett av företagen kanske schablonmässig 

värdering av nyttjandeperiod passar bra och de anser att K3 skulle kräva för mycket tid 

och kostnader. Det andra företaget kan anse att det finns behov av att exempelvis fastställa 

en längre nyttjandeperiod eller att tillämpa komponentavskrivning för att anpassa 

avskrivningen bättre efter maskinens faktiska slitage. På så sätt skulle företaget möjligtvis 

kunna minska kostnaderna och öka de aktuella intäkterna. Det kan vara så att den 

kvantitativa studien som vi genomfört är för generell och att det är därför den kanske inte 

lyckas fånga upp det mest relevanta. För att kunna identifiera dessa faktorer hade 

förmodligen en kvalitativ studie behövts genomföras där data samlas in genom 

djupintervjuer eller möjligtvis frågeenkäter där personer som är väl insatta i företagets 

ekonomi får svara på hur de förhåller sig till K2 och K3 samt vilka faktorer som de anser 
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är viktigast att ta i beaktande vid valet. Genom en kvalitativ studie skulle det även vara 

lättare att ta reda på hur utfallet faktiskt blev och om de känner att de valt rätt. För att 

kunna nå ut till samma mängd företag, som vi gjort i denna studie, skulle det dock med 

en kvalitativ studie kräva mycket tid och resurser.  

8. Slutsats 
I detta kapitel kommer de frågeställningar som presenterats i introduktionskapitlet att 

besvaras. Studiens empiri kommer att ligga till grund för slutsatserna. Vidare beskrivs 

sanningskriterier i form av reliabilitet och validitet samt huruvida de är uppfyllda. Även 

studiens samhälleliga och etiska aspekter kommer presenteras. Slutligen ges förslag till 

vidare forskning. 

 

8.1 Studiens slutsatser 

Syftet med studien är att genom kvantitativ metod undersöka valet mellan K2 och K3 för 

mindre onoterade företag i Sverige för att kunna sammanställa vad företagen valt och 

avgöra om det finns någon branschanknytning i valen. För att kunna undersöka detta 

formulerades två frågeställningar som fick bli studiens utgångspunkter. Datamaterialet 

bestod av siffror tagna från respektive företags finansiella rapport. Data som utgör 

förklaringsvariablerna som ingår i den här studien är hämtade från databasen Retriever 

Business.  

 

Första frågeställningen som formulerades lyder: 

 

Hur valde företagen mellan K2 och K3? 

 

För att ta reda på hur företagen faktiskt valt mellan K2 och K3 granskades finansiella 

rapporter från samtliga utvalda företag. I den finansiella rapporten framgår det under 

tilläggsupplysningar vilket regelverk som rapporten är anpassad efter. En 

sammanställning av samtliga företags val visade att 65,5% av företagen valt K2 och 34,5% 

valt K3. När de utvalda företagen, tillhörande de utvalda branscherna, sammanställdes 

separat kunde vi konstatera att 73% av företagen inom fastighetsbranschen valt K2 och 

27% valt K3. Fördelningen inom industribranschen speglade exakt det som utlästes från 

fastighetsbranschen. Inom IT-branschen har 51,3% valt K2 och 48,7% av företagen har 

valt K3. Vi kan konstatera att majoriteten av företagen inom fastighetsbranschen samt 

industribranschen har valt K2. Inom IT-branschen är fördelningen mellan K2 och K3 

nästintill jämn. Fördelningen i hur företagen har valt mellan K2 och K3 skiljer sig alltså 

åt mellan IT-branschen och de två övriga branscherna. Genom sammanställningen har vi 

kunnat svara på hur företagen valt. De uppställda tabellerna som visar på fördelningen 

mellan K2 och K3 är tydliga och lätta för utomstående att avläsa. Den andra 

frågeställningen som formulerades lyder: 

 

Finns det någon branschanknytning i valet mellan K2 och K3 och vilka faktorer påverkade 

valet? 

 

Branschanknytningen undersöks i regression 1 där data från alla företag och alla branscher 

inkluderats. I modellen är regelverk responsvariabel och förklaringsvariablerna är 

rörelseresultat, skatt, skuldsättningsgrad, log. avskrivningar, log. totala tillgångar, log. 

summa materiella anläggningstillgångar samt branscher. Variabeln bransch är en 

kategorisk variabel och består av fastighetsbranschen, industribranschen samt IT-

branschen. Resultatet från regression 1 visar att det är större sannolikhet att företagen 
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väljer K3 om de tillhör IT-branschen än om de tillhör fastighetsbranschen. 

Industribranschen visade inget signifikant samband med val av regelverk. Vi kan alltså 

konstatera att det finns en branschanknytning i valet mellan K2 och K3 för företagen inom 

IT-branschen. För industribranschen samt fastighetsbranschen kan vi i denna studie inte 

utläsa att det finns någon branschanknytning i valet mellan K2 och K3.  

 

För att undersöka vilka faktorer som påverkade valet mellan K2 och K3 valdes 

förklaringsvariabler ut. Valet av förklaringsvariablerna grundas i tidigare studier och 

teorier. Vi har manuellt inhämtat data från Retriever Business i form av årsredovisningar. 

Efter att förklaringsvariablerna valts ut samlades data till dessa variabler in genom färdiga 

tabeller i Retriever Business. Data som samlats in testades sedan med hjälp av 

regressionsanalyser för att undersöka förklaringsvariablernas påverkan på 

responsvariabeln. Resultatet från regressionsanalys 1, där alla företag från de tre 

branscherna inkluderades, visade att företagets storlek på avskrivningar påverkar valet av 

regelverk. Att storleken på företagets avskrivningar påverkar valet av regelverk och ökar 

sannolikheten att företaget väljer K3 kan bero på att företag som tillämpar K3 själva kan 

påverka avskrivningarna mer än vad de kan inom K2. K3 tillåter komponentavskrivning 

vilket inte K2 gör.  

 

I regression 2 är responsvariabeln regelverk som även här består av K2 och K3. 

Förklaringsvariablerna är rörelseresultat, skatt, skuldsättningsgrad, log. avskrivningar, 

log. totala tillgångar, log. summa materiella anläggningstillgångar samt log. 

byggnader&mark. Resultatet från regression 2 där företag från fastighetsbranschen ingick 

visade att variablerna skatt och rörelseresultat påverkade valet mellan K2 och K3. Att 

rörelseresultatet visat sig signifikant skulle kunna bero på företag inom 

fastighetsbranschen använder bonusprogram och vill därför maximera de aktuella 

intäkterna för att på så sätt maximera bonusen. Att variabeln skatt är signifikant skulle 

kunna bero på att K3 ger möjligheten att redovisa uppskjuten skatt vilket innebär att 

företag som tillämpar K3 får större utrymme att påverka den redovisade skatten. 

 

I regression 3 är responsvariabeln regelverk och förklaringsvariablerna är rörelseresultat, 

skatt, skuldsättningsgrad, log. avskrivningar, log. totala tillgångar, log. summa materiella 

anläggningstillgångar och maskiner. Resultatet från regression 3, där företag från 

industribranschen ingick, visade att ingen av de utvalda förklaringsvariablerna påverkar 

valet av regelverk. Att ingen av variablerna är signifikant kan bero på att det helt enkelt är 

andra variabler som påverkar valet av regelverk och som vi inte lyckats fånga in i studien. 

Det kan också bero på att industribranschen är heterogen och att företagen bedriver olika 

typer av verksamhet. Ett större antal observationer skulle möjligtvis behövas för att ta 

hänsyn till detta.  

 

I regression 4 är responsvariabeln regelverk och förklaringsvariablerna är rörelseresultat, 

skatt, skuldsättningsgrad, log. avskrivningar, log. totala tillgångar och log. summa 

materiella anläggningstillgångar. Resultatet från regression 4, där företag från IT-

branschen ingick, visar att företagets storlek på avskrivningar påverkar valet av regelverk. 

Att avskrivningar påverkar valet kan bero på att företagen inom IT-branschen har 

avskrivningsbara tillgångar i form av datorer och elektronik.  

 

Trots att de utvalda variablerna som ingår i regressionsmodellerna är förankrade i tidigare 

forskning och teorier är det många av dem som inte visat sig ha ett statistiskt signifikant 

samband med företagens val av regelverk. Det är svårt för oss att avgöra om det är på 



51 
 

grund av att variablerna faktiskt inte är signifikanta eller om det är så att något annat 

påverkar resultatet. Det kan vara så att vi samlat in för lite data eller, som tidigare 

diskuterats, i kapitlet som behandlar empiri och analys, så kan det vara så att det finns 

andra faktorer som påverkar valet med att vi inte lyckats fånga upp dessa i den här studien. 

Det kan vara väldigt individuellt hur företagen väljer och det kan vara så att det krävs en 

person som är väl insatt i företagets ekonomi och verksamhet för att avgöra vilka faktorer 

som påverkar valet mellan K2 och K3 för just det företaget. En annan typ av studie hade 

behövts för att fånga upp dessa faktorer. Trots det så anser vi att variablerna är relevanta 

för att undersöka valet mellan K2 och K3 med tanke på att de är förankrade i teori och ett 

resultat av studier gjorda av erkända forskare inom redovisningsområdet. Vid framtida 

studier bör forskare kunna använda dessa variabler för att göra en noggrannare 

undersökning.  

 

8.2 Sanningskriterier 

Sanningskriterierna är en integrerad del av hela forskningsprocessen och kan avgöras 

redan vid teorigenerering och därmed innan aktionsforskningen påbörjats (Johansson-

Lindfors 2003, s. 160).   

 

8.2.1 Reliabilitet 

I den här studien används den kvantitativa metoden och enligt Bryman & Bell (2013, s. 

63) är reliabilitet av intresse i kvantitativa undersökningar. Reliabilitet innebär att studien 

ska kunna upprepas vid ett annat tillfälle och erhållna resultat bör då överensstämma med 

varandra för att en studie ska vara tillförlitlig (Bryman och Bell, 2013, s. 64). Då 

datamaterialet hämtats från företagens årsredovisningar från år 2013 och 2014 bör 

datamaterialet inte förändras med tiden och därför bör resultatet från en ny studie 

överensstämma med det resultat vi erhållit genom denna studie, så läge samma års 

årsredovisningar används. Trots att vi erhållit låga signifikansnivåer så har många av de 

variabler som använts i den här studien även använts i tidigare forskning som behandlar 

val av redovisningsmetod. Det kan betyda att en eller flera variabler inte ska finnas med i 

studien alternativt finns det andra variabler som påverkar val av regelverk men som vi inte 

lyckats fånga in. Vi anser dock att eftersom de flesta av de variabler vi använder 

förekommer i tidigare forskning inom redovisning så anser vi studien vara reliabel. 

 

Interbedömarreliabilitet benämner Bryman (2011, s. 160) som en händelse där 

observatörernas subjektiva tolkning av observerad data skiljer sig för mycket åt.  Gällande 

företags val av K-regelverk är interbedömarreliabilitet hög. I årsredovisningarna framgår 

tydligt vilket regelverk företagen tillämpar vilket innebär att tolkning av data inte 

förekommer. Risken för låg interbedömarreliabiltet finns vid branschval och huruvida de 

relevanta i studien. Det kan finnas en möjlighet att andra forskare inte skulle göra en 

liknande bedömning gällande vilka branscher som är av intresse i studien som exempelvis 

vilken bransch som anses mest lämpad för att utgöra den branschspecifika gruppen inom 

forskning och utveckling. Vi har valt IT-branschen inom forskning och utveckling men 

innan beslutet togs kontrollerades andra branscher som kan tänkas ha internt upparbetade 

immateriella tillgångar. Kontroll av andra branscher innan beslut anser vi öka studiens 

trovärdighet. Vi anser att internbedömarreliabiliteten är hög i den här studien. Det med 

anledning av att företagens val av K-regelverk inte är tolkningsbart, det vill säga antingen 

har företaget valt K2 eller K3. Vi har även i den här studien granskat årsredovisningar från 

andra företag som är verksamma inom andra branscher innan beslut fattades om 

fastighetsbranschen, IT-branschen och industribranschen. 
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8.2.2 Validitet 

Begreppet validitet är i en studie av relevans och innebär att tillämpade mätmetoder mäter 

vad som avses mätas. Enligt Bryman (2011, s. 50) är validitet ett av de viktigaste 

kriterierna inom forskning. Vidare menar Bryman (2011, s. 167) att reliabilitet är en 

förutsättning för att en studie ska anses uppfylla validitet och som vi nämnt i stycken ovan 

har vår studie god reliabilitet. 

 

Begreppsvaliditet, intern validitet och extern validitet är tre typer av validitet som nämns 

av Bryman & Bell (2013, s. 64).  Begreppsvaliditet beskriver huruvida mätinstrumentet 

som används mäter rätt. I den här studien har årsredovisningar från de utvalda företagen 

används för att mäta och undersöka valet mellan K2 och K3. Av årsredovisningarna 

framgår det tydligt vilket regelverk som tillämpats i sammanställningen och det finns 

därför ingen risk för feltolkningar eller felbedömningar. Vald mätmetod kan därför anses 

vara tillförlitlig. 

 

Intern validitet avser förklara om det existerar kausala samband mellan två eller flera 

variabler i en studie, det vill säga den faktor som utövar orsakssamband för den oberoende 

variabeln och effekten av denna för beroende variabeln (Bryman & Bell, 2013, s. 64). Ett 

flertal av de variablerna använts i den här studien är förankrade i tidigare studier och 

teorier. Det förekommer också branschspecifika variabler som grundas i skillnaderna som 

finns mellan K2 och K3. Vi har i den här studien testad de utvalda variablerna i ett 

korrelationstest. På så sätt ser vi om två eller fler variabler förklarar samma sak. Vi 

bedömde att detta inte är fallet för de utvalda variablerna som ingår i studien. Den interna 

validiteten bör därför vara god. Vi kan dock inte avgöra om det finns något orsakssamband 

mellan studiens utvalda variabler och andra variabler som inte testats i studien och vi har 

tagit detta i beaktande när vi har tolkat våra resultat.  

 

Bryman & Bell (2013, s. 64) menar att när resultatet i en undersökning kan generaliseras 

till en större population uppstår extern validitet i en studie. Vi har i den här observerat 113 

stycken företag från tre olika branscher. Med tanke på urvalsstorleken anser vi att 

resultatet bör vara generaliserbart till andra mindre onoterade företag inom de utvalda 

branscherna. Det är dock osäkert ifall resultatet skulle kunna appliceras på någon annan 

bransch än de som ingått i denna studie. Eftersom att resultatet kan tänkas gå att applicera 

på liknande grupper så anses den externa validiteten vara god. 

 

8.3 Samhälleliga och etiska aspekter 

Givet den pågående samhällsutvecklingen ökar informationskravet av bland annat 

politiker, samhällsgrupper och den enskilde individen. Inte minst ställs krav på företags 

finansiella rapporter, informationen ska vara begriplig och korrekt. I decennier har 

redovisning varit ett fundamentalt dagligt inslag bland företag runtom i Sverige. 

Intressenter förväntar sig att den offentliga informationen är tillförlitlig och sanningsenlig. 

Till exempel förväntar sig investeraren efter en fundamental analys kunna ta beslut baserat 

på given information, ytterligare exempel är företagsanställdas behov av kunskap 

angående arbetsgivarens ekonomiska förhållande på sikt. En finansiell rapport som inte 

följer upprättade regler, normer och principer kan framställas icke-sanningsenligt och 

därmed vilseleda intressenter. 

 

Den här studien har redogjort för skillnader mellan K2 och K3 och det presenterade 

resultatet visar hur företag inom skilda branscher valt mellan regelverken. Den 

information som kan tillhandahållas av vår studie kan bidra till att 
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informationsasymmetrin minskar. Studien påvisar hur företagen inom de utvalda 

branscherna valt och den informationen kan vara av intresse för nyetablerade företag inom 

branschen. Även investerare och andra individer som har ett allmänt intresse av 

regelverken K2 och K3 samt företagen och deras redovisningsmetoder kan använda 

studien för att inhämta kunskap.  

 

Att mindre företag fortfarande har möjlighet att välja mellan regelbaserade K2 och det 

principbaserade regelverket K3 kan innebära att problemet Bokföringsnämnden ville 

åtgärda kvarstår, det vill säga begränsa redovisningsregler och därmed minska svårtolkade 

rapporter. Det eftersom mindre företag fortfarande kan välja principbaserat K3 som ger 

utrymme för tolkningar vilket kan innebära att ett företag kan anpassa årsredovisningen 

och därmed minska sanningshalten av den finansiella situationen. Det är därför intressant 

att fråga sig ifall mindre företag bör ha möjlighet att välja mellan K2 och K3. Alternativet 

skulle vara att begränsa valmöjligheterna av redovisningsreglerna ytterligare. 

 

Resultatet bekräftade tidigare studier om att skatt är en variabel som kan påverka valet av 

redovisning. Resultatet visar att sannolikheten att företag inom fastighetsbranschen väljer 

K3 ökar i takt med att skattekostnader ökar. Att variabeln skatt visat ett samband kan bero 

på att företagen vill kunna justera storleken på skatten och väljer därför K3 som ger mer 

utrymmer för detta. Mest troligt kan tänkas vara att företagen vill minska 

skattekostnaderna för att öka resultatet. I och med att företagen ges denna möjlighet kan 

de manipulera siffrorna för att anpassa dem efter exempelvis investerare. 

Informationsasymmetri finns då fortfarande kvar. Om företagen minskar sina 

skattebetalningar skulle det på längre sikt kunna påverka projekt, investeringar och bidrag 

som bekostas med skattemedel.  

 

8.4 Förslag till vidare forskning 

Under studiens gång har nya infallsvinklar och idéer på hur studien hade kunnat utföras 

på ett annat sätt kommit upp. Få av de utvalda variablerna visade ett samband med val av 

regelverk i den kvantitativa studien som vi genomförde. Att genomföra fast av kvalitativ 

karaktär skulle möjligtvis på ett bättre sätt kunna fånga upp de faktorer som avgjort valet 

av regelverk. Ett förslag är därför att undersöka vilka faktorer som påverkade valet mellan 

K2 och K3 genom en kvalitativ studie där personer som är väl insatta i företagets ekonomi 

och verksamhet intervjuas. Vid en sådan studie är det dock inte lika lätt att nå ut till samma 

mängd företag så för att studien ska få tyngd rekommenderar vi att forskarna överväger 

tiden som studien kräver. Ett annat alternativ skulle vara att genomföra en liknande studie 

längre fram och då även undersöka hur många av de som valde K2 som gått över till K3 

samt ta reda på varför de i sådant fall valt att byta regelverk. Ytterligare ett alternativ är 

att granska utfallet för de företag som valt K3. Forskarna skulle då kunna undersöka om 

företagen efter bytet kunnat minska exempelvis skattekostnaderna eller storleken på 

avskrivningar. Ett sista förslag är att välja ut ett företag och sedan upprätta en finansiell 

rapport först efter K2 och sedan K3. En jämförelse mellan utfallen från de två regelverken 

skulle då kunna göras. 
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