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Sammanfattning 
 
Med stöd från Institutionell teori och Design Management har denna studie undersökt hur IT-

företag i Stockholm organiserar sig, med avseende på vilka redovisningsbeslut de fattar. 

Studien har formulerat fyra hypoteser om vilket K-regelverk, det vill säga 

redovisningsregelverk, små IT-företag väljer utifrån tre olika faktorer och testat dessa genom 

en kvantitativ analys av företagens årsredovisning. Val av K-regelverk har jämförts med 

storleken på företagen, vilken delbransch de befinner sig i samt vilket revisionsbolag de 

anlitar. Utöver detta har studien även undersökt om det finns någon korrelation mellan 

användandet av Design Management och val av K-regelverk. Studien finner ett visst stöd för 

tre av de hypoteser som formulerats, men ser inget samband mellan Design Management 

och val av K-regelverk.  

 

Abstract 
 
With support from Institutional Theory and Design Management, this study has examined 

how IT companies in Stockholm are organised, with focus on which financial reporting 

decisions they make. The study poses four hypotheses regarding which standard for 

financial reporting small IT companies implement, based on three different factors, and test 

these through a quantitative study of the companies’ annual reports. Choice of reporting 

standard has been compared to company size, which sub-sector they are active within and 

which revision company they employ. In addition, this study has also examined wether there 

is any correlation between the usage of Design Management and which reporting standard 

is chosen. Some support is found for three of the stated hypotheses, but no correlation is 

found between Design Management and choice of reporting standard.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund  
Sverige var tidigt med att införa informationsteknik (IT) på en nationell nivå, och gjorde det 
långt innan uttrycket IT ens var myntat (Nationalencyklopedin, u.å.b). I Stockholm byggdes 
det första telefonnätet år 1880, redan fyra år efter telefonens uppfinnande av Alexander 
Graham Bell (Tahvanainen, 1993). Företaget Ericsson, då L.M. Ericsson & Co, grundades år 
1876 i staden, och Stockholm har förvaltat och utvecklat detta arv. Nästan 120 år senare, år 
1992, definierades IT-branschen av Statistiska Centralbyrån. På många vis påbörjade 
branschen då sin moderna historia, tillsammans med framväxten av ett kommersiellt internet 
i Sverige (Nationalencyklopedin, u.å.a). Idag är Stockholm ett kluster för IT-företag, och har 
beskrivits som ett nytt Silicon Valley (Stockholms Handelskammare, 2015). Stockholm tycks 
ha skapat de perfekta omständigheterna för innovativa startups (Liebermann 2016), och 
framgångssagor som företagen Spotify och Mojang vittnar om detta.  
 
Även om IT hade sin begynnelse i kabeldragning och proppväxlar har det idag utvecklats till 
en bransch som inte alls lägger lika stor vikt på hårdvaran. Både Spotify och Mojang 
levererar helt digitala produkter, enbart bestående av programkod, och de är långt ifrån 
ensamma i branschen om det. Även de IT-företag som levererar en fysisk produkt behöver 
producera datorkod för att understödja produkten. IT-branschen är heller inte ensam om att 
behöva IT-lösningar för att understödja sin huvudverksamhet. Inom branschen återfinns 
företag som levererar stödtjänster för bland annat vården och finanssektorn, och det är få 
företag som inte på något vis behöver använda sig av IT-branschen och den programkod 
som produceras (Castells, 1999).  
 
Ur ett företagsorganisatoriskt perspektiv är programmering intressant att studera eftersom 
det framställer en produkt som ofta är resultatet av flera personers förädlande arbete, men 
som inte har några krav på råvaror. All förädling sker istället genom programmerarnas 
ansamlade kunskaper och kreativitet. Man kan jämföra det med en författares arbete, men 
vinklat för industriell framställning. Det är till och med så likt att programkod skyddas på 
samma vis som ett litterärt verk i Upphovsrättslagen (prv.se, u.å.). Likt alla samlade 
ansträngningar mot ett gemensamt mål måste detta arbete på något vis organiseras.  
 
Hur företag agerar och organiserar sig är något som företagsekonomisk forskning har ägnat 
sig åt åtminstone sedan 1900-talets början (Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre, 2012). 
Det finns både normativa ansatser, som försöker beskriva hur företagen bör agera, och 
deskriptiva ansatser, som försöker förklara det som faktiskt har skett. Flera deskriptiva 
teorier återfinns inom organisationsteorin (ibid.), däribland Institutionell teori, som försöker 
beskriva hur hela företaget fungerar och påverkar sig självt, vilket bland annat forskare som 
DiMaggio och Powell (1983) har undersökt. Inom det deskriptiva området finns också en del 
redovisningsforskning, även om denna oftare är normativ. Den kanske största deskriptiva 
teorin är Positive Accounting Theory, som försöker förklara och förutspå vilka 
redovisningssval företag kommer göra (Watts & Zimmerman, 1978). Den normativa 
forskningen som bedrivs inom redovisning har som syfte att utforma redovisningsstandarder, 
men när det kommer till hur hela företag ska handla finns det betydligt fler röster och åsikter. 
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Design management, till exempel, är ett verktyg som kan hjälpa företag att organisera sin 
verksamhet, och en viktig del i denna styrningsform är hur man ska styra innovations- och 
utvecklingsarbete. Design Management betonar även vikten av att låta metoden genomsyra 
hela företagets organisation (Svengren Holm, 2014).  

1.2 K-regelverken 
I samband med att den EU-förordning som innebar att börsnoterade företag skulle applicera 
International Financial Reporting Standards (IFRS) i sin koncernredovisning konstaterade 
Bokföringsnämnden (BFN) att den normgivning som fanns var undermålig för att möjliggöra 
delvis tillämpning av det nya systemet, samt att det nya systemet inte var ändamålsenligt för 
icke-noterade företag. I och med detta påbörjades år 2004 arbetet med K-projektet. 
(Bokföringsnämnden, 2004) 
 
K står i detta fall för kategori, och K-projektet innebar att fyra olika regelverk togs fram, ett för 
varje kategori av företag. K1, förenklat bokslut, är till för enskilda näringsidkare och de allra 
minsta företagen. K2 är en förenkling av huvudregelverket K3, och kan användas av mindre, 
onoterade företag. K3 är huvudregelverket som kan användas av alla företag. K4 är 
koncernredovisning i enlighet med IFRS. (Bokföringsnämnden, 2004) 

Den huvudsakliga skillnaden mellan K2 och K3, som denna uppsats fokuserar på, är att K2 
präglas av förenklingar och försiktighet. Värdering av tillgångar sker alltid utifrån 
anskaffningsvärde, vilket ofta innebär ett lägre värde än det verkliga värdet. K2 kräver också 
färre upplysningar genom noter, och har en fast uppställningsform för årsredovisningen. 
Detta innebär att man inte får ändra uppställningen av bland annat resultat- och 
balansräkningarna, och därför är man mer begränsad i vilken information man väljer att 
presentera samt hur man presenterar den. (Bokföringsnämnden, 2017)  

1.3 Problemdiskussion 
Idag kan mindre aktiebolag i Sverige välja mellan att använda sig av två olika 
redovisningsregelverk, K2- eller K3-regelverken, när de skapar sin redovisning. K2 är 
enklare att tillämpa och passar de företag som har få eller inga anställda, inga externa 
långivare eller intressenter, eller om man som företagare inte besitter kunskapen eller 
kapitalet att hyra in någon med rätt kompetens för en mer utförlig redovisning. Driver man 
däremot ett företag som har potential att växa och bli större kan det vara fördelaktigt att börja 
redovisa enligt K3 redan innan företaget blivit större och man måste göra det. Idag redovisar 
majoriteten av mindre aktiebolag enligt K2, men Ahlfors (2016) menar att det finns fördelar 
för mindre företag att redovisa mer utförligt enligt K3, speciellt i företag med en kraftig 
tillväxt. (Ahlfors, 2016) 
 
Att som mindre företag fatta ett beslut om vilket regelverk man ska förhålla sig till kan dock 
vara svårt. Som mindre företag behöver man utreda vilken tillväxt man förutser och hur stort 
och komplext företag man vill skapa. Övergången från K2 till K3 kan även vara komplicerad 
och man behöver skaffa sig förståelse för en del förändringar i regler som uppkommer 
genom bytet, till exempel gällande avskrivningar, pensioner och finansiella instrument. Har 
man väl övergått från K2 till K3 är det dessutom inte helt enkelt att byta tillbaka. (PWC, 
2013) Denna problematik kan skapa en osäkerhet inom företaget. Osäkerhet i företag och 
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organisationer kan, enligt DiMaggio och Powell (1983), leda till att man imiterar andra 
företag eller organisationer inom samma fält som anses mer legitima och framgångsrika, för 
att på så sätt uppnå samma legitimitet. DiMaggio och Powell (1983) diskuterar även att detta 
kan ske speciellt i innovationsdrivande företag, eftersom de i högre grad kan uppleva 
osäkerhet. 
 
Idag kan man säga att innovation och Informationsteknologi (IT) går hand i hand. Enligt 
Canon.se (2017) behöver innovation IT och IT behöver innovation. 2016 fanns det drygt 25 
000 IT-företag enbart i Stockholm och IT-sektorn bidrog till 42% av den produktivitetstillväxt 
som skedde i Sverige mellan 2006 och 2013. IT-sektorn fortsätter växa i en allt snabbare 
takt, och det går att se att allt fler företag inom IT-sektorn startas i just Stockholm 
(Investstockholm.se, 2016). Canon.se (2017) påstår dock att IT-sektorn brister i tillämpandet 
av kreativt tänkande i företagens dagliga arbete. Innovation ska vara ett sätt att tänka och 
handla på som ska influera hela företaget och inte bara en specifik avdelning eller en 
specifik person (Canon.se, 2017). 

“Det har aldrig funnits större behov av innovation inom IT än vad det gör idag. De 
flesta företagsledare vet att innovation bara kan ske i rätt miljö, där alla deltar i 
innovationsprocessen och där alla bidrar med nya idéer.” 

(Canon.se, 2017) 

Innovationsbaserade företag kan använda styrningsformen Design Management som ett 
hjälpmedel för att generera idéer genom hela innovationsprocessen (Borja de Mozota, 
2008). Design Management som beslutshjälpmedel kan även hjälpa till att främja dessa 
idéer (ibid.). Dess syfte är att på djupare nivå koppla samman design, innovation, teknik, 
management och kunder för att skapa konkurrensfördelar inom ekonomi-, kultur- och 
miljöfaktorer, men även förbättra effektiviteten hos ett företag med hjälp av design (Design 
Management Institute, u.å.). Ur detta kan man utläsa att en central del i just Design 
Management är det faktum att det ska influera hela organisationen samt dess beslut och 
strategier. På så vis blir företaget en enda producerande enhet, snarare än flera olika 
avdelningar som arbetar separat från varandra. 
 
På samma sätt som Svengren Holm (2014) beskriver hur Design Management ska influera 
design i alla organisationens avdelningar, beskriver Lindbeck och Snower (2000) den 
förändring som uppkommit under den senare delen av 1900-talet, i takt med 
produktionsteknologins utveckling. Den organisatoriska förändring de diskuterar har bidragit 
till att fler samarbeten mellan olika avdelningar blivit allt mer vanliga samt att avdelningarna 
fått mer insyn i varandras arbeten.  
  
Borja de Mozota och Kim (2009) diskuterar också de fördelar en design manager fick i 
samband med att IFRS infördes. De menade att i och med att immateriella tillgångar började 
mätas, tillgångar som influeras av design som teknologi, varumärke samt kundrelationer, ska 
design också ses som en immateriell tillgång för företaget. Borja de Mozota och Kim (2009) 
menar också på att det finns brister i förståelsen för IFRS hos design managers. De menar 
också att design managers borde lägga om sitt fokus till en mer resursbaserad strategi samt 
till långsiktig värdering av immateriella tillgångar enligt IFRS. På så vis uppnår man det 
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holistiska företag som Lindbeck och Snower (2000) diskuterar, och införlivar även 
redovisningen i denna helhet. 
 
Om man ser till den deskriptiva forskningstraditionen har Institutionell teori tillsammans med 
Positive Accounting Theory använts för att försöka förutspå företags agerande, utifrån 
sociala och ekonomiska faktorer. Tidigare forskning (Carpenter & Feroz, 2001; Collin, 
Tagesson, Andersson, Cato & Hansson, 2009) har funnit stöd för detta, men har begränsat 
sig till enskilda branscher och geografiska områden, som till exempel kommunala bolag i 
Sverige. Framför allt Collin et al. (2009) framhöll även vikten av att bygga vidare på deras 
studie, bland annat genom att undersöka andra branscher.  

1.4 Syfte 
Uppsatsens syfte är att bygga vidare på den statistiska grund som redan existerar kring hur 
väl Institutionell teori kan förutspå vilka redovisningsval företag gör. Utöver detta undersöker 
uppsatsen även om det finns någon grund för att Design Management skulle leda till att en 
redovisningsmetod föredras framför en annan, och huruvida detta kan förklara de val som 
inte kan förklaras utifrån Institutionell teori.  

1.5 Forskningsfråga  
Denna uppsats ställer två frågor: 
 
Kan Institutionell teori användas för att förutspå vilket K-regelverk IT-företag i Stockholm 
kommer föredra? 
 
samt 
 
Finns det en korrelation mellan användandet av Design Management och val av K-regelverk 
bland IT-företag i Stockholm? 

1.6 Avgränsningar  
Uppsatsen kommer behandla små företag inom IT-branschen i Stockholmsområdet, där små 
företag definieras utifrån bokföringsnämndens gränsvärden för ett mindre företag (se figur 1) 
och deras val av regelverk för redovisning. Små företag är de företag som själva får välja 
mellan K2- och K3-regelverken. Emellertid har valet att studera små företag haft en viktig 
konsekvens på forskningsfrågan. Små företag är väldigt ofta ägarledda, det vill säga att 
ägare och ledning är samma personer. Positive Accounting Theory behandlar framför allt 
den intressekonflikt som uppstår mellan ägare och ledning, och eftersom denna konflikt inte 
kan uppstå i den valda populationen, har Positive Accounting Theory inte använts i själva 
genomförandet av undersökningen. Teorin återfinns däremot i den teoretiska bakgrunden för 
att ge ökad förståelse för de studier som också beskrivs, samt i analysen där den har hjälpt 
till att ge uppslag till alternativa förklaringar. 
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Ett företag är större år 3 om mer än ett av följande villkor är uppfyllda: 

a)  medelantalet anställda i företaget har uppgått till mer än 50 för både år 1 och år 2 

b)  företagets redovisade balansomslutning har uppgått till mer än 40 miljoner 
kronor för både år 1 och år 2 

c)  företagets redovisade nettoomsättning har uppgått till mer än 80 miljoner 
kronor för både år 1 och år 2 

Figur 1: Bokföringsnämndens kriterier för större företag (Bokföringsnämnden, 2016). 

2 Teoretiskt ramverk 
I följande avsnitt presenteras de teorier som har använts i tidigare forskning för att förklara 
redovisningsval, först utifrån organisationsteori och därefter redovisningsteori. Därefter 
presenteras Design Management och dess innebörd för denna uppsats. Slutligen beskrivs 
tidigare forskning som är baserad på dessa teorier och som har varit till hjälp vid 
problematiseringen av forskningsfrågan i denna undersökning. Valet att beskriva Positive 
Accounting Theory, trots att den inte har använts för att designa själva undersökningen, 
gjordes eftersom den fortfarande är relevant för att förstå tidigare forskning, samt har bidragit 
till en djupare förståelse i analysen. 

2.1 Institutionell teori 
Institutionell teori grundades på sent 1700-tal och argumenterar för att människan inte är helt 
ekonomiskt rationell och enbart fattar beslut som kan maximera sin egennytta (Eriksson-
Zetterquist, Kalling & Styhre, 2012). Institutioner, enligt den institutionella teorin, växer fram 
när människan skapar en social verklighet (ibid.).  
 
Forskare inom institutionell teori ifrågasätter att organisationer är ett rationellt verktyg och 
menar på att det är omgivningen samt tidigare mål och beslut som påverkar en organisation 
och hur den styrs (ibid.). Eriksson-Zetterquist, Kalling och Styhre (2012) menar även att 
människor och organisationer anpassar sig främst när en människa går in i en ny institution, 
där människan känner av och upptäcker hur denne ska bete sig samt vilka regler som ska 
följas. Detta gör en människa eller organisation för att skapa ordning, stabilitet samt 
förutsägbarhet (ibid.). Institutioner hjälper även till att förse aktörer med specifika kriterier för 
framgångar och misslyckanden samt hjälper människan att fatta moraliska beslut (ibid.). 
Detta genom att institutioner skapar regler som är anpassade efter det mest lämpliga 
beteendet (ibid.) 
 
Institutionell teori kan delas upp i tidig institutionell teori samt nyinstitutionell teori. 
Nyinstitutionell teori är baserad på den tidigare teorin men fokuserar mer på 
organisationsstrukturer och organisationsfält. Nyinstitutionell teori diskuterar även hur 
organisationer blir alltmer lika varandra genom begrepp som just organisationsfält och 
isomorfism.(ibid.) 
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2.1.1 Organisationsfält 
Organisationsfält kan ses som en process som skapas av organisationer inom samma 
fenomen, intresse eller produktlinje (Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre, 2012). Detta kan 
till exempel vara företag eller organisationer som är liknande till storlek eller företag som har 
liknande professionella värderingar (ibid.). Organisationsfält kan även ses som en process 
som skapar organisationer (ibid.). I västvärlden är offentlig förvaltning, marknad och frivilliga 
föreningar de vanligaste organisationsfälten och de hjälper organisationer som tillhör något 
av dessa fält med att uppnå den legitimitet som organisationen behöver (ibid.). Inom 
organisationsfälten är det främst de stora företagen som styr, då dess resurser för bland 
annat teknologi, patent och investeringar kan stänga ute de mindre företagen från 
marknaden (ibid.). Genom denna dominans blir de mindre företagen beroende av de större 
och följer på så sätt i deras fotspår, vilket gör de större företagen ännu starkare. På så sätt 
handlar inte företagen självständigt, utan avspeglar varandra för att uppnå legitimitet 
(DiMaggio & Powell, 1983).  
 
Genom denna strukturella uppdelning av organisationer i olika fält blir en konsekvens att 
organisationer mer och mer liknar varandra i struktur och kriterier. Denna konsekvens, eller 
sätt att ta efter varandra, kallas för institutionell isomorfism. Begreppet kan delas upp i tre 
olika typer: tvingande, imiterande och normativ isomorfism (ibd.).  

2.1.2 Tvingande isomorfism  
Tvingande isomorfism beskrivs av DiMaggio och Powell (1983) som en politisk tvångskraft, 
där svaga organisationer måste uppfylla specifika krav som ställs av starka organisationer. 
Ett exempel på detta är hur staten (den starka organisationen) reglerar fältet med hjälp av 
lagar och regler, vilket kan ge dem resurser från andra organisationer (DiMaggio & Powell, 
1983). Staten kan här ställa juridiska och tekniska krav på organisationer, till exempel krav 
på finansiell rapportering eller växlingar i budgetcykeln, som kan påverka en organisations 
struktur och beteende. Organisationer kan även svara på statens ändringar och makt, till 
exempel genom att anställa redovisningsekonomer som ett svar på statens förändringar och 
krav i skattelagstiftningen (ibid.).  

2.1.3 Imiterande isomorfism 
Imiterande isomorfism kommer främst från den osäkerhet som kan finnas i en organisation 
när de försöker anamma en teknik de inte riktigt har förståelse för. Istället för att hitta egna 
lösningar och metoder blir det enklare för en organisation att istället imitera en annan mer 
framgångsrik organisation. Genom att imitera en framgångsrik organisation kommer det 
osäkra företaget inte bara ha möjligheten att bli lika framgångsrik, utan också finna samma 
legitimitet. (DiMaggio & Powell, 1983) 

2.1.4 Normativ isomorfism 
Professionell utbildning har blivit allt vanligare, och normativ isomorfism handlar just om 
professionalisering och ökningen av att anställa personal med en vidareutbildning. Genom 
att anställa personal med gemensam utbildning kommer det bidra till större nätverk samt att 
personalen kommer behålla och skapa nya kunskaper och idéer inom ämnet. Man kan dela 
upp normativ isomorfism i två aspekter av professionalisering. Först har vi den formella 
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utbildning som lärs ut på universitet. Den andra aspekten avser tillväxten av professionella 
nätverk som täcker organisationer. Dessa två aspekter är viktiga då det är här som 
organisatoriska normer, regler och betéenden sprids mellan chefer och deras anställda. 
(DiMaggio & Powell, 1983)  
 
Alla tre typer av institutionell isomorfism kan uppstå under olika tidpunkter i en organisation, 
men de kan även uppstå under en och samma period (Carpenter & Feroz, 2001). 

2.2 Positive Accounting Theory 
Inom redovisning står man ofta inför olika beslut att fatta, till exempel val mellan olika 
regelverk eller mindre val inom regelverken, så som värderingsmetod för tillgångar. Mycket 
forskning inom redovisning är normativ, det vill säga att den har som ändamål att beskriva 
hur redovisning bör utföras, och vilka val som ska finnas tillgängliga för företag. Positive 
Accounting Theory är istället en deskriptiv teori som försöker förklara vilka beslut som 
faktiskt fattas. Den grundar mycket av sina påståenden i nationalekonomiska teorier, som att 
aktörer på en marknad är nyttomaximerande och rationella, och därmed att beslut grundas 
på vilka ekonomiska konsekvenser de medför (Watts & Zimmerman, 1978). Positive 
Accounting Theory bortser från faktorer utöver rent opportunistiskt vinstintresse, och befattar 
sig inte med koncept som lojalitet eller moral (ibid.).  

2.2.1 Effektiva marknadshypotesen 
Grundarna av Positive Accounting Theory, Watts och Zimmerman, baserar mycket av sin 
teori på den Effektiva Marknadshypotesen (EMH), som hävdar att aktiemarknaden är otroligt 
konkurrensdriven, och kommer reagera snabbt och opartiskt på all tillgänglig information 
(Deegan & Unerman, 2011). All tillgänglig information, även information som inte har något 
med redovisningen att göra, kommer således återspeglas i aktiepriset (ibid.). På grund av 
detta kan ledningens redovisningsbeslut inte påverka aktiepriset, och om ledningen försöker 
publicera rapporter med falsk information kommer de att mötas av tvivel och därmed förlora 
anseende (ibid.). Således menar Watts och Zimmerman (1986) att redovisningen inte 
behöver regleras i någon större utsträckning, utan att det finns en efterfrågan på 
redovisningsinformation och att den fria marknaden kommer reglera detta.  

2.2.2 Agent-teori 
Eftersom aktiepriset, enligt EMH, inte påverkas av redovisningsval behöver Positive 
Accounting Theory grunda sina förutsägelser på andra faktorer (Jensen & Meckling, 1976). 
Agent-teorin grundar sig i att ägare och ledning för ett företag är två separata enheter, där 
ledningen (agent) utför arbete åt ägarna (principal) i form av att driva företaget (ibid.). För att 
undvika att agenten utnyttjar detta för sin egen vinning på företagets bekostnad, eftersom 
Positive Accounting Theory förutsätter egennyttig vinstmaximering, måste principalen istället 
använda sig av olika metoder för att begränsa detta (ibid.). Antingen kan principalen ta ut en 
riskpremie, det vill säga minska agentens ersättning för att ta hänsyn till att agenten 
förväntas använda företagets medel för egen vinning, eller så kan principalen ge agenten 
ersättning baserat på hur väl företaget presterar (ibid.). På så vis ska agenten sätta 
företagets, och därmed även principalens, bästa framför sitt eget.  
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2.2.3 Bonus plan hypothesis 
Eftersom individer antas vara vinstmaximerande och själviska innebär detta att det finns 
ytterligare hypoteser som har utvecklats ur Positive Accounting Theory. En av dessa är 
Bonus Plan Hypothesis, som säger att om ledningen får ersättning utifrån företagets 
prestation förväntas ledningen välja redovisningsmetoder som ökar företagets bokförda 
prestation, allt annat lika. (Watts & Zimmerman, 1990) 

2.2.4 Political cost hypothesis 
Den andra utvecklande hypotesen inom Positive Accounting Theory som beskrivs i denna 
uppsats är Political cost hypothesis, som säger att ju större ett företag är, desto större är 
chansen att företaget väljer en redovisningsmetod som sänker resultatet, för att undvika en 
mer noggrann granskning. Eftersom det antas att det kräver tid och pengar att granska ett 
företaget menar denna hypotes att ett företag kan “flyga under radarn” genom att undvika att 
ge sken av att till exempel en monopol-situation föreligger, och göra det mer kostsamt än 
intressant att granska företaget. (Watts & Zimmerman, 1990) 

2.3 Design Management 
I detta avsnitt presenteras Design Management utifrån Stiftelsen Svensk Industridesign 
(SVID) och Design Management Institute (DMI), vilka är en svensk respektive en 
amerikansk organisation som utbildar om Design Management. 

2.3.1 Vad är Design Management?  
Design Management kan definieras på många olika sätt. Denna uppsats kommer förhålla sig 
till DMI definition av Design Management där Design Management kan definieras som 
flertalet processer och strategier som ständigt ska möjliggöra innovation och bidra till 
framgång inom en organisation genom att koppla samman design, innovation, ledning och 
kunder. Denna framgång ska nås genom att strategiskt implementera design över hela 
organisationen som drivkraft och/ eller differentieringsfaktor genom att använda sig av 
Design Thinking eller designprocesser. (Design Management Institute, u.å.) 
 
Yrken som design department managers, brand managers, creative directors, design 
directors, heads of design, design strategists, och design researchers använder sig av 
Design Management. Även företags beslutsfattare och chefer som på något sätt är ansvarig 
för de beslut som tas i hur design används i företaget arbetar med Design Management. 
(Design Management Institute, u.å.) 

2.3.2 Danska Designtrappan 
Danish Design Center utvecklade år 2001 ett verktyg för att undersöka variationerna i 
användandet av design i olika verksamheter samt för att se hur medvetet de använder sig av 
det. (Dansk Design Center, 2016; Svid.se, u.å.) Detta verktyg kallas för designtrappan och 
består av tre steg som definieras på olika sätt och visar på vilken strategisk nivå ett företag 
använder sig av design. Dessa tre steg är: (1) Design som formgivning, (2) Design som 
process, (3) Design som strategi och innovation, samt omedveten design som kan ses som 
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trappans startpunkt. Ju högre upp man som verksamhet kommer i trappan, desto mer 
strategiskt använder man sig av design. (Svid.se, u.å.) 
 
Företag som inte gjort några medvetna val om olika designinsatser kan kategoriseras inom 
omedveten design. Design som formgivning ses som det första trappsteget på 
designtrappan och beskriver de företag som använder sig utav design till separata projekt, 
samt dekoration eller illustrationer som inte är beroende av varandra, utan används specifikt 
för ett visst projekt. Steg två, design som arbetsprocess, beskriver de företag som arbetar 
med design inom separata utvecklingsprojekt. Designarbetet kan även hanteras i individuella 
projektorganisationer. På det sista trappsteget, Design som strategi och innovation, finner 
man de företag som ser design som en del i hela företagets strategi, där arbetet med design 
styrs från ledningsnivå och genomsyrar hela företaget. (Svid.se, u.å.)  
 

 

Figur 2: Illustration av Danska Designtrappan.  

 
Från designtrappan har författarna hämtat nyckelord för varje trappsteg som kommer 
användas som ett kriterium till undersökningen (se 3.4.1 Uppsatsen kriterier för Design 
Management): 
 

Steg: Nyckelord:  

1. Formgivning Formgivning, illustration.  

2. Process Process, utveckling 

3. Strategi och innovation Team, innovation, strategi, design 

2.3.3 Design Value Index 
Jeneanne Rae (2016), grundare och VD för Motive Strategies, skapade Design Value Index 
tillsammans med DMI i syfte att undersöka värdet av implementeringen av Design 
Management i USAs mest framgångsrika företag som använder sig av just Design 
Management. Sex kriterier behöver uppnås för att komma med på listan och endast 16 
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börsnoterade företag i USA gjorde det, bland annat Coca Cola, IBM och Apple. Dessa sex 
kriterier är:  
 

1. Design genomsyrar hela företaget.  
2. Design tar en större plats inom organisationen, antingen genom en plats i 

ledningsgruppen eller genom rapportering direkt till en styrelseledamot. 
3. Designfunktioner hanteras av erfarna chefer. 
4. Design ser en växande investeringsnivå för att stödja sin växande utveckling. 
5. Design har stöd från högsta ledningsgrupp i organisationen.   
6. Företaget har publicerats på en amerikansk börs under de senaste tio åren och följer 

därmed General Accepted Accounting Practice:s (GAAP) redovisningsregler, det vill 
säga god redovisningssed. (Rae, 2016) 

2.4 Tidigare forskning 
I detta avsnitt presenteras tidigare forskning med relevans för redovisningsområdet. Dessa 
artiklar har använts som hjälp för att operationalisera frågeställningen. Collin, Tagesson, 
Andersson, Cato och Hansson (2009) har i avsnitt 3.1 Forskningsdesign använts som 
sekundärmaterial för att hjälpa till att utforma de hypoteser och variabler som 
undersökningen har testat. 

2.4.1 Val av regelverk i kommunala bolag 
Collin, Tagesson, Andersson, Cato och Hansson (2009) genomförde en studie om svenska 
kommunala bolag och vilken redovisningsmetod de valde utifrån de två tillgängliga 
regelverken, och gjorde detta genom en kvantitativ studie med ett ramverk hämtat från både 
Positive Accounting Theory och Institutionell teori.  
 
Collin et al. (2009) menar att även om företagen är statligt ägda och därför inte får vara 
vinstgenererande är de fortfarande organiserade efter kapitalistiska principer. Företagen kan 
välja mellan det mer konservativa och mindre detaljerade regelverket från 
Bokföringsnämnden (BFN) eller det mer komplicerade och internationellt harmoniserade 
regelverket från International Accounting Standards Board (IASB) som ges ut av Rådet för 
Finansiell Rapportering (RFR), och som kostar mer att implementera. Collin et al (2009) 
menar att valet mellan dessa två regelverk kan förklaras antingen genom Positive 
Accounting Theory eller Institutionell teori. Positive Accounting Theory grundar sina 
förutsägelser i vilken effekt valet kommer ha i rent ekonomiska termer, och grundarna av 
Positive Accounting Theory menar att det är den enda metoden som kan göra några 
förutsägelser. Positive Accounting Theory har däremot inte testats på statliga organisationer, 
vilket är något som har gjorts med Institutionell teori. Institutionell teori förklarar istället 
redovisningsval utifrån de isomorfistiska krafter som beskrivs i avsnitt 2.1 Institutionell teori. 
 
Collin et al.s (2009) grundläggande förutsättning för sin studie är att även om Positive 
Accounting Theory och Institutionell teori är konkurrerande teorier kommer de ofta generera 
samma hypoteser, och försöker bevisa detta genom en kvantitativ ansats. Däremot menar 
de att även om teorierna genererar samma hypoteser kommer de göra det av olika skäl. 
Positive Accounting Theory befattar sig med nyttomaximerande principer, men eftersom 
kommunala företag inte får generera någon vinst fokuserar författarna mer på teorin om 
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Political Cost, som beskrivs närmare i avsnitt 2.2.5 Political cost hypothesis. Vidare kan inte 
någon ägare identifieras på ett lika tydligt vis, eftersom ägaren i sista ledet är Sveriges 
medborgare, men det är de kommunala politikerna som agerar ägare i praktiken.  
 
I slutändan presenterar Collin et al. (2009) hypoteser om vilket regelverk de kommunala 
företagen kommer välja utifrån sex faktorer, som summeras i figur 3 nedan. 
 

Faktor PAT- förutsägelse InsT- förutsägelse Likhet/skillnad 

Allmän tendens BFN BFN Identisk 

Bransch Liknande standard Liknande standard Identisk 

Storlek på företag BFN RFR Konkurrerande 

Antal ägar-kommuner BFN Ingen förutsägelse Komplementerande 

Aktiv i storstad RFR RFR Identisk 

Revisionsbolag Ingen förutsägelse Liknande standard Komplementerande 

Figur 3: Tabell över förutsägelser utifrån Positive Accounting Theory (PAT) och 
Institutionell teori (InsT). 

 
Collin et al (2009) belyser att enbart faktorn Storlek på företag resulterar i olika förutsägelser 
från de två teorierna, vilket de menar ytterligare styrker att teorierna stödjer varandra. Utifrån 
dessa hypoteser undersökte de 1283 svenska kommunala företag, och kategoriserade dem 
utifrån vilket regelverk de valt samt jämförde detta med de olika variablerna.  
 
I slutändan kommer Collin et al. (2009) fram till att även om Institutionell teori oftare korrekt 
förutspådde vilket regelverk som skulle användas, kan en enkel aritmetisk jämförelse inte 
helt förkasta Positive Accounting Theory som förutspående teori. Istället upprepar författarna 
sin tidigare mening om att en kombination av bägge teorierna kan harmonisera 
redovisningsforskningen. Även om Institutionell teori genererade fler bekräftade hypoteser 
krävdes det ytterligare kontext i form av information om hur institutionerna såg ut för att 
kunna skapa dessa hypoteser, varför Positive Accounting Theory fortfarande kan agera som 
komplementerande metod eftersom den ser institutioner som en extern faktor. De summerar 
sin ansats med att säga att de inte vill utveckla någon av teorierna självständig, utan finna 
likheter mellan de båda, och utifrån detta generera en harmoniserad redovisningsteori som 
de kallar för Eclectic Accounting Theory (EAT). Detta arbete är emellertid på intet vis färdigt, 
eftersom de inte kan generalisera sina resultat utöver kommunala bolag i Sverige. Istället 
menar de att EAT behöver mer utveckling, både genom kvantitativa och kvalitativa ansatser. 
På detta vis hoppas de ta ett steg mot att harmonisera den väldigt polariserade 
forskningsdisciplinen inom redovisningsforskning.   
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3 Metod 

3.1 Forskningsdesign 
I sin undersökning menar Collin et al. (2009) att det behövs mer forskning i hur väl Positive 
Accounting Theory och Institutionell teori faktiskt fungerar för att göra förutsägelser. Deras 
undersökning var begränsad till kommunala bolag, och de menar att det krävs ytterligare 
forskning på andra branscher och med andra avgränsningar för att stärka kunskapsbasen. 
För att stärka denna kunskapsbas har flera kvantifierbart testbara hypoteser formulerats, 
som beskrivs närmare i avsnitt 3.3 Formulering av hypoteser. Denna studie är av 
tvärsnittsdesign eftersom informationen som granskas, det vill säga årsredovisning och 
företagens hemsidor, presenterar en ögonblicksbild. Det är därmed inte realistiskt 
genomförbart att applicera en longitudinell forskningsdesign. En tvärsnittdesign innebär att 
den interna validiteten (orsaksföljden) kan försvagas (Bryman & Bell, 2013), men den 
kausalitet som presenteras i hypoteserna har stöd från tidigare forskning. För att testa dessa 
samband kommer en bivariat dataanalys (ibid.) av offentligt tillgängliga årsredovisningar och 
företagsinformation utföras. Samtliga årsredovisningar är från verksamhetsåret 2016, 
eftersom det var den senaste som var tillgänglig för alla företag när undersökningen 
genomfördes. 

3.2 Urval 
Populationen för undersökningen utgörs av de små aktiebolag som är verksamma inom IT-
branschen i Stockholm. Urvalsramen finns i Retriever Business Online (RBO), eftersom alla 
dessa faktorer är offentligt registrerade. Företagets storlek är enligt Bokföringsnämndens 
definition, men avgränsades något ytterligare till företag som har minst tio anställda. Detta 
gjordes av två skäl. Dels för att författarna ansåg att det förelåg en risk att så små företag 
inte hade någon uttalad ledningsstrategi, och dels för att detta är Statistiska Centralbyråns 
lägre gränsvärde för små företag (Ekonomifakta, 2017). Är företagen större, eller 
börsnoterade, måste de redovisa enligt K3. RBO kategoriserar även företag efter bransch 
och verksamhetsområde. Att avgränsa sig till bransch och område gjordes dels för att göra 
populationen mer enhetlig och därmed mer jämförbar, men även för att Stockholm på många 
vis utgör en intressant miljö för just IT-branschen. Populationen uppgår enbart till 571 
företag, varför valet gjordes att studera hela populationen, med undantag för frågan om 
huruvida företagen använde sig av Design Management eller inte. På så vis undveks de 
flesta fel som kan komma från ett icke-representativt urval (Bryman & Bell, 2013). 
 
Eftersom frågan om huruvida ett företag använder Design Management eller inte är mer 
svårbesvarad, till den grad att flera företag använder sig av element från Design 
Management omedvetet (Svid.se, u.å.), fattades beslutet att enbart undersöka 100 företag 
ur populationen, eftersom det annars skulle vara allt för komplicerat inom ramarna för en 
kandidatuppsats. 50 företag som använder K2-regelverket och 50 företag som använder K3-
regelverket valdes ut genom ett obundet slumpmässigt urval (Bryman & Bell, 2013).  
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3.3 Formulering av hypoteser 
Denna uppsats har använt Institutionell teori för att skapa förutsägelser kring vilket regelverk 
små företag inom IT-branschen kommer välja, utifrån några specifika variabler. Dessa 
oberoende variabler är hämtade direkt från Collin et al. (2009) studie, som beskrivits i avsnitt 
2.4.1 Val av regelverk i kommunala bolag, med två undantag. Variabeln aktiv i storstad har 
strukits eftersom denna studie enbart undersöker företag aktiva i Stockholm, och variabeln 
antalet ägare har strukits eftersom detta inte är offentligt tillgänglig information, och att ta 
reda på detta för varje företag skulle varit för komplicerat och resurskrävande.  

3.3.1 Förutsägelser enligt Institutionell teori 
Det grundläggande antagandet inom Institutionell teori är att människan inte är rationell, utan 
fattar sina beslut på andra grunder än vinst- och nyttomaximering. Besluten fattas alltså inte 
för att maximera företagets vinst, utan målet är istället att uppnå legitimitet, det vill säga att 
ses som en legitim och förtroendeingivande aktör på marknaden. En grundläggande metod 
för detta är “business as usual”, det vill säga att välja det äldsta regelverket, men eftersom 
K-projektet är relativt nytt är både K2- och K3-regelverken lika unga, och därmed kan detta 
inte användas som grund för förutsägelse. Istället används ett mer kvalitativt kriterium, 
nämligen att K3-regelverket kallas för huvudregelverket (Bokföringsnämnden, 2004), varför 
detta kan anses som det mer legitima valet. 
 
H1: Företag kommer använda sig av K3-regelverket. 
 
Isomorfism innebär att företag tenderar att alltmer likna varandra. Utifrån detta formuleras 
ytterligare några hypoteser. Ur normativ isomorfism, det vill säga professionellas inflytande, 
kommer hypotesen om hur storlek påverkar ett företag. Ju större företaget är, desto större är 
chansen att de har fler anställda som arbetar med redovisning, och att de anställda innehar 
större kompetens. Därför kommer större företag sannolikt använda sig av en mer utvecklad 
redovisningsform. 
  
H2: Ju större ett företag är, desto troligare är det att det kommer använda sig av K3-
regelverket. 
 
Nästa hypotes har hämtat stort stöd i sin formulering utifrån Collin et al. (2009), och 
behandlar huruvida företagen använder samma revisionsbolag. Det är troligt att revisorer har 
utvecklat vissa rutiner för sitt arbete, och de har dessutom ett visst inflytande på 
redovisningen. Detta leder till en kombination av imiterande isomorfism, där företag som har 
samma revisionsfirma kommer fatta liknande beslut eftersom de liknar varandra, och 
normativ isomorfism, där revisorerna kommer utöva ett visst professionellt inflytande. Detta 
leder inte till att ett specifikt regelverk föredras framför ett annat, men till att företag som 
använder sig av samma revisionsfirma i högre utsträckning kommer använda samma 
regelverk. 
 
H3: Företag som har samma revisionsfirma kommer troligt använda sig av samma regelverk. 
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Slutligen grundas en sista hypotes i den imiterande isomorfismen. Företag inom samma 
delbransch kommer sannolikt att försöka uppnå legitimitet genom att efterlikna varandra, och 
kommer därmed använda samma regelverk. 
 
H4: Företag inom samma delbransch kommer troligt använda sig av samma regelverk. 

3.3.2 Sammanfattning av hypoteser 
Nedan följer en tabell som sammanfattar de olika hypoteserna som formulerats. 
 

Benämning i text Faktor Förutsägelse 

H1 Allmän tendens K3 

H2 Storlek på företag K3 

H3 Samma revisionsbolag Samma regelverk 

H4 Delbransch Samma regelverk 

Figur 4: Tabell över undersökningens hypoteser utifrån Institutionell 
teori. 

3.4 Operationalisering och kodning av data 
I hypoteserna presenteras en rad variabler av olika sort. I detta avsnitt presenteras hur 
dessa variabler operationaliserats och undersökts. All data som undersökts finns att inhämta 
från årsredovisningen, som för denna undersöknings syfte har hämtats från RBO, samt från 
företagens hemsidor.  
  
Den beroende variabeln (Bryman & Bell, 2013) som undersöks är huruvida företaget 
använder sig av K2- eller K3-regelverket i sin årsredovisning. Företag är skyldiga att i not 
upplysa om vilket regelverk de har använt. Företag som trots detta inte har upplyst om vilket 
regelverk som använts räknas i denna undersökning som bortfall. I denna undersökningen 
uppgick emellertid bortfallet enbart till ett(1) företag. De oberoende variablerna är storlek, 
vilket revisionsbolag som används samt vilken delbransch företaget verkar inom. Storlek 
bedöms redan av Bokföringsnämnden utifrån tre faktorer: nettoomsättning, antal anställda 
och balansomslutning. Av dessa används enbart nettoomsättning för att avgöra storlek. Det 
är en siffra som inte enkelt kan manipuleras, och till skillnad från antal anställda har den en 
mer direkt koppling till företagets ekonomiska påverkan på omvärlden. Balansomslutning 
används inte heller eftersom ”normal” balansomslutning kan skilja sig mellan delbranscher, 
samt att den i så hög grad är beroende på vilken värderingsmetod som använts, vilket är en 
av de huvudsakliga skillnaderna mellan K2 och K3. Valet att enbart använda ett mått på 
storlek gjordes även för att förenkla analysen. Man skulle annars ha behövt göra de tre olika 
måtten jämförbara i storlek, vilket skulle försvåra studien då det rör sig om så olika storlekar. 
Vilket revisionsbolag företagen använder hämtas från vilket företag som undertecknat 
revisionsberättelsen, och finns sist i årsredovisningen. För denna undersökning har de 
revisionsfirmor som bara förekommit tre gånger bortsetts från, eftersom författarna bedömde 
det som svårt att dra slutsatser från så få observationer. Slutligen klassificeras delbransch 
utifrån Svensk Näringsindelning, som presenteras på RBO. 
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3.4.1 Uppsatsens kriterier för Design Management  
Utifrån Design Management Institutes definition av Design Management, Danska 
designtrappan samt Design Value Index har en tabell skapats i syfte att användas som 
uppsatsens kriterier för vilka företag som arbetar med Design Management. 
 

Kriterier Var finns informationen? Hur ser vi detta? 

1. Företaget skapar effektivt 
utformade produkter, tjänster, 
kommunikation, miljöer och 
varumärken. 

Företagets hemsida 1. Har företaget en hemsida 
att kommunicera med?  
2. Kommunicerar de ut sitt 
varumärke, produkter eller 
tjänster?  

2. Design genomsyrar hela 
företaget 

Företagets hemsida Nyckelorden från 
designtrappan som 
presenteras i avsnitt 2.3.2 
Danska designtrappan finns 
antingen på förstasidan eller 
på sidan “om företaget” 

3. Företaget arbetar med titlar 
som design department 
managers, brand managers, 
creative directors, design 
directors, heads of design, 
design strategists, och design 
researchers 

Organisationskarta, som 
återfinns på företagets 
hemsida 

Någon av titlarna i punkt 3 
återfinns inom 
organisationen 

Figur 5: Kriterier för huruvida ett företag använder Design Management. 

3.5 Analysmetod 
För att presentera och analysera datan valdes olika metoder beroende på skaltyp. För den 
oberoende variabeln av kvottyp (Bryman & Bell, 2013), det vill säga storlek, beräknades 
medelvärde, kvartiler samt standardavvikelse för både företag som använder sig av K2 och 
företag som använder sig av K3. För lättare överblick presenteras datan även i ett 
boxdiagram. Samma beräkningar, utom standardavvikelse, genomfördes ytterligare en gång 
på företagen i de tre största delbranscherna, uppdelat efter delbransch, för att ytterligare 
styrka H2.. För de oberoende variablerna av nominaltyp (ibid.), revisionsbolag och 
delbransch, presenteras antalet företag som använder sig av K2 eller K3 i en 
kontingenstabell (ibid.). Korrelationen mellan användning av Design Management och val av 
regelverk beräknades som en Phi-koefficient. Det är en mycket snabb metod när man jämför 
två dikotoma variabler (Borg & Westerlund, 2012). För att ge ytterligare underlag för analys 
utfördes även en beräkning av storlek på företagen, fördelat över huruvida de använder DM 
eller inte. Eftersom hela populationen undersöktes beräknades ingen statistisk signifikans för 
test av hypoteser, men beräknades för korrelationsundersökningen mellan regelverk och 
användandet av Design Management (Bryman & Bell, 2013). 
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3.6 Validitet 
Studien använder enbart indikatorer för att avgöra om ett företag använder Design 
Management eller inte. I övrigt mäts de variabler som avses mätas direkt, varvid 
begreppsvaliditeten (Bryman & Bell, 2013) kan betraktas som hög för dessa. Möjligtvis kan 
begreppet storlek betraktas som en indikator, då enbart ett av de tre från 
Bokföringsnämndens officiella kriterier för storlek mäts. Valet att enbart mäta en av dessa tre 
behandlas i avsnitt 3.2 Urval, och beslutet betraktas som för studien ändamålsenligt. 
Begreppsvaliditeten för huruvida ett företag använder Design Management eller inte är 
väldigt svår att uttala sig om, eftersom det inte finns några definitiva kriterier för detta (ibid.).  
  
Frågan om extern validitet, det vill säga huruvida resultatet går att generalisera över hela 
populationen, är något svårbesvarad för de testade hypoteserna (Bryman & Bell, 2013). Å 
ena sidan har hela populationen undersökts, varvid resultatet bör hålla hög extern validitet. Å 
andra sidan kan det istället anses att populationen var för liten och homogen för att kunna ge 
några resultat som är generaliserbara utöver populationen, och därmed stärka den 
kunskapsbas som existerar. Målet med studien är emellertid inte att ensamt generera några 
generaliserbara resultat, utan snarare att tillsammans med andra studier, likt Collin et al. 
(2009), bidra till ett starkare empiriskt stöd för Institutionell teori som grund för förutsägelser. 
Den externa validiteten för korrelationen mellan Design Management och val av regelverk 
betraktas som hög eftersom ett fullständigt slumpmässigt urval gjordes utifrån en tillförlitlig 
urvalsram (Bryman & Bell, 2013). 
  
Den interna validiteten är alltid lägre i tvärsnittsundersökningar än i andra 
forskningsdesigner, eftersom man enbart studerar en ögonblicksbild (Bryman & Bell, 2013). 
På grund av detta är det svårt att avgöra om det kausala samband som presenteras i denna 
studie verkligen är korrekt. Därför kan denna studie med säkerhet enbart avgöra huruvida 
det föreligger ett samband mellan de undersökta variablerna, och ej orsaksföljden mellan 
dessa (ibid.). Tidigare forskning (Collin et al, 2009) och teorier förutsätter dock att det 
presenterade sambandet stämmer, men denna undersökning har ingen möjlighet att 
bekräfta detta. 

3.7 Reliabilitet 
Eftersom reliabiliteten skiljer sig så pass mycket mellan hypotesprövningarna för Institutionell 
teori samt korrelationsundersökningen mellan Design Management och val av K-regelverk 
presenteras detta i två separata avsnitt. 

3.7.1 Hypotesprövningarna 
Stabiliteten för denna del av undersökningen förväntas vara hög, eftersom all data som 
analyserats har inhämtats från källor som inte kan ändras i efterhand. Av detta skäl testades 
inte stabiliteten över tid (Bryman & Bell, 2013). 
  
Både interbedömarreliabiliteten och den interna reliabiliteten berör frågor om hur väl 
observationer tolkas och hur stor vikt som fästs vid olika indikatorer (Bryman & Bell, 2013). 
Eftersom denna undersökning undersökte ren data från årsredovisning är detta inte ett 
problem som har behövts ta hänsyn till.  
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3.7.2 Korrelationsundersökningen av Design Management 
Stabiliteten för denna del av undersökningen är av sin natur lägre än för 
hypotesprövningarna (Bryman & Bell, 2013). Eftersom företag kan ändra sin 
organisationsform är det inte säkert att de vid ett senare tillfälle fortfarande använder Design 
Management, eller att de inte har börjat göra det efter undersökningens genomförande.  
 
Eftersom undersökningen enbart använt sig av tre indikatorer för företagens användande av 
Design Management gjordes ingen beräkning av den interna reliabiliteten (Bryman & Bell, 
2013).  
 
Interbedömarreliabiliteten och intrabedömarreliabiliteten (Bryman & Bell, 2013) är båda 
osäkra att uttala sig om. Även med de kriterierna som ställts upp i figur 5 i avsnitt 3.4.1 
Uppsatsens kriterier för Design Management är det en fråga om bedömningar från 
författarnas sida. Till exempel kan inte alltid förekomsten av nyckelordet team betraktas som 
en indikator på att företaget använder Design Management, då detta är ett vanligt 
förekommande ord även i andra kontexter. Det är även möjligt, och till och med troligt, att 
andra personer skulle göra andra bedömningar i frågan. För att minimera alla dessa problem 
testades kriterierna mot ett företag som författarna sedan innan visste använde Design 
Management, för att avgöra om detta företag även använde Design Management enligt de 
uppsatta kriterierna, vilket det gjorde. Därför betraktas kriterierna som i alla fall dugliga för att 
undersöka om det finns belägg för mer forskning i frågan. 

4 Resultat 
Här presenteras resultatet av den empiriska datainsamlingen. Resultatet har kategoriserats 
efter de faktorer som presenteras i figur 4 (se avsnitt 3.3.1 Förutsägelser enligt Institutionell 
teori) samt avslutas med ett avsnitt om Design Management och dess kriterier i figur 5 (se 
avsnitt 3.4.1 Uppsatsens kriterier för Design Management).  

4.1 Allmän tendens  
Av de totalt 571 företagen som undersöktes använde sig 354 företag av K2, och 216 företag 
av K3. Ett företag hade inte angivit vilket regelverket de använt sig av, och räknades därmed 
som bortfall.  

4.2 Storlek på företag 
I figur 6 nedan presenteras den statistik som togs fram om nettoomsättning. Medelvärdet är 
aritmetiskt medelvärde. Standardavvikelse har beräknats med Excel. 
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 Nettoomsättning (TKR) 
 K2 K3 
Medel 24203 27643 
Övre kvartilen 31546 37856 
Median 20650 24315 
Nedre kvartilen 13426 15572 
Standardavvikelse 14523 16870 

Figur 6: Medelvärde, kvartiler och standardavvikelse för 
nettoomsättning och skuldsättningsgrad, fördelat på val av regelverk. 

 
Konsekvent för alla beräknade spridningsmått är att företagen som använder sig av K3 har 
högre nettoomsättning.  
 
I figur 7 presenteras nettoomsättning som ett boxdiagram, för att tydligare åskådliggöra 
skillnaderna mellan val av regelverk.  
 

 

Figur 7: Boxdiagram över nettoomsättning och val av regelverk. 

4.3 Samma revisionsbolag 
I figur 8 presenteras de revisionsbolag som IT-företagen använder sig av främst. 110 av 570 
IT-företag har använt sig av revisionsbolag. De revisionsbolag som förekom tre gånger eller 
färre har valts att bortses från i denna tabell då det är för få observationer för att dra några 
slutsatser från. 
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 Baker Tilly 
BDO 

Mälardalen 
Ernst & 
Young 

Finnhammars 
Revisionsbyrå 

Grant 
Thornton 
Sweden KPMG 

 Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % 
K2 2 50% 5 83% 4 67% 6 100% 10 67% 4 67% 
K3 2 50% 1 17% 2 33% 0 0% 5 33% 2 33% 

 
MAZARS 

SET 
NR Revision 
Stockholm 

Öhrlings 
Pricewaterho
useCoopers 

Parameter 
Revision 

R3 
Revisionsbyrå Revideco 

 Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % 
K2 4 57% 2 33% 11 65% 4 100% 4 50% 4 100% 
K3 3 43% 4 67% 6 35% 0 0% 4 50% 0 0% 

Figur 8: Tabell över revisionsbyrå och regelverk. 
 
Generellt sett kan man se att de revisionsbolag som sköter fyra eller fler IT-företags 
årsredovisning i Stockholm, redovisar enligt K2-regelverket. Det är tre revisionsbolag som 
avviker: Baker Tilly, NR Revision Stockholm samt R3 Revisionsbyrå, som har fler eller lika 
många IT-företag som använder K3-regelverket. 

4.4 Delbransch  
I figur 9 presenteras val av regelverk fördelat på delbransch. I kolumnen Telekommunikation, 
samtliga är samtliga telekommunikations-delbranscher summerade, eftersom det är en så 
pass liten grupp.  
 

 
Datakonsultverk

samhet 
Dataprogramme

ring 
Datordriftstjänst

er 

It- & 
Datatjänster, 

övriga 
Telekommunikat

ion, samtliga 
 Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % 
K2 118 59% 164 65% 15 79% 3 75% 11 52% 
K3 81 41% 90 35% 4 21% 1 25% 10 48% 

 
Telekommunikat
ion, trådbunden 

Telekommunikat
ion, trådlös 

Telekommunikat
ion, övriga 

Utgivning av 
annan 

programvara 
Utgivning av 

dataspel 
 Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % 
K2 3 50% 3 43% 5 63% 18 72% 5 56% 
K3 3 50% 4 57% 3 38% 7 28% 4 44% 

Figur 9: Tabell över delbransch och regelverk. 
 
Den generella tendensen är relativt jämn fördelning, med en viss preferens för K2, mellan 
regelverken i nästan alla branscher. De enda undantagen är i branscherna 
Datordriftstjänster och Utgivning av annan programvara som föredrar K3. 
 
Resultatet av undersökningen av storlek fördelat på delbransch presenteras i figur 10 nedan. 
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 Datakonsultverksamhet Dataprogrammering 
Utgivning av annan 

programvara 
 K2 K3 K2 K3 K2 K3 
Medel 26114 32608 23389 23418 22326 23349 
Övre kvartil 34292 41987 30046 34376 25771 28420 
Median 21871 28835 21438 20368 18375 20614 
Nedre kvartil 14466 20535 13348 12254 12983 13404 
Figur 10: Nettoomsättning: medelvärde och kvartiler för de tre största delbranscherna. Alla 

värden i TKR. 
 
I samtliga delbranscher är medelvärde och övre kvartil större för de företag som använde K3 
snarare än K2. Endast i delbranschen Dataprogrammering var medianen och nedre kvartilen 
större för de företag som använde K2.  

4.5 Design Management  
I figur 11 nedan presenteras en kontingenstabell över företags val av K-regelverk jämfört 
med hur många kriterier för Design Management (DM) de uppfyllt. Även Phi-koefficient och 
signifikans har beräknats. 
 
 

Tre kriterier uppfyllda 
 DM Inte DM Bortfall 
K2 4 42 4 
K3 2 45 3 

Två kriterier uppfyllda 
 DM Inte DM Bortfall 
K2 10 36 4 
K3 10 37 3 

Phi-koefficient 
Tre Kriterier  -0.09036664042 
Två kriterier  -0.005628539618 

Signifikans (ensidig) 
Tre Kriterier  0.32823446940881684 
Två kriterier  0.5781103215328751 

Figur 11: Tabell över användande av Design Management 
och val av regelverk. 

 
Figuren visar att väldigt få företag över huvud taget använder sig av DM enligt uppsatsens 
kriterier, och det verkar inte föreligga något samband mellan användandet av DM och val av 
K-regelverk. En phi-koefficient nära noll visar att så när som på inget samband föreligger, 
och en signifikans som är större än 0,05 visar på att resultatet lika gärna kan bero på slump. 
 
I figur 12 nedan presenteras resultatet av den undersökning som genomfördes på storleken 
av företagen utifrån om de använda DM eller ej. 
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Figur 12: Nettoomsättning i kronor fördelat över användandet av Design Management. 
 
Från box-diagrammet kan man se att de flesta spridningsmåtten är större för de företag som 
använder DM jämfört med de företag som inte använder DM.  

5 Analys 
I följande avsnitt tolkas den data som presenterats i avsnitt 4 Resultat. Förklaringar för de 
resultat som har funnits presenteras även. 

5.1 Allmän tendens  
Flest företag använde sig av K2-regelverket, vilket tycks motbevisa hypotesen om allmänna 
tendens utifrån Institutionell teori, det vill säga att företagen skulle föredra det mer legitima 
valet (DiMaggio & Powell, 1983). Troligt är därmed att de kostnadsbesparingar samt den 
minskade komplexiteten som K2 erbjuder väger tyngre än den legitimitet som uppnås 
genom K3, som Institutionell teori förutspådde skulle vara beslutsorsaken. En möjlig 
förklaring till detta är att K2 helt enkelt inte betraktas som ett icke-legitimt val av företagen. 
Den upplevda ökningen av legitimitet skulle alltså inte väga tillräckligt tungt för att företag 
skulle välja K3 framför K2 om det inte finns några andra skäl till det. Den vinstmaximering 
som mindre företag istället uppnår genom att använda sig av K2-regelverket kan kopplas till 
Bonus plan hypothesis (BPH). BPH innebär att ledningen kommer välja 
redovisningsmetoder som ökar företagets vinst om de får bonus baserat på företagets 
resultat (Watts & Zimmerman, 1990). Om ledning och ägare är samma individer innebär det 
att de genom att öka företagets bokförda prestation också ökar sin personliga vinst.  

5.2 Storlek på företag 
Denna undersökning tycks visa att ju större ett företag blir, desto större är chansen att 
företaget använder K3-regelverket, vilket är vad Institutionell teori förutspådde. En förklaring 
till resultatet är att större företag helt enkelt har de resurser som krävs för att använda det 
mer komplicerade K3-regelverket, samt har mer att tjäna på att använda det. Då blir 
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fördelarna som en mer nyanserad redovisning innebär mer värda än den kostnadsbesparing 
det förenklade regelverket skulle medfölja. Ytterligare en faktor är att fler anställda innebär 
en högre grad av professionalism inom företaget, vilket leder till ökat normativt isomorfistiskt 
inflytande (DiMaggio & Powell, 1983). För större företag kan det dessutom vara nära 
förestående att de blir så pass stora att de måste välja K3-regelverket, och därmed påverkas 
av den tvingande isomorfismen (ibid.). Att implementera K3-regelverket innan de enligt lag 
måste göra det kan även göra det lättare för företagen att gå igenom de förändringar som 
krävs, eftersom de då har längre tid på sig att genomföra dessa.  

5.3 Samma revisionsbolag 
Precis som DiMaggio och Powell (1983) beskriver kan imiterande isomorfism, det vill säga 
att företag finner en högre legitimitet genom att imitera ett annat företag, leda till att företag 
som har en sak gemensam troligare kommer att fatta beslut som leder till fler 
gemensamheter. Den normativa isomorfismen, som beskriver hur ökad anställning av 
utbildad personal resulterar i att anställda behåller och skapar liknande uppfattningar kring 
ett ämne, ökar också dessa gemensamheter mellan företag. Detta leder till att de IT-företag 
som väljer att ta hjälp av samma revisionsbolag använder sig av samma K-regelverk då 
revisionsbolagen kan anse att ett specifikt K-regelverk ger bättre legitimitet än det andra, 
eller att de anställda är utbildade inom samma områden vilket gör att de besitter liknande 
kunskaper och uppfattning kring ämnet. På så sätt kan det finnas visst stöd för att denna 
hypotes stämmer. Detta är emellertid ett resultat där orsakssambandet är otydligt. Det är 
även möjligt att företag som redan använder sig av samma K-regelverk anlitar samma 
revisionsbyrå, eftersom de ser att andra, liknande företag anlitar dem, vilket skulle vara 
imiterande isomorfism. Detta skulle därmed öka företagens legitimitet, samt minska den 
ekonomiska risk de tar genom att anlita ett okänt revisionsbolag.  
 
Dock föreligger det vissa tvivel om att valet av redovisningsregelverk över huvud taget beror 
på val av revisionsbolag, utan att det snarare kan bero på storleken på företaget. 
Fördelningen mellan regelverken tycktes följa den allmänna fördelningen, något som 
diskuteras vidare i avsnitt 5.4 Delbransch, varvid det är svårt att bekräfta denna hypotes. 
Denna hypotes har även haft stora bortfall, då endast 110 av 570 företag anlitade ett 
revisionsbolag, vilket gör det ännu svårare att dra en slutsats.  

5.4 Delbransch  
Undersökningen tycks finna visst stöd för att företag inom samma delbransch skulle 
använda sig av liknande standarder, men fördelningen mellan K2 och K3 per delbransch 
verkade vara densamma som den allmänna fördelningen, vilket tydligare kan utläsas i figur 
10. Av detta kan man förstå att delbransch, precis som revisionsbolag, troligtvis inte 
påverkar vilket regelverk som använts i någon högre grad, utan att det snarare förklaras av 
företagens storlek.  

5.5 Design Management 
Utifrån Phi-koefficienten, som hamnade nära noll, kan man se att det nästan inte finns någon 
korrelation mellan vilket K-regelverk företag väljer och användandet av Design Management 
utifrån de kriterier som ställts upp i denna uppsats. Dock har det utifrån en kvantitativ ansats 
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varit svårt att avgöra om ett företag använder sig av Design Management eller inte enbart 
genom att titta på företagets hemsida. Design Management-kriterium 2, som tagits fram med 
hjälp av Danska Designtrappan, har utgjort nyckelord som företagen ska presentera på 
deras hemsida. Då trappan även handlar om hur medvetna företag är om användandet av 
Design Management kan det även vara så att de företag som denna uppsats kategoriserat 
som ett företag som inte använder sig av Design Management, helt enkelt är ett företag som 
möjligtvis gör det omedvetet.  
 
Utöver detta är signifikansen för resultatet väldigt låg. En signifikansnivå på p < 0,05  brukar 
betraktas som acceptabel, och med p= 0,32 för tre kriterier och p=0,57 för två kriterier, det 
vill säga 6 respektive 11 gånger högre än acceptabel nivå, kan detta resultat inte betraktas 
som signifikant. 
 
Resultatet från storleksundersökningen i figur 12 detta är inte på något vis ett bevis för en 
korrelation mellan användandet av Design Management och företagets storlek, men det är 
en möjlig förklaring. Att extremvärdena ligger så pass högt för de företag som inte använder 
Design Management enligt tre kriterier beror sannolikt på denna grupp innehåller 88 av de 
100 undersökta företagen. Detta medför också att det är svårt att dra någon egentlig slutsats 
utifrån testet med tre uppfyllda kriterier. Det är intressantare att titta på de två vänstra 
staplarna, där företag kategoriserades efter två uppfyllda kriterier. Här syns en tydlig tendens 
till att företagen med högre omsättning återfinns bland de som använder Design 
Management. Att en korrelation mellan användandet av Design Management och företagets 
storlek skulle existera är dessutom en rimlig slutsats. Det är nästan självklart att behovet att 
ha en uttalad styrningsform ökar i takt med företagets storlek.   

5.6 Övrigt 
Under undersökningens genomförande kunde man se tendenser till att företag som var 
dotterbolag inom en koncern ofta använde K3-regelverket, precis som moderbolaget. Detta 
samband är dock ingenting som denna undersökning har haft som avsikt att undersöka eller 
finna något vidare stöd för, men det kan vara en trolig förklaring till att mindre företag 
använder sig av K3-regelverket. 
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6 Slutsats och diskussion  
I figur 13 nedan presenteras en summering av de testade hypoteserna och resultaten från 
detta.  
 

Benämning i text Faktor Förutsägelse 

H1 Allmän tendens Stödjer inte 

H2 Storlek på företag Stödjer 

H3 Samma revisionsbolag Stödjer (svagt) 

H4 Delbransch Stödjer (svagt) 

Figur 13: Tabell över testade hypoteser. 

 
Undersökningen har funnit visst stöd för den förutsägelse-modell som Institutionell teori 
presenterar. Tre av de fyra hypoteser som har testats har funnit ett visst stöd, även om det 
har visat sig svårt att avgöra exakt vilken faktor som har lett till valet av regelverk. För att 
undersöka detta närmare krävs troligtvis en annorlunda forskningsansats. Variabeln 
revisionsfirma har dessutom visat sig svår att testa i just små företag, eftersom bara ett 
hundratal av företagen faktiskt hade anlitat en revisionsfirma.  
 
Trots att undersökningen inte fann stöd för den allmänna tendens som förutspåddes, har 
den funnit ett starkt stöd för att storlek skulle påverka företag i hög grad, och inte bara i val 
av K-regelverk. Undersökningen pekar på att detta även påverkar behoven hos företag att 
organisera sig utifrån en specifik styrningsform, vilket kan utläsas av att företag som 
använde Design Management i allmänhet var större. 
 
Slutligen fann undersökningen inget stöd för att Design Management skulle påverka valet av 
regelverk på något vis, något som går emot det Borja de Mozota och Kim (2009) 
förespråkade. Detta kan vara ett tecken på en outnyttjad resurs för design managers (Borja 
de Mozota & Kim, 2009). Att inget samband kunde styrkas kan möjligtvis förklaras med att 
behovet att organisera sig efter en tydlig strategi uppstår först i ännu större företag än vad 
denna undersökning inriktat sig på. Det är också möjligt att flera av de företag som denna 
undersökning klassificerades som icke-användare av Design Management i själva verket 
gjorde det, men att detta inte kommuniceras tydligt genom företagets hemsida.  

6.1 Vidare forskning 
För framtida forskning kan det, liksom Collin et al. (2009) diskuterar i sin forskning, vara 
intressant att göra forskningen i en mer kvalitativ ansats för att undersöka företagen mer på 
djupet samt få en tydligare uppfattning om hur medvetna de är angående de val de gör av 
regelverk. Detta skulle även passa bättre när det kommer till att undersöka vilka företag som 
använder sig av Design Management, med hjälp av till exempel intervjuer för att få en 
bredare förståelse samt en uppfattning om hur medvetna företagen är om att de använder 
sig av just Design Management.  
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Att genomföra en sådan kvalitativ undersökning var även något som författarna ämnade 
göra, men eftersom undersökningen genomfördes under våren var detta inte möjligt. Våren 
är en väldigt hektisk period för de som arbetar med redovisning, eftersom det i regel är då 
man slutför årsredovisningen. Därför har de inte alltid möjligt att delta i några 
undersökningar. På grund av detta gjordes valet att istället genomföra en kvantitativ 
undersökning, där redan färdigställd data kunde undersökas. Skulle man i framtiden 
genomföra en kvalitativ undersökning är det författarnas rekommendation att genomföra 
denna på hösten 
 
Till framtida forskning skulle det även vara intressant att undersöka IT-företag efter mindre 
geografiska kluster, för att se om det finns några samband i val av redovisningsstandard 
bland företag som arbetar nära varandra. Till exempel skulle det kunna vara områden som 
Kista eller Stockholms innerstad.  
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