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Sammanfattning  

Författare    Daniella Akay & Ilona Miko 

Titel Valet mellan K2 och K3   

-En studie om mindre onoterade aktiebolags val av regelverk. 

Bakgrund  För att underlätta och förenkla för företag i Sverige startade BFN ett 

projekt år 2004 som kom att kallas för K-projektet. År 2014 blev det för 

första gången tvingande för mindre onoterade aktiebolag att välja mellan 

K2 och K3.  

Syfte  Syftet med studien är att undersöka huruvida skillnader i avskrivningar 

och utvecklingsutgifter mellan K2 och K3 har varit avgörande för valet 

av regelverk. Syftet är även att undersöka vem som har haft det största 

inflytandet i valet och om det har uppstått problem vid implementeringen 

av det valda regelverket. 

Frågeställningar - Har skillnader i redovisningsmetoder för avskrivningar och 

utvecklingsutgifter varit avgörande för valet av regelverk?  

-Vem har haft det största inflytandet i valet mellan K2 och K3? 

-Har det uppstått problem vid implementeringen av respektive vald 

regelverk? 

Metod  Denna studie är av kvalitativ ansats och innehåller primärdata. 

Primärdatan är i form av två stycken intervjustudier varav en förstudie 

och en huvudsaklig studie.     

Slutsats  Skillnader i metoder för avskrivningar och utvecklingsutgifter har varit 

avgörande i valet mellan K2 och K3. Fastighetsbolag ville undvika att 

tillämpa komponentmetoden och utvecklingsintensiva bolag ville 

undvika kostnadsföringsmodellen. Möjligheten att kunna finansieras och 

fortsätta växa i K3 påverkade även valet av regelverk. Främst revisor 

men även redovisningskonsult har haft störst inflytande i valet av 

regelverk men i vissa fall har styrelsen haft störst påverkan. De problem 

som uppstått har varit en konsekvens av den avsaknad som finns i 

respektive regelverk, nämligen möjligheten i K2 och enkelheten i K3. 

 

Nyckelord  K-projektet, K2, K3, BFN, Redovisningsval, Finansiella rapporter. 



 

 

Abstract 

Authors   Daniella Akay & Ilona Miko 

Title     The choice between K2 and K3  

    - A study about smaller unlisted companies choice of regulatory            

                           framework.  

Background  BFN started a project in 2004 in order to simplify for companies in 

Sweden. The project is called K-project. In the year of 2014 smaller 

unlisted limited companies was forced to choose between K2 and K3.  

Purpose  The purpose of the study is to examine whether differences in the 

amortization and development costs between K2 and K3 has been crucial 

for the choice of regulation. The aim is also to examine who has had the 

biggest influence in the choice and if any problems has occurred in the 

implementation of the selected regulatory framework. 

Questions - Has differences in methods of depreciation and development costs been 

conclusive for the choice of regulatory framework? 

-Who has had the biggest influence in the choice between K2 and K3? 

- What problems have arisen due to the implementation of the selected 

framework? 

Method  This study is of qualitative approach and includes primary data. The 

primary data is in the form of two interview studies, including a pre-

study and a main study 

Conclusions   Differences in methods of depreciation and development costs has been 

conclusive in the choice between K2 and K3. Real estate companies 

wanted to avoid applying the component method and development 

intensive companies wanted to avoid the expensing model. The ability to 

be financed and continue to grow in K3 has also affected the choice of 

regulatory framework. Mainly auditors but also accountants has had the 

biggest influence in the choice of regulation, but in some cases the board 

has had the biggest impact. The problems that has occurred has been a 

consequence of the shortage in the frameworks, which is the possibility 

in K2 and the simplicity in K3.  
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1. Inledning  

I det inledande avsnittet presenteras bakgrunden till ämnet och i senare skede behandlas 

problematiseringen, frågeställningarna och syftet med studien.  

1.1 Problembakgrund 

För att underlätta och förenkla redovisningsprocessen för bolag i Sverige infördes K-regelverken. 

Det så kallade K-projektet startades år 2004 av den statliga myndigheten BFN som ansvarar för 

att utveckla god redovisningssed. För att ständigt upprätthålla och utveckla god redovisningssed 

ger BFN ut allmänna råd och vägledningar som bolag i Sverige skall följa. De 

rekommendationer och riktlinjer som BFN ger ut är sådana som bolag måste följa för att kunna 

uppfylla god redovisningssed (BFN 2016). Utgångspunkten i K-projektet bygger på 

bokföringslagens direktiv och krav (BFN 2016). K-projektet är indelat i fyra olika kategorier, 

nämligen K1, K2, K3 och K4 (Drefeldt & Törning 2013, s. 20). Projektet infördes i syfte att 

varje kategori skulle innehålla övergripande regler och normer som skulle vägleda bolag vid 

upprättandet av de finansiella rapporterna. Projektet skulle därmed ge en mer förenklad och 

vägledande bild över hur räkenskaperna skall avslutas (BFN 2016). 

Tidigare hade redovisningsrådet i uppdrag att översätta normer från IASB och anpassa de normer 

till svensk lag. Dessa tillämpades primärt av noterade bolag fram till år 2005 sedan var IFRS 

standarden som noterade bolag tillämpade för upprättandet av sina finansiella rapporter. Icke 

noterade bolag kunde tillämpa bokföringsnämndens allmänna råd. BFN anpassade även utvalda 

normgivningar till icke noterade bolag som RR publicerat. Det var därför vanligt och tillåtet för 

bolag att plocka från både BFNAR och RR för att upprätta de finansiella rapporterna vilket inte 

är tillåtet i dagsläget utan K-regelverken skall tillämpas i sin helhet och bolag får inte överskrida 

andra typer av bestämmelser (Törning 2015).  

År 2014 blev det för första gången tvingande för mindre onoterade aktiebolag och ekonomiska 

föreningar att välja mellan K2 och K3. Innan valet fick man fritt välja att aktivera 

egenupparbetade utvecklingsutgifter i balansräkningen, i det fall bolag uppfyllde kraven i 

lagstiftningen. Komponentmetoden dök upp först i samband med att K3 lanserades och tidigare 

tillämpade bolag gemensam avskrivning på sina tillgångar (Srf redovisning u.å). Vid det 

tvingande valet mellan K2 och K3 var bolag i behov av att beakta innehållet i respektive 
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regelverk då de innehåller olika bestämmelser om redovisningsmetoder exempelvis redovisning 

av utvecklingsutgifter och metoder för avskrivning.  

Tillämpningen av regelverken kan ha sina för-och nackdelar på olika typer av bolag beroende på 

vilken verksamhet de bedriver. Bolag som väljer att tillämpa K2 skall kostnadsföra alla utgifter 

för exempelvis forskning och utveckling. Bolag som istället väljer att tillämpa K3 kan under 

vissa omständigheter under utvecklingsfasen välja att ta upp det som en tillgång i 

balansräkningen och därmed höja resultatet, i förutsättning att de kan aktivera tillgångarna 

(Lennartsson 2013, s. 34-35). Avskrivningar kan skilja sig mellan K2 och K3. I K3 skall bolag 

som har materiella anläggningstillgångar med komponenter med väsentlig skillnad i 

förbrukningstid dela upp tillgångarna i olika komponenter och skriva av dem med olika 

avskrivningstid. Vid underhåll av komponenterna får bolag byta ut komponenten och skriva av 

på ny avskrivningstid samt utrangera den gamla komponenten. I K2 tillämpas däremot 

gemensam avskrivning på materiella anläggningstillgångar vilket leder till att en nyttjandeperiod 

ska väljas på hela tillgången. Ett bolag som utför reparationer skall kostnadsföra underhållet och 

fortsätta skriva av tillgången över den gamla nyttjandeperioden (Drefeldt & Törning 2013, s. 

389). Bestämmelserna i regelverken kan därför medföra konsekvenser för innehållet i de 

finansiella rapporterna. Enligt Meyes och Rowan (1977) kan innehållet i de finansiella 

rapporterna ha sin påverkan på externa intressenter vilket kan påverka den fortsatta driften 

negativt i det fall bolaget inte skulle tillmötesgå de påtryckningar intressenterna har på bolaget.   

Mindre onoterade aktiebolag och ekonomiska föreningar hamnade i ett dilemma över vilket 

regelverk de skulle välja att implementera i sin redovisning. 97 procent av alla bolag i Sverige 

ryms inom gränsvärdet för att definieras som ett mindre bolag. Mindre onoterade aktiebolag och 

ekonomiska föreningar får välja att tillämpa K2 men det behöver inte betyda att det är den bästa 

tillämpningen för alla bolag och det är just där problematiken uppstår (Lennartsson 2012, s. 10). 

Det finns nämligen incitament i respektive regelverk som kan resultera i att vissa bolag inte 

passar in i ett specifikt regelverk och i vissa fall kan man inte alltid utgå från gränsvärdena i ÅRL 

utan bör istället välja det regelverk som passar bolagets verksamhet och behov (PwC u.å.). 

I en tidigare studie av Dichev och Li (2013) studeras beteendeprocessen hos bolag vid frivilliga 

beslut och huruvida dessa bolag ändrar sina redovisningsmetoder för att således kunna förbättra 

sina resultat under vissa perioder. Resultatet visade att bolag ofta fortsätter att använda sig utav 



3 

 

samma redovisningsmetoder som de tidigare tillämpat. I jämförelse med Dichev och Li studie 

skiljer sig denna studie i den mening att den behandlar hur bolag beteer sig när de är tvungna av 

lagar och förordningar att fatta ett redovisningsbeslut. Det finns nämligen bestämmelser i 

respektive regelverk som kan leda till att vissa bolag inte kan tillämpa samma 

redovisningsmetoder som tidigare.  

Revisionsbyrån verkar som den primära rådgivaren för små- och medelstora bolag och anses 

vara en viktig del av den interna resurskompletteringen vilket betonas av Svanström i en 

avhandling från 2008. Detta har även redogjorts för i andra empiriska studier skrivna av forskare 

såsom Kirby et al. (1997, i Svanström, 2008), Zucker (1987, i Svanström, 2008) och Gooderham 

et al. (2004, i Svanström, 2008). I ovannämnda studier framgår det att det kan finnas brister i 

relationen mellan revisorn som rådgivare och bolaget. Bristerna består främst av att rådgivaren 

som akademiker har mer kunskap i ekonomiska frågor än vad bolaget har. Detta kan i sin tur 

skapa ett gap mellan de två olika parterna vilket redogörs i den så kallade relevansmodellen. 

Nitsch (1989, i Svanström, 2008) förklarar gapet mellan parterna som en konsekvens av att 

bolaget inte har lika mycket kunskap som rådgivaren har vilket i sin tur kan skapa brister i 

rådgivningsbytet. Enligt Burke et al. (2004, i Svanström, 2008) kan brister i rådgivningen uppstå 

på grund av att rådgivare inte engagerar sig tillräckligt mycket för att förstå bolagens 

verksamheter och behov vilket i sin tur kan bidra till en låg kvalitet i rådgivningen. I förstudien 

(kapitel 5) framkommer det att rådgivare inte alltid utgår från bolagens verksamheter utan 

rekommenderar det regelverk som de anser är enklare att tillämpa. Då K3 anses vara mer 

komplex av en del rådgivare försummas en djupare förståelse av denna vilket i sin tur resulterar i 

att man oftare rekommenderar K2 trots att det regelverket inte alltid är optimalt för bolaget i 

fråga.  

Studien kommer att bidra med att förklara och redogöra för beslutsfattandet i samband med 

tvingade lagförändringar och huruvida dessa val har tagits av företagsledningen eller av en 

extern part. Studien kommer även att beröra eventuella problem som har uppstått vid 

implementeringen av respektive regelverk.  
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1.2 Frågeställningar 

– Har skillnader i redovisningsmetoder för avskrivningar och utvecklingsutgifter varit 

avgörande för valet av regelverk? 

– Vem har haft det största inflytandet i valet mellan K2 och K3? 

– Har det uppstått problem vid implementeringen av respektive vald regelverk? 

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka huruvida skillnader i avskrivningar och utvecklingsutgifter 

mellan K2 och K3 har varit avgörande för valet av regelverk. Syftet är även att undersöka vem 

som har haft det största inflytandet i valet och om det har uppstått problem vid implementeringen 

av det valda regelverket. 

1.4 Avgränsning  

För att kunna besvara syftet med studien avgränsar sig undersökningen till fastighetsbolag och 

utvecklingsintensiva bolag. Dessa typer av bolag berörs av de skillnader som finns i K2 och K3 

gällande komponentmetoden och aktivering av utvecklingsutgifter.   
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2. Institutionalia  

I detta avsnitt presenteras K- projektet, generella skillnader mellan K2 och K3 och en ingående 

beskrivning av de två olika redovisningsmetoder som är relevanta för studien. I detta avsnitt 

presenteras även god redovisningssed, rättvisande bild samt en förklaring av intern och extern 

redovisning.  

2.1 K- projektet  

De fyra olika kategorierna baseras på storleken på bolaget, specifikt sagt omsättningen, 

balansomslutningen och antalet anställda. Det finns gränsvärden som fungerar som direktiv för 

vilket regelverk ett bolag skall tillämpa i sin redovisning (Lennartsson 2013, s. 34-35).  

Gränsvärdena regleras i 1:3§ i ÅRL.  För att kunna definieras som ett mindre onoterat aktiebolag 

skall max ett av de tre gränsvärdena som står i ÅRL uppfyllas. ÅRL beskriver gränsvärdena som 

följande:  

 medelantalet anställda i företaget 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 

Avslutandet av räkenskaperna är inte det samma för alla bolag utan kan variera beroende på 

storleken på bolaget. I vissa fall får bolag välja mellan att upprätta ett förenklat årsbokslut, ett 

årsbokslut, en årsredovisning eller en koncernredovisning enligt IAS/IFRS regler. För vissa 

bolag kan det vara tvingande att avsluta räkenskaperna enligt ett visst K-regelverk (BFN 2016). 

 K1 – Enskilda näringsidkare och ideella föreningar får upprätta ett förenklat årsbokslut 

enligt BFL. 

 K2- Mindre onoterade aktiebolag och mindre ekonomiska föreningar skall upprätta 

årsredovisning enligt ÅRL. 

 K3 – Större onoterade aktiebolag skall upprätta en årsredovisning enligt ÅRL  



6 

 

 K4 – Börsbolag skall upprätta koncernredovisning enligt IASB och IFRS standarder. 

(Skatteverket 2015)  

Nedan illustreras en bild över K-regelverken och hur bolag inom respektive kategori skall 

avsluta sina räkenskapsår.   

 

Ett bolag som skall upprätta en finansiell rapport skall inte endast tillämpa ÅRL utan skall även 

använda sig av den kompletterande normgivningen (Törning 2015). 

I samband med att mindre onoterade aktiebolag och ekonomiska föreningar tvingades välja 

mellan K2 och K3 var även andra typer av bolag tvingade att tillämpa ett specifikt regelverk 

(Drefeldt & Törning 2013, s. 20). Börsbolag tvingades tillämpa K4, större onoterade aktiebolag 

tvingades tillämpa K3. Aktiebolag fick inte tillämpa K1 då regelverket är riktat till enskilda 

näringsidkare samt ideella föreningar. Handelsbolag inväntar fortfarande ett förenklat regelverk 

som de kan tillämpa och i dagsläget kan de antingen välja att tillämpa K3 som är 

huvudregelverket eller fortsätta använda sig av den gamla normgivningen (Skatteverket 2015). 

Huvudregelverket K3 har sin grund i IFRS för SME, det vill säga IFRS för små- och medelstora 

företag. K3 kan tillämpas av alla onoterade bolag oavsett associationsform. K2 är däremot ett 

fristående förenklat regelverk som mindre onoterade aktiebolag och ekonomiska föreningar kan 

välja att tillämpa istället för K3. K2 innehåller förenklingsregler och ger mindre utrymme för 
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egna bedömningar i jämförelse med K3. Reglerna i K2 är mer likt skattelagstiftningen än vad K3 

är (BFN 2016).  

2.2 Skillnader mellan K2 och K3 

Det finns betydande skillnader mellan K2 och K3. K3 är huvudregelverket för upprättandet av 

finansiella rapporter. K2 är riktat till mindre onoterade aktiebolag och ekonomiska föreningar 

och har till syfte att förenkla upprättandet av de finansiella rapporterna (BFN 2016).  

Beroende på vilket K- regelverk ett bolag väljer att tillämpa kommer den finansiella rapporten att 

se annorlunda ut. Finansiella rapporter som är upprättade i enighet med K2 måste innehålla och 

följa en viss ordning det vill säga en förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning samt 

innehålla ett visst antal noter (BFNAR 2008:1 punkt 3.1). Bolag som ingår i en koncern och 

tillämpar K3 skall utöver det ovannämnda upprätta en koncernredovisning och större bolag skall 

även upprätta en kassaflödesanalys (BFNAR 2012:1 punkt 8.2). 

I K2 finns det en tydlig vägledning över vad som skall tas med i resultat- och balansräkningen. I 

K3 kan bolag välja att slå samman vissa poster som exempelvis maskiner och inventarier 

(Drefeldt & Törning 2013, s. 103-104). Bolag som tillämpar K3 får välja att upprätta en 

finansiell rapport med en funktionsindelad resultaträkning och i K2 får bolag endast tillämpa en 

kostnadsslagsindelad resultaträkning (Drefeldt & Törning 2013, s. 123).  

Det finns inga bestämmelser om koncernredovisning i K2.  De bolag som tillämpar K2 och som 

vill upprätta en koncernredovisning måste därför vända sig till sjunde kapitlet i ÅRL. Det finns 

däremot vägledning i K2 över hur ett bolag ska redovisa andelar i intressebolag, utdelning och 

hur bolag skall hantera eventuella nedskrivningsbehov (Drefeldt & Törning 2013, s. 359).  

Tilläggsupplysningar skiljer sig mellan K2 och K3. En finansiell rapport som är upprättad i 

enighet med K3 kräver mer detaljer och upplysningar. En finansiell rapport i enighet med K2 

kräver endast det som följer i femte kapitlet i ÅRL angående tilläggsupplysningar (Skatteverket 

2015). Alla bolag skall i tilläggsupplysningar upplysa om redovisningsprinciper samt annan 

betydelsefull information som kan påverka värdena efter balansdagen (BFNAR 2012:1 punkt 

8.4). K3 är inte lika standariserad som K2 då K3 innehåller plats för fler bedömningar (SRF 

konsulterna u.å.). 
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Det finns skillnader i övergången mellan regelverken. Det är tillåtet att byta från K2 till K3 men 

att byta från K3 till K2 är i regel inte lika enkelt. I huvudsak är det endast tillåtet att byta från K3 

till K2 en gång. I det fall ett bolag vill övergå till K2 igen skall det finnas väsentliga skäl till det 

(KPMG 2014). 

2.2.1 Avskrivning 

Det finns olika typer av avskrivning; linjär, degressiv och progressiv. Den vanligaste typen är 

linjär avskrivning och innebär att en tillgång skrivs av med ett lika stort belopp varje år och 

ändras därmed inte. Degressiv avskrivning innebär att avskrivningar är höga i början och 

minskas med tiden och progressiv avskrivning innebär att avskrivningar är lägre i början och 

ökar med tiden (blinfo u.å.) 

Oftast baseras avskrivningar på tillgångens livslängd. Bolag skall beräkna tillgångens nyttjande 

period och hur väl den bidrar till bolagets kassaflöde. En tillgång som skrivs av får inte vara en 

omsättningstillgång utan får endast vara en anläggningstillgång. Immateriella och materiella 

anläggningstillgångar faller under denna kategori (HSB 2005).  

2.2.2 Komponentavskrivning  

Bolag som upprättar sina finansiella rapporter i enighet med K3 skall använda sig av 

komponentmetoden vilket inte är tillåtet i K2. Komponentavskrivning upprättas på tillgångar 

med komponenter med väsentligt olika nyttjandeperiod. Tillgången skall delas upp i olika 

komponenter och skrivas av på olika nyttjandeperioder. Syftet med denna metod är att främja 

bilden av ett bolag och ge en mer korrekt bild av verkligheten (Drefeldt & Törning 2013, s. 389). 

Komponentavskrivning innebär att man skall dela upp materiella anläggningstillgångar i olika 

komponenter beroende på nyttjandeperioden. I K2 skriver man istället av materiella 

anläggningstillgångar gemensamt utan att dela upp tillgångarna i olika komponenter (PwC u.å.). 

2.2.3 Redovisning av egen upparbetade immateriella tillgångar 

Bolag kan välja att kostnadsföra utgifter i takt med att de uppstår eller kan i vissa fall aktivera 

tillgångar som internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar. Detta kan tillämpas av 

bolag som befinner sig i forsknings- och utvecklingsfasen och har immateriella tillgångar. Bolag 

som använder sig av denna aktiveringsmodell skall redovisa alla kostnader under 
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forskningsfasen och aktivera utgifter under utvecklingsfasen som immateriella egenupparbetade 

anläggningstillgångar (Drefeldt & Törning 2013, s. 427-428). 

Att redovisa egenupparbetade immateriella tillgångar är inte tillåtet enligt K2 och istället 

kostnadsför man alla utgifter i takt med att de uppstår i resultaträkningen (Drefeldt & Törning 

2013, s. 442). Bolag som upprättar den finansiella rapporten i enighet med K3 får under vissa 

omständigheter redovisa de egenupparbetade immateriella tillgångarna om dessa tydligt kan 

påvisa framtida ekonomiska fördelar (PwC u.å.). 

2.3 Rättvisande bild  

I ÅRL 2:3§ definieras begreppet rättvisande bild och innebär att balansräkningen, 

resultaträkningen och noterna tillsammans skall utgöra en rättvis bild över ett bolag. Den 

rättvisande bilden skall visa bolagets ställning för exempelvis en extern part.  

2.4 God redovisningssed  

Att redovisa i enighet med god redovisningssed nämns ofta inom redovisning. Begreppet 

förklaras i både ÅRL och i BFL.  

 ”Bokföringsskyldigheten skall fullgöras på ett sätt som 

överensstämmer med god redovisningssed”- BFL 4:2§. 

I 8:1§ BFL står det att det är BFN som upprättar god redovisningssed i viss utsträckning och 

finansinspektionen täcker även en del områden. Definitionen av god redovisningssed enligt FAR 

är;  

”Redovisningsregler enligt lag, kompletterande offentlig och privat 

normgivning, rättsfall, samt i de fall detta saknas, praxis. Bokföringsnämnden 

är den myndighet som ansvarar för utvecklandet av god redovisningssed”-

(FAR u.å.). 

De uttalanden som BFN ger ut samt regelverk dem fastlägger är förenlig med god 

redovisningssed. Ett bolag som följer normgivningen redovisar därmed i enighet med god 

redovisningssed. God redovisningssed kan skilja sig beroende på vilket regelverk ett bolag väljer 

att tillämpa eller kan tvingas att följa. 
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2.5 Redovisning  

Redovisning kan delas upp i två olika kategorier, intern- och externredovisning. Den interna 

redovisningen är till för bolaget. Den externa redovisningen är däremot riktad till ägarna samt till 

andra typer av intressenter som har intresse i att följa bolagens räkenskaper. Redovisning skall ge 

en bild över bolagens nutida ställning samt framtida uppskattningar vilket ofta är grunden till 

olika investeringsbeslut och är även underlag för beskattning (skatteverket 2016).  
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3. Teoretisk referensram 

I detta avsnitt presenteras de teorier och modeller som studien berör samt tidigare forskning 

kring forskningsområdet.  

3.1 Teorier och modeller  

3.1.1 Institutionell teori 

IT har använts och förklarats i studier kring beslutfattande i samband med val av 

redovisningsmetod (Collin et al 2009). IT beskrivs som ett organisationsfält där olika typer av 

organisationer bildar ett intinitionellt liv som skapar likvärdighet i ett enda nätverk. 

Organisationsfältet kan exempelvis bestå av olika myndigheter, leverantörer, konkurrenter, 

konsumenter och andra olika typer av organisationer. Organisationer söker inte bara efter 

resurser och kunder utan söker även efter legitimitet i samhället (Dimaggio & Powell 1983). 

”Isomorphism is a constraining process that forces one unit in a population to resemble other 

units that face the same set of environmental conditions”- (Dimaggio & Powell 1983, s.149). 

Det finns tre typer av institutionella mekanismer inom isomorfism som skapar förändringar och 

dessa kallas för tvingande, mimetisk och normativ isomorfism. Tvingande isomorfism kan 

uppstå via informella eller formella krav på organisationen. Det kan exempelvis vara krav från 

ett annat bolag som de är beroende av. Påtryckningar på organisationen kan även vara av 

politiska skäl. Det kan vara i form av olika typer av statliga krav såsom lagförändringar. 

Mimetisk isomorfism uppstår vid det tillfälle bolag anses vara osäkra exempelvis då deras mål är 

tvetydliga och i detta fall tenderar de att imitera andra organisationer som är mer framgångsrika 

och på så sätt kan de bli mer legitima. Normativ isomorfism uppstår via professionalisering och 

det förklaras som ett normativt tryck på yrkesgrupper i och med deras kompetens i samhället. 

Viktiga ståndpunkter inom normativ isomorfism är utbildning, yrkesspecialisering och förmågan 

att ha en gemensam förståelse för hela organisations nätverk. Problem med legitimiteten kan 

uppstå i de fall ett bolag inte skulle uppfylla de krav och påtryckningar som ställts på dem 

(Dimaggio & Powell 1983). 

IT kan även förklaras utifrån myter, där myter anses ligga till grund för hur bolag organiserar sin 

verksamhet. Myter kan exempelvis vara policys och normer. På samma sätt som de tre 

ovanstående mekanismerna inom isomorfism skapar legitimitet skall även de olika myterna 

uppfyllas för att kunna skapa legitimitet. Negativa konsekvenser kan uppstå om ett bolag inte 
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uppfyller myterna och det kan i sin tur ha en negativ påverkan på verksamhetens fortsatta drift 

(Meyes & Rowan 1977).  

Revisorer och revisionsbyråer är viktiga aktörer inom processen av att institutionalisera 

redovisningsmetoder och standarder. De kan genom sin profession öka de normativa 

påtryckningarna att välja en viss redovisningsmetod (Collin et al 2009). Då organisationer vill 

skapa och bibehålla legitimitet låter de sin redovisning bli granskad av revisorer vilket kan visa 

bolagets externa intressenter som exempelvis investerare och staten att de är trovärdiga. Detta 

kan i sin tur stärka verksamheten (Meyer & Rowan 1977).    

IT kan ge en förståelse över valet mellan K2 eller K3.  IT var applicerbart i studien då bolag som 

vill legitimera sig på en marknad oftast strävar efter acceptans av omgivningen. Valet av K3 kan 

genom IT förklaras med att bolag vill tillfredsställa aktörer som dem är beroende av för att 

således kunna utveckla sin verksamhet. I IT beskrivs även revisorer som en stor del av 

beslutsfattandeprocessen vad gäller att institutionalisera redovisningsmetoder och standarder 

vilket kan ge en förståelse för redovisningsvalet mellan K2 och K3. IT bidrog därför med en 

förståelse samt tolkning av empirin och var även ett stöd i utformandet av intervjuguiden.  

3.1.2 Intressentmodellen  

Intressentmodellen ger en bild av organisation utåt det vill säga den visar hur bolag påverkas av 

utomstående parter som exempelvis långivare och leverantörer.  

"The stakeholder approach is about groups and individuals who can affect the organization, and 

is about managerial behavior taken in response to those groups and individuals" - (Frooman 

1999, s.191). 

Teorin behandlar hur olika typer av intressenter kan påverka bolaget och dess verksamhet 

(Frooman 1999). Dessa intressenter äger, har viss rättighet eller delar intresse med bolaget och 

kan därmed påverka bolaget på olika sätt. Det finns olika typer av intressegrupper och dessa kan 

antingen vara primära eller sekundära. Den primära intressegruppen är något som bolaget 

behöver för sin fortsatta drift då de båda är beroende av varandra. Dessa kan vara allt från 

leverantörer till investerare men kan även bestå av staten som ger ut lagar och regler som skall 

implementeras. Den andra intressentgruppen kallas för den sekundära gruppen. Dessa 

intressenter kan exempelvis vara media och är något som kan skada bolag på olika sätt men som 



13 

 

bolag dock är oberoende av. Media kan ge en positiv och negativ effekt på bolag och kan visa 

organisationen ur dess bästa eller sämsta vinkel. Detta resulterar i att bolag bör uppfylla de krav 

som ställs oavsett om de är beroende eller oberoende av intressenterna i fråga (Clarkson 1995). 

Enligt brittisk litteratur är de huvudsakliga intressenterna för de finansiella rapporterna för SME 

anställda, ägare, finansiärer, leverantörer och staten (Evans et al 2005)

  

Intressentmodellen och dess innehåll var relevant för studien då den delvis kan förklara valet 

mellan K2 och K3. Interna och externa intressenter (se figur 2) som är intresserade av bolags 

finansiella rapporter kan påverka bolag till att agera på ett sätt som tillmötesgår intressenternas 

krav och förväntningar. K3 riktar sig främst till bolag som har en större intressentbas vilket 

bidrar till att bolag kan ge ut mer detaljerad information till sina olika intressenter vilket är 

önskvärt. Bolag kan därför, med tanke på sina intressenter vilja visa den bästa vinkeln av sitt 

bolag som möjligt. Intressentmodellen kan även förklara valet av K2 där bolag med färre 

intressenter som inte har lika höga krav på sina finansiella rapporter hellre väljer K2 än K3 då 

kravet på rättvis bild över bolaget blir lägre. Modellen var applicerbar i studien då den betonar 

den effekt som influerade intressenter har på bolaget. Modellen var därför ett stöd vid 

utformandet av intervjuguiden samt tolkning av empirin. Den gav även en förståelse för rollen 

som intressenter kan ha och hur mycket dessa kan påverka bolag i deras redovisningsval.  
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3.1.3 Nytta och kostnad 

Upprättande av redovisningsinformation kan ses ur ett ekonomiskt perspektiv, en intäktssida och 

en kostnadssida. Intäktssidan kan vara det som bolag vunnit på då de producerat och 

tillkännagett den information som kommit i samband med en förbättrad rapport. Kostnadssidan 

består däremot av kostnader för upprättandet och förbättrandet av redovisningsinformation. 

Dessa sätts i relation till varandra då nyttan som kan ses som intäktssidan skall överstiga 

kostnadssidan. Förbättrandet av informationen skall inte ske i onödan utan skall bidra med en 

nytta. Beslut som tas skall leda till nytta. Upprättandet av de finansiella rapporterna skall därför 

vara större än de kostnader som upprättandet av informationen medfört (Smith 2006 s.32). 

Denna teori applicerades i studien då redovisningsinformation kan spegla de finansiella rapporter 

som upprättas. Kostnader för att utveckla rapporterna skall inte överstiga intäktssidan som är 

nyttan av olika beslut som tas i bolagets fördel. Teorin var till hjälp vid utformningen av fråga 

fyra och fråga sex i intervjuguiden (bilaga 2). Teorin tillämpades även vid tolkning av empirin.  

3.1.4 Relevansmodellen  

Nitsch (1989, i Svanström, 2008) redogör för den så kallade relevansmodellen som ett gap 

mellan bolaget och rådgivaren och beskriver modellen som tillräckligt övergripande för att 

förklara och analysera bolagens anlitande av revisorn som rådgivare. Modellen beskriver 

utgångspunkten för ett bra rådgivningsbyte. Förtroendet för rådgivaren är väsentlig och 

rådgivningen skall omfatta relevant och lättförståeligt innehåll (Nitsch 1989, i Svanström, 2008).   

 

”Modellen ska tolkas som att sändarens information måste vara relevant i 

förhållande till målgruppens behov och utformningen ska vara relevant utifrån 

målgruppens för utsättningar” – (Svanström 2008 s.149) 
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Modellen visar att det finns ett gap i förhållandet mellan de två olika parterna. Detta kan 

förklaras med att rådgivaren och bolaget lever i två olika miljöer på grund av att de inte besitter 

samma typ av kompetens inom området. Detta skapar i sin tur ett gap mellan parterna och 

bristfällig innehåll i rådgivningen. Modellen förklarar även att rådgivaren bör vara väl insatt i 

bolagens behov och förutsättningar, det vill säga att anpassa rådgivningen efter verksamheten 

och dess nytta (Nitsch 1989, i Svanström, 2008). Enligt Nyström (1996, i Svanström, 2008) är 

innehållet och informationen i rådgivningen ofta inte anpassad till bolagens förutsättningar vilket 

kan medföra felaktigheter i rådgivningen. För att kunna uppnå en mättnad i rådgivningsutbytet 

bör de två olika parter tala samma typ av språk för att på så sätt matcha rådgivarens kunskap med 

bolagens behov. Enligt Johansson (1997, i Svanström, 2008) ligger en del av problemen i att 

bolagen inte har tillräckligt mycket kompetens för att kunna förstå innebörden av rådgivningens 

tjänster.  

”Ett problem kan vara att företagen inte själva alltid är fullt medvetna om 

vilka behov som kan finnas i organisationen” – (Svanström 2008, s.50) 

 

Relevansmodellen var applicerbar i studien då den betonar och förklarar den avsaknad som kan 

uppstå i ett rådgivningsbyte. Enligt Svanström (2008)  har flera empiriska studier kommit fram 

till att bolag ofta anlitar rådgivare för olika ekonomiska frågor. Det är därför väsentligt att få en 

förståelse för hur rådgivningsbytet kan vara mellan de två parterna och därmed utfallet i valet 

mellan K2 och K3.  

3.2 Tidigare forskning 

3.2.1 Externa intressenter och professionens roll i redovisningsval  

I en brittisk studie från år 2000 av Collis och Jarvis undersöktes små- och medelstora bolag och 

dess redovisningsval. Respondenterna bestod av 385 onoterade bolag i Storbritannien. Dessa 

bolag kunde välja mellan att tillämpa ”full accounts” eller ”abbreviated accounts”. Abbreviated 

accounts var ett förenklat alternativ att upprätta sina finansiella rapporter efter. En av 

forskningsfrågorna var:”What are the reasons for the financial reporting choices made by small 

companies?” 

Bolagen fick motivera valet mellan de två olika regelverken vilket illusteras i tabell ett och två. 

De faktorer som undersöktes inom full account (se tabell 1) var lagstadgade krav, 
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redovisningskonsulters råd, traditionen av det som tidigare tillämpats i bolag, komplett 

information och kostnadsfördelar. De faktorer som undersöktes inom abbreviated accounts 

(tabell 2) var sekretess, redovisningskonsulters råd, kostnadsfördelar, lagstadgade krav och 

förenklat alternativ.  

 

 

I undersökningen hade alla bolag möjlighet att välja mellan de två olika alternativen som fanns 

för upprättande av finansiella rapporter. Vissa bolag valde full accounts för anledningen att 

uppfylla de lagstadgade förväntningar som fanns men forskarna menar att bolagen antingen inte 

förstod att de upprättade en rapport som var abbreviated eller att de under föregående år inte haft 

alternativet att välja då de möjligtvis befunnit sig över gränsen för att definieras som ett mindre 

bolag. En av anledningarna till att välja både full accounts och abbreviated accounts var på grund 

av att bolag blivit rekommenderade det av redovisningskonsulter. Enligt studien söker bolag 

redovisningskonsulters rekommendationer innan de tar ett beslut då de anses vara kompetenta 

inom området . Bolag valde att upprätta förenklade finansiella rapporter för att uppfylla det 

minimum krav som lagen krävde samt för att inte dela ut för mycket information till 

konkurrenter och andra aktörer på marknaden. De bolag som valde full accounts ville däremot 

visa sig utåt mot en marknad och ge ut mer information till sina intressenter.  
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Bolag kunde även välja att använda sig av FRSSE istället för att tillämpa de två ovannämnda 

alternativen. Tabell tre visar vad bolagen svarade i samband med att de blev tillfrågade om de 

skulle kunna tänka sig att börja tillämpa FRSEE. Av de 385 bolag som undesöktes svarade 288 

stycken att de inte hade bestämt om de i ett senare skede kommer att tillämpa FRSSE.  240 

stycken av bolagen svarade att de skulle ta del av professionell rådgivning innan de tar ett beslut.  

 

Studien undersökte även vilka interna och externa intressenter utöver aktieägare som får ta del av 

bolagens finansiella rapporter. De olika intressenterna som angavs av respondenterna (se tabell 

4) var banker, statliga myndigheter, chefer, ledande befattningshavare, viktiga leverantörer, 

viktiga kunder och anställda (Collis & Jarvis 2000). 

Collis och Jarvis studie var relevant för studien då den betonar den vikt som professionella 

rådgivare har i samband med att små bolag väljer mellan olika redovisningsstandarder samt hur 

viktig den finansiella rapporten är för bolagens interna och externa intressenter. Revisorer och 

redovisningskonsulter är till för att bistå i ägarnas intressen och rekommenderar ägarna att välja 

mellan olika regelverk. Collis och Jarvis studie visade att det finns en del faktorer som påverkar 
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valet av redovisningsval och studien var därför ett stöd vid utformningen av intervjustudien. 

Studien var även ett stöd vid tolkningen av den insamlade empirin.  

3.2.2 Revisionsbyrån och dess roll i små- och medelstora företag  

I en avhandling från 2008 har Tobias Svanström doktorand på Umeå School of Business forskat 

kring revisionens många hörnstenar där störst fokus låg på revisonen som ett 

rådgivningsinstrument för små – och medelstora företag. I denna avhandling har Svanström tagit 

del av andra empiriska och vetenskapliga studier som berör just revision och rådgivning.  

Små- och medelstora företag har enligt Johannisson et al. (1996, i Svanström, 2008) och 

Johansson (1997, i Svanström, 2008) ett generellt behov av att anlita externa resurser för att 

komplettera den avsaknad som föreligger i bolaget. Behovet av resurskomplettering kan antas 

bero på att ägare i små- och medelstora företag inte har lika stora resurser i jämförelse med större 

bolag som har möjlighet att anställa fler medarbetare för utförandet av olika arbetsuppgifter.  

”Det finns stöd för att småföretagen anlitar rådgivning i bred skala och en 

holländsk undersökning visar att per anställd satsar små företag upp till tre 

gånger mer på rådgivning än stora företag” – (Svanström 2008, s.45) 

Behovet av resurskomplettering kan även antas bero på att ägare i små- medelstora företag 

saknar formell utbildning och kompetens inom olika områden. Det kan exempelvis vara 

avsaknad av ekonomisk kompetens och därför anlitar man en extern part för att kunna hantera 

olika redovisningsfrågor vilket betonas av Stanworth och Gray (1991, i Svanström, 2008). Enligt 

Johannisson och Gustavsson (1984, i Svanström, 2008) kompletterar små- och medelstora 

företag avsaknad av ekonomisk kompetens med att anlita rådgivningstjänster från exempelvis 

försäkringsbolag, banker, revisionsbyråer, redovisningsbyråer och jurister. Enligt flera empiriska 

studier framlagda av bland annat Kirby et al. (1997, i Svanström, 2008), Nutek (2000, i 

Svanström, 2008) och Gooderhamn et al. (2004, i Svanström, 2008) kom man fram till att minst 

70 procent av bolagen i undersökningarna valde att anlita revisionsbyrån för rådgivning inom 

olika redovisningsfrågor, komplexa eller icke komplexa.  

Anlitandet av revisionsbyrån för rådgivningstjänster är i grunden inte traditionell revision utan 

har utvecklats med tiden i och med den ökade efterfrågan av tjänster utöver granskning av 

finansiella rapporter. Det traditionella revisionsuppdraget som tidigare omfattats av enbart 

granskning utökades och kombinerades med rådgivningstjänster av olika slag. Denna utveckling 
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gynnade små- och medelstora bolag. Ägare i små- medelstora företag besitter i många fall inte 

den kunskap som behövs för att standardiserat kunna utföra vissa ekonomiska uppgifter. Dessa 

bolag anlitar revisionsbyrån som rådgivare för att på så sätt kunna fylla luckor och utföra de 

lagstadgade uppgifter som kräver en typ av expertis. Revisorns roll och ansvar som rådgivare till 

små-medelstora bolag är väsentlig vilket betonas av flertalet studier såsom Kirby et al. (1997, i 

Svanström, 2008), Svanström (2004, i Svanström, 2008), Arrunda (1999, i Svanström, 2008) och 

Tanewski et al. (2007, i Svanström, 2008) med flera. Enligt Zucker (1987, i Svanström, 2008) 

och Gooderham et al. (2004, i Svanström, 2008) anlitas revisorn som både ett verktyg för 

granskning och rådgivning på grund av ett stort institutionellt förtroende som sedan skapar 

mervärde och legitimitet. 

”Att löpande bokföring och bokslut ibland upplevs som en börda kan relateras 

till att erfordlig kompetens i redovisningsfrågor ofta saknas i mindre och 

medelstora företag. Frånvaron av redovisningskompentens i många mindre 

företag i kombination med flera komplexa affärstransaktioner och mer 

omfattande redovisningsstandarder gör att behoven för både revisons och 

redovisningshjälp är stora i dessa företag” – (Svanström 2008, s. 60-61) 

Förhållandet mellan bolaget och revisionsbyrån gynnar båda parterna, bolaget får kunskap om 

ekonomiska frågor och revisorn får en bredare insikt i bolagets verksamhet vilket kan gynna 

revisionsuppdraget i och med granskningen av bolagets finansiella rapporter. Kombinationen 

med revisorn och rådgivning kan enligt Parkash et al. (1993, i Svanström, 2008) skapa 

kunskapsöverföring och synergieffekter kan uppstå.  Det finns dock vissa brister i relationen 

mellan bolaget och rådgivaren vilket betonas av bland annat Clark (1995, i Svanström, 2008) och 

Elangovan et al. (1998, i Svanström, 2008).  De menar att det kan vara svårt att skilja mellan 

rådgivare av hög och låg kvalitet samt att det stora förtroendet för revisorn inte bara kan medföra 

gynnsamma effekter utan kan även medföra minskad skepticism och kontroll vilket kan betinga 

bedrägeri. I en studie av Burke et al. (2004, i Svanström, 2008) framgår det att det finns en 

varierad syn på rådgivare och dess kompetenser. Undersökningen visade att det finns brister i 

den strategiska rådgivningen vilket främst beror på att rådgivare inte engagerar sig tillräckligt 

mycket för att förstå bolagens miljö verksamheter, marknadsförutsättningar samt 

omvärldsfaktorer.  
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Slutsatsen i studien visar att kontentan av anlitandet av revisionsbyrån för rådgivningstjänster i 

små- och medelstora företag är viktig för att kunna resurskomplettera de interna kompetenserna i 

bolagen. Även fast revisionsbyrån anses vara den primära rådgivaren för dessa typer av bolag är 

relation relativt begränsad på grund av bristerna i strategiska frågeställningar. 

Studien betonar revisorns roll utöver granskning av årsredovisning som den primära rådgivaren 

för små- och medelstora bolag utöver revisorns roll vilket var relevant för valet mellan K2 och 

K3 för mindre onoterade aktiebolag. Studien kunde tillämpas och användes som stöd till att tolka 

och besvara frågeställningen ”Vem har störst inflytande i valet av regelverk”. Studien var även 

ett stöd vid utformandet av fråga tre och 12 (bilaga 2). 

3.2.3 Repetetiva redovisningsval   

Studien som är skriven av Dichev och Li (2013) undersöker sambandet mellan redovisningsval 

och tillväxt det vill säga om det finns ett positivt samband mellan aggressiva redovisningsval och 

tillväxt. Forskarna använder en kvantitativ forskningsmetod och ett urval på 260 000 tester 

utfördes över en tidsperiod på 50 år. Forskarna introducerade ämnet med att beskriva att de 

undersöker ett orört forskningsområde. Variabler som omsättning, tillväxt, lager, och 

avskrivningar definieras. Syftet är att undersöka om variablerna har påverkat redovisningsval i 

icke växande- och tillväxtorienterade bolag. Resultatet visade att det inte finns ett positivt 

samband mellan redovisningsmetoder och tillväxt. Man kom även fram till att bolag tänker 

långsiktigt och att redovisningsval ofta inte ändras och att redovisningsmetod bara ändras en 

gång under en 50-80års period (Dichev & Li, 2013).   

Resultatet blir av intresse då den betonar bolagens repetitiva beteende vid redovisningsval vilket 

kan jämföras med undersökningen i denna studie gällande skillnader i redovisningsmetoder, om 

bolag vill fortsätta redovisa enligt samma redovisningsprinciper eller ändra riktning. Detta kan 

relateras till de utvecklingsintensiva bolag och fastighetsbolag som studien berör då dessa bolag 

fick välja mellan två olika regelverk som respektive innehåller olika typer av bestämmelser om 

redovisningsmetoder specifikt sagt aktivering av utvecklingsutgifter samt 

komponentavskrivning. Studien skriven av Dichev och Li (2013) kommer därför stödja 

tolkningen av empirin gällande vilken riktning bolagen valde att ta samt dess beteende vid 

beslutsprocessen.  
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4. Metod 

I detta avsnitt presenteras studiens forskningsmetod och undersökningens tillvägagångssätt.   

För att kunna uppfylla syftet med studien baserades undersökningen på en kvalitativ 

forskningsmetod. Undersökningen bestod av två stycken intervjustudier varav en förstudie och 

en huvudsaklig studie. Tillvägagångsättet för utformningen av förstudien presenteras närmare i 

kapitel fem. För att kunna tolka och analysera undersökningens insamlade empiri användes 

teorier, modeller och tidigare forskning.   

4.1 Kvalitativ forskningsmetod   

En kvalitativ forskningsmetod bidrar till en förståelse av forskningsområdet (Bryman & Bell 

2013, s.390-391). I denna typ av studier lägger forskaren inte stor vikt på statistiska samband 

utan inriktar sig på att skapa förståelse inom ett visst forskningsområde (Alvehus 2013, s. 20). 

Den kvalitativa forskningsmetoden blev därför applicerbar då syftet med studien var att bilda en 

förståelse för vad som påverkar mindre onoterade aktiebolag att välja K2 eller K3.  

En skillnad mellan kvalitativ och kvantitativ forskningsdesign är att i kvantitativa studier vet 

forskaren redan på förhand vilka slutsatser som kan komma att dras på grund av att 

frågeställningarna för det mesta bygger på hypoteser. Inom den kvalitativa forskningsmetoden 

ligger istället fokus på att skapa förståelse kring forskningsområdet baserat på vetenskapliga 

arbeten (Lantz 2013, s. 137).  

Den kvalitativa intervjustudien möjliggjorde att samtliga frågeställningar kunde besvaras. 

Intervjustudien baserades på semistrukturerade intervjuer, vilket innehöll både öppna och slutna 

frågor (Bryman & Bell 2013 s, 475). Kombinationen av att ha både öppna och slutna frågor 

bidrog till att vi kunde styra intervjuerna och respondenterna hade friheten att fritt få forma 

svaren vilket resulterade i att vi kunde få fram det resultat som eftersöktes. Detta 

tillvägagångssätt var flexibelt samt bidrog till en bättre atmosfär (Johannsessen & Tufte 2003, 

s.97). Det som kännetecknar kvalitativa intervjuer är att frågorna som ställs kan vara enkla men 

svaren kan ändå vara innehållsrika. Forskningsdesignen bidrar med användbart material och 

möjligheten att kunna påvisa olika typer av mönster samt åsikter (Trost 2010, s.25).  

Syftet med studien var att få en förståelse kring hur ett nytt fenomen i form av 

regelverksändringar påverkat bolag i två olika branscher i valet mellan två regelverk samt om det 
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har uppstått problem i samband med detta. För att kunna undersöka forskningsområdet användes 

teorier, modeller och tidigare forskning för att således kunna måla upp en verklighet kring 

området och för att sedan kunna utforma en intervjuguide. Den insamlade empirin ur 

intervjustudien kopplades därefter till den teoretiska referensramen.  

4.2 Primär- och sekundärdata  

Empirin i denna studie består av primärdata i form av en intervjustudie. Primärdata är en form av 

empiri som forskaren själv bearbetat fram. Sekundärdata är empiri som skapats för en studie men 

som någon annan än forskaren använder. Den typ av data som är framarbetad i denna studie kan 

därför klassificeras som primärdata (Alvehus 2013, s. 34). 

4.3 Kvalitetskriterier 

I samband med genomförandet av en kvalitativ studie finns kriterier som man kan förhålla sig till 

för att studien skall vara av bra kvalitet. Bryman & Bell (2013, s. 402) beskriver de så kallade 

trovärdighetskriterier som viktiga och centrala element i kvalitativa studier som forskaren bör 

förhålla sig till. Kriterierna kan delas upp i fyra olika delkriterier;  

- Tillförlitlighet: För att skapa en tillförlitlighet i studien skall undersökningen genomföras 

på så sätt att informanterna som studerades ska kunna konfirmera att de svar som 

framställts är korrekta och inte uppfattats oriktigt.  

- Överförbarhet: Enligt Bryman och Bell (2013) förklaras överförbarhet som ett verktyg 

för att mäta hur pass överförbar resultatet är i andra miljöer och kontext.   

- Pålitlighet: Det ska finnas en redogörelse om studiens alla faser och någon skall ögna 

igenom studien för att säkerställa att alla delar är med.  

- Bekräftelse: Forskarna skall i stor utsträckning kunna påvisa att deras egna åsikter inte 

haft inflytande i forskningen (Bryman & Bell, 2013 s.403-405) 

Denna studie har förhållit sig till ovanstående kvalitetskriterier genom att empirin som 

sammanställts har granskats och använts med varsamhet genom att informanterna som deltagit i 

studien har blivit ställda ett antal kontrollfrågor för att således säkerställa att dem uppfattat 

frågorna och syftet med studien samt att vi som skribenter uppfattat svaren riktigt.  

Genom avgränsningen vad gäller population och urval har vi kunnat fördjupa oss i ett område 

istället för att undersöka en bredare skala över K2 och K3. Inriktningen har skett mot 
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fastighetsbolag och utvecklingsintensiva bolag med ett klart huvudmål det vill säga om bolagen 

har påverkats av skillnaderna i regelverken vad gäller redovisningsmetoder.  

Denna studie är i viss del överförbar till bolag vars verksamhet påverkas av de skillnader som 

finns mellan K2 och K3 gällande redovisningsmetoder. Undersökningen bygger på flertalet 

bolag och dess verklighet över valet vilket gav upphov till olika typer av mönster kring 

beslutsfattandeprocessen. Studien har endast identifierat mönster hos fastighetsbolag och 

utvecklingsintensiva bolag då dessa bolag påverkas av specifika redovisningsmetoder. 

Överförbarheten är däremot begränsad till studier vars population inte direkt påverkas av 

metoder för avskrivningar och utvecklingsutgifter. Överförbarheten kan till viss del styrkas med 

hjälp av den genomförda förstudien som bygger på professionens tankar och erfarenheter kring 

forskningsområdet vilket sammantaget resulterat i att studien i sin helhet omfattat olika typer av 

infallsvinklar.  

Pålitlighetskriteriet har hanterats genom att alla faser i studien har redogjorts för i största möjliga 

utsträckning. Alla steg har även kontrollerats och kritiserats genom handledning under arbetets 

gång.   

Undersökningens tillvägagångssätt och forskningsdesign har sin grund i litteraturen. Samtliga 

avsnitt i studien bygger på vetenskapliga artiklar och källor som sedan legat till grund för 

uttalanden. I empiri avsnittet har inga personliga åsikter förts in utan innehåller endast 

informanternas svar om sin verklighet.  

4.4 Population  

Studiens population bestod av mindre onoterade aktiebolag som har möjligheten att välja mellan 

K2 och K3, det vill säga aktiebolag som uppfyller max ett av följande kriterier enligt ÅRL 1:3§; 

- medelantalet anställda har under de två senaste åren uppgått till mer än 50 stycken 

- balansomslutningen har uppgått till mer än 40 miljoner de två senaste åren  

- nettoomsättningen har under de två senaste åren uppgått till mer än 80 miljoner 

4.5 Urval 

Vid kvalitativa studier är det inte lika relevant med ett representativt urval i statistisk mening, det 

vill säga att urvalet inte behöver vara en viss procentandel av populationen (Trost 2010 s. 137). 

För att kunna uppfylla syftet med studien bestod urvalet av fastighetsbolag och 



24 

 

utvecklingsintensiva bolag. Kravet på komponentavskrivning i K3 berör främst fastighetsbolag 

och möjligheten att kunna aktivera utvecklingsutgifter i K3 berör främst utvecklingsintensiva 

bolag. Med hjälp av ett bekvämlighetsurval samt ett strategiskt urval valdes bolag ut efter deras 

branschtillhörighet, tillgänglighet och dess möjlighet att välja mellan K2 och K3 (Bryman 2011 

s.194). Urvalet bestod därför av bolag som representerar en viss del av populationen. 

4.6 Genomförandet av den huvudsakliga intervjustudien  

Urvalet av informanter valdes utifrån ett bekvämlighetsurval samt ett strategiskt urval. 

Strategiska urval är väsentliga för kvalitativa studier och skall ge en bred variation i urvalet 

istället för att återspegla en viss procent av populationen (Trost 2010, s.138). Populationen 

bestod av mindre onoterade aktiebolag som har haft möjligheten att välja mellan K2 och K3. För 

att säkerställa att de eftersökta informanterna uppfyllde kriterierna i ÅRL kvalitetssäkrades bolag 

genom att tillämpa ett strategiskt urval. Det strategiska urvalet kan delas upp i tre olika steg; 

Steg 1  

Väsentliga variabler skall tas fram och sättas upp som en del av undersökningen. Det väsentliga i 

denna studie var huruvida bolagen skulle välja K2 eller K3 samt om bolagen har påverkats av 

skillnaderna i regelverken gällande komponentavskrivning och aktivering av utvecklingsutgifter.  

Steg 2 

Det är viktigt att sätta igenkännbara karakteristiska drag hos sina informanter för att göra det 

enkelt att hitta dem. De bolag som eftersöktes var bolag vars huvudsakliga sysselsättning tydligt 

påverkades av valet mellan K2 och K3 det vill säga bolag som förvaltar fastigheter samt bolag 

som arbetar med forskning och utveckling.  

Steg 3 

Detta steg handlar om vikten av variation hos informanter det vill säga att hitta olika typer av 

informanter som arbetar på olika sätt (Trost 2010, s. 138). Det som eftersöktes var både K2 och 

K3 bolag.  

I det första steget var det viktigt att kunna identifiera bolag som haft möjlighet att välja mellan 

K2 och K3. Detta genomfördes med hjälp av hemsidan Retriever Business. Syftet med 

användningen av hemsidan var för att ta fram bolag och granska dess årsredovisningar för att 

säkerställa att de inte översteg gränsvärden i ÅRL och att de var med i valet mellan K2 och K3 år 

2014. Hemsidan erbjuder en funktion där man kan välja att avgränsa omsättningen, antalet 
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anställda samt balansomslutning och därför kunde bolag som översteg gränsvärdena elimineras. 

Årsredovisningen användes som en ytterligare kontroll för att försäkra sig om att bolaget 

understeg gränsvärdena.  

Retriever Business användes även i det andra steget då hemsidan erbjuder en avancerad 

sökningsmetod där användaren kan avgränsa sökningen för att nå sitt mål. För att få fram 

fastighetsbolag användes sökorden ”Uthyrning & förvaltning av fastigheter” och 

Utvecklingsintensiva bolag söktes fram genom att använda en avgränsad sökning på nyckelord 

som ”Forskning och utveckling” och ”Tillverkning”. På det sättet kunde vi försäkra oss om att 

den huvudsakliga sysselsättningen hos utvalda bolag var av intresse i undersökningen. 

Årsredovisningarna användes även för att läsa bolagens förvaltningsberättelser för att således 

kunna säkerställa att rätt huvudsakliga sysselsättning var i fråga.  

I det tredje steget granskades årsredovisningarnas noter för att kontrollera vilket regelverk 

bolaget tillämpade. I noterna kontrollerade vi även om bolaget hade en revisor eller använde sig 

av en redovisningsbyrå. ÅRL:s gränsvärden gällande nettoomsättning, balansomslutning samt 

antalet anställda undersöktes även för att säkerställa att bolagen haft möjlighet att välja mellan 

K2 och K3.  

Med de tre stegen som utgångspunkt valdes företag som uppfyllde kriterierna i ÅRL och därefter 

kontaktades dessa bolag. Urvalet bestod av ett bekvämlighetsurval då de bolag som intervjuades 

var sådana som var tillgängliga under undersökningsperioden (Trost 2010, s. 141). 

Undersökningsperioden löpte under högsäsong och flertalet bolag som kontaktades var upptagna 

fram till årsbokslut vilket medförde att dessa valdes bort då de inte kunde medverka under själva 

undersökningsperioden. Det var även ett flertal bolag som inte svarade och detta kan förklaras 

med tidsbristen under högsäsong.  

Telefonnummer till ägare i bolagen hittades även i Retriever Business. Ägarna var oftast 

verksamma i styrelsen. De personer som eftersöktes var sådana som varit aktiva i valet av 

regelverk, vilket enligt huvudregel är styrelsen. I många fall hänvisade ägaren till en annan 

person i styrelsen som var extra insatt inom det valda området vilket oftast var ordförande och i 

det fall var det den personen som intervjuades. De utvalda bolagen återfinns i bilaga 3. För att 

kunna få en bredare variation i urvalet och resultatet bestod den huvudsakliga intervjustudien av 
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nio stycken fastighetsbolag och nio stycken utvecklingsintensiva bolag. Dessa typer av bolag 

berörs av olika bestämmelser i K2 och K3, i detta fall skillnader i avskrivningsmetoder och 

aktivering av utvecklingsutgifter (Trost 2010, s. 137).  

Till en början genomfördes en provintervju för att testa intervjuguiden (Bilaga 2) och dess 

innehåll för att säkerställa att frågorna var förståeliga. Provintervjun genomfördes även för att 

testa den tekniska utrustningen och försäkra att ljudupptagningen fungerade (Dalen 2008). 

Provintervjun genomfördes på en person som medverkat i valet mellan K2 och K3. 

Intervjuguiden ansågs vara förståelig, intressant och alla frågor kunde besvaras.   

Intervjustudien utgjordes av 18 stycken telefonintervjuer. Telefonintervjuerna genomfördes i 

syfte att få tag på fler bolag då många bolag inte befann sig inom samma geografiska område 

som oss. En telefonintervju anses vara lika representativ som en personlig intervju (Bryman & 

Bell, s.219) och kan bidra med lika mycket innehållsrik information (Bryman & Bell, s.221). 

Fördelen med telefonintervjuer framför personliga intervjuer är att risken för att informanten 

påverkas av intervjuaren minskas då denne inte kan urskilja intervjuarens fysiska bemärkelser 

såsom ålder, närvaro samt dess etniska bakgrund (Bryman 2011 s.209). 

Varje intervju inleddes med en kort beskrivning över forskningsområdet och dess syfte. Därefter 

informerades intervjupersonerna om sekretess och anonymitet för att de skulle känna sig trygga 

med de uppgifter som lämnats ut under intervjun (Dalen 2008, s.22). Uppbackat av ett samtycke 

från samtliga respondenter så spelades intervjuerna in för att undvika distraktionen av att behöva 

anteckna under intervjuernas gång, fokus lades istället på dialogen. Intervjuerna transkriberades i 

efterhand och flera genomgångar av intervjupersonernas svar skedde för att kunna få fram 

detaljerad och korrekt empiri (Bryman & Bell, s.489-490).  

4.6.1 Utformandet av intervjuguiden (Bilaga 2) 

Samtliga frågor i intervjuguiden ställdes för att kunna besvara studiens syfte och dess 

frågeställningar. Nedan beskrivs innehållet i intervjuguiden;  

Urvalet bestod av den största beslutsfattaren i bolagen vilket oftast är styrelsen och för att kunna 

försäkra att rätt person intervjuades ställdes frågan; ”Vilken position har du i bolaget?”. 
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För att kunna få insikt i hur mycket information informanten besitter om bolagets 

redovisningsval och för att kunna koppla redovisningsvalet till resterande frågor i intervjuguiden 

ställdes frågan; ”Redovisar bolaget enligt K2 eller K3?”. 

För att kunna få förståelse över bolagets val av regelverk och hur pass mycket styrelsen varit 

involverad i valet eller om de endast använts sig av professionell rådgivning ställdes frågan; 

”Hur mycket använde ni er av professionell rådgivning vid valet av regelverk?”.  

För att undersöka om kostnadsaspekten var en anledning till att bolaget valde det ena regelverket 

framför det andra ställdes frågan; ”Har kostnader för att upprätta de finansiella rapporterna 

påverkat er att välja det ena regelverket framför det andra?”. 

För att ta reda på hur stor intressentbas bolaget har och hur pass mycket de påverkats av sina 

externa intressenter ställdes frågan; ”Finansieras bolaget av en eller flera externa parter och 

påverkades ni av dessa vid valet av regelverk?”  

Externa intressenter kan kräva mer information om bolagets verksamhet, en ökad förståelse om 

dess tillgångar och skulder samt framtida uppskattningar vilket därmed kan påverka bolag att 

välja K3. För att kunna undersöka om bolagets bild utåt till olika typer av intressenter var 

väsentlig i valet ställdes frågan; ”Vid valet av regelverk var vikten av tilläggsupplysningar och 

rättvis bild över bolaget av betydande roll?”. 

De bolag som har materiella anläggningstillgångar med komponenter med väsentlig skillnad i 

förbrukningstid ska dela upp tillgångarna i olika komponenter och detta påverkar främst 

fastighetsbolag. Frågan om komponentmetoden ställdes till fastighetsbolagen och ställdes för att 

kunna ta reda på hur metoden har påverkat valet; ”I K3 skall komponentmetoden användas om en 

tillgång har olika komponenter med väsentlig skillnad i nyttjandetid, vilket inte är tillåtet enligt 

K2. Har det påverkat valet av regelverk och i så fall på vilket sätt?”  

I K3 har bolag möjlighet att aktivera egenupparbetade immateriella tillgångar vilket inte är 

tillåtet i K2. Denna fråga ställdes till utvecklingsintensiva bolag då dessa typer av bolag främst 

påverkas av detta; ”I K3 får egenupparbetade immateriella tillgångar aktiveras i vissa fall, vilket 

inte är tillåtet i K2. Har det påverkat valet av regelverk och i så fall på vilket sätt?”.  
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För att kunna ta del av andra eventuella bakomliggande skäl till valet och för att undersöka om 

bolag valt K2 för att de endast kunde byta från K3 till K2 en gång ställdes frågan; ”Att byta från 

K3 till K2 får i huvudregel bara ske en gång, har det påverkat valet av regelverk?”  

Frågan ”Har det uppstått problem vid implementeringen av det valda regelverket?” ställdes för 

att undersöka om det uppstått problem med implementeringen av det valda regelverket.   

För att kunna få ett perspektiv över hur bolagen övervägt och resonerat kring regelverken och för 

att i sin tur ta reda på om fördelarna övervägt nackdelarna med respektive regelverk ställdes 

frågan; ”Vilka för- och nackdelar såg ni med respektive regelverk?”. 

Frågan ”Vem eller vilka har tagit det slutgiltiga beslutet?” ställdes för att ta reda på om det var 

styrelsen eller någon annan utanför styrelsen som tagit det slutgiltiga beslutet.   

För att få en helhetsförståelse över vad som påverkat valet ställdes frågan; ”Vad har främst 

påverkat er att välja det ena regelverket framför det andra?”. Detta gav informanten friheten att 

motivera för de skäl som haft störst påverkan i valet mellan K2 och K3.   

4.7 Källkritik  

Ett kritiskt förhållningssätt är inte lika med att vara skeptisk, utan Alvehus (2013, s. 114) menar 

att ett kritiskt förhållningsätt är ett sätt att förbättra det innehåll som presenterats i en studie. 

Målet är att innehållet som presenterats skall vara korrekt. 

Utfallet av intervjupersoner kan ha medfört konsekvenser för studien och dess resultat på grund 

av att en stor del av urvalet inte var medvetna om att ett val hade gjorts och var inte heller 

bekanta med regelverken. Resultatet kunde ha sett annorlunda ut om personerna i fråga hade 

varit medvetna om valet och innehållet i de två olika regelverken. Resultatet i förstudien 

påvisade att det oftast är professionen som sköter all typ av redovisningsfrågor för mindre 

ägarledda bolag på grund av att bolagen inte har tillräcklig kompetens inom området (kapitel 5). 

Forskare såsom Collis och Jarvis (2000) samt Svanström (2008) har även påvisat att 

professionen är en stor del av beslutsfattandet i mindre bolag. Utifrån resultatet från den 

genomförda förstudien samt tidigare forskning inom området har man kunnat påvisa att det kan 

finnas bolag som inte har kunskap i redovisningsfrågor. De passiva bolagen valdes inte bort då 

resultatet gav oss upphov till att besvara frågeställningen ”Vem har haft det största inflytandet i 
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valet mellan K2 och K3”. Med bakgrund till detta hade professionen varit mer lämpade att 

intervjua men dessa ingick inte i populationen och studien avgränsade sig till två typer av bolag.  

4.8 Litteraturinsamling och tillvägagångssätt 

För att få insikt över forskningsområdet användes boken ”Finansiell rapportering enligt K3 och 

K2” av Drefeldt & Törning (2013) tillsammans med lagverk om K2 och K3. Med hjälp av 

litteraturen skapades en förståelse samt överblick över regelverken och dess skillnader. För att 

utöka förståelsen kring regelverken samt de stora skillnaderna mellan dem användes även 

skatteverkets hemsida. De två ovanstående källorna lade grunden till institutionalia-avsnittet och 

gav en översiktlig förståelse om regelverkens alla delar. Med det som utgångspunkt letade vi 

sedan efter debattartiklar om regelverken. Tidningen Balans användes för att ta reda på eventuell 

kritik om regelverken samt diskussioner kring dem.  

I denna studie har insamling av data skett med noggrann försiktighet samt granskning. Litteratur 

och information kring forskningsområdet har inhämtats från myndigheter, andra forskare samt 

vetenskapligt granskade artiklar.  

Vidare genomfördes en förstudie. Vi valde att intervjua två revisorer, två redovisningskonsulter 

samt två redovisningsspecialister som skrivit boken ”Finansiell rapportering enligt K3 och K2”. 

Förstudien genomfördes i syfte att få ytterligare förståelse kring valet mellan regelverken. En av 

författarna av boken hade tillsammans med BFN skrivit K3-regelverket och det var intressant att 

ta del av tankar bakom utformandet.   

Litteraturen tillsammans med förstudien byggde den teoretiska referensramen vilket i sin tur var 

grunden till intervjuguiden (bilaga 2) som användes i den huvudsakliga intervjustudien.  

Databasen på Södertörns Högskola användes i syfte att ta fram vetenskapligt granskade studier. 

För att kunna få fram relevanta studier kring forskningsområdet användes nyckelord som 

”accounting choice”, ”financial reports” och ”accounting influencers”. De teorier och modeller 

som återfinns i denna studie bygger på de tidigare studier som återfinns i den teoretiska 

referensramen och tillsammans stödjer de analysavsnittet.  

Nedan illustreras forskningens alla delar och dess tillvägagångsätt. Modellen visar hur 

forskingsprocessen har sett ut från början till slut.   
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5. Förstudie 

I detta avsnitt presenteras den sammanställda empirin ur förstudien. Intervjupersonerna har 

kodifierats genom att benämna de som redovisningsspecialister, revisorer och 

redovisningskonsulter. 

För att kunna besvara syftet med den huvudsakliga studien valde vi att genomföra en kvalitativ 

förstudie och intervjua personer som kan ha inflytande och påverka bolag i deras val vad gäller 

redovisningsstandarder. Syftet med förstudien var att studera olika perspektiv kring valet och ta 

del av bakomliggande skäl för att på så sätt kunna bilda en förståelse över bolags resonemang för 

valet mellan K2 och K3. För att kunna få omfångsrik datainsamling valde vi ut informanter som 

kunde bidra med relevant information kring forskningsområdet och personerna valdes utifrån 

kompetens, expertis samt yrkesmässig erfarenhet. Revisorer och redovisningskonsulter anses 

vara stora aktörer vad gäller redovisningsval (Collin et al 2009). För att kunna få en bredare 

variation i svaren utgjordes förstudien av två redovisningskonsulter, två revisorer och två 

redovisningsspecialister (Trost 2010 s. 137).  

5.1 Genomförandet av förstudien 

Till en början genomfördes en provintervju för att testa intervjuguiden (Bilaga 1) och även för att 

testa den tekniska utrustningen (Dalen 2008). Vi ville försäkra oss om att frågorna var förståeliga 

samt att ljudupptagningen fungerade bra. Personen vi genomförde provintervjun på jobbade 

inom revision och hade kunskap över forskningsområdet. Utfallet av provintervjun var att alla 

frågor förutom en ansågs vara förståeliga samt intressanta. Frågan som revisorn tyckte var oklar 

var följande; ”Finns det några eventuella konflikter som kan uppstå?” och denna ändrade vi till 

en mer specificerad fråga nämligen ” Har det uppstått några konflikter vid tillämpningen av 

respektive vald regelverk? 

Intervjustudien utgjordes av sex intervjuer varav fem personliga intervjuer och en 

telefonintervju. En telefonintervju genomfördes på grund av att intervjupersonen inte befann sig 

på samma geografiska område som oss samt för att personen var upptagen i möten med BFN 

angående nya versionen av K3 regelverket. En telefonintervju anses vara lika representativ som 

en personlig intervju varav därför intervjun genomfördes och genomfördes även för att 

informanten hade yrkesmässig erfarenhet och kompentens inom vårt valda forskningsområde 

vilket i sin tur kunde ge oss en mättnad i svaren (Bryman & Bell s.219). Vid telefonintervjuer 
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skall man ta hänsyn till att man inte har direkt kontakt med personen i fråga och kan inte reagera 

på personens ansiktsuttryck under intervjuns gång till exempelvis vid osäkerhet kring en fråga. 

Vi kände dock ingen osäkerhet kring det då vi tidigare hade genomfört en provintervju för att 

testa intervjuguiden och dess innehåll. Telefonintervjun varade i 30 minuter medan de direkta 

intervjuerna varade i cirka en timma. Vi fick betydelsefull information samt en mättnad i svaren 

som i sin tur kunde bidra till studiens huvudsakliga syfte (Bryman & Bell s.221).  

Samtliga intervjuer inleddes med en kort beskrivning över forskningsområdet och dess syfte. 

Därefter informerades intervjupersonerna om sekretess och anonymitet för att således kunna få 

informanterna att känna sig bekväma och trygga med de uppgifter som lämnas ut under 

intervjuerna (Intervju som metod s.22). Tre intervjupersoner ville vara anonyma. 

Intervjufrågorna omfattades av både öppna och slutna frågor vilket bidrog med att informanterna 

fick fritt prata om sina erfarenheter och forma svaren på ett naturligt sätt samtidigt som vi kunde 

styra över de punkter som intervjuerna skulle beröra (Johannsessen & Tufte 2003, s.97). Under 

intervjuernas gång kompenserades intervjuguiden med uppföljningsfrågor för att kunna komma 

djupare in i ämnet. Dessa uppföljningsfrågor innehöll inte direkt något nytt utan var till för att 

hålla konversationen igång och skapa en bra dialog (Bryman & Bell s.485) 

Med ett samtycke av alla respondenter spelades intervjuerna in för att undvika att bli distraherad 

av att anteckna under själva intervjun, fokus lades på att hålla en bra dialog samt hålla intervjun 

vid liv. Intervjuerna transkriberades i efterhand och vi hade flera genomgångar av 

intervjupersonernas svar för att kunna få en noggrann analys (Bryman & Bell s.489-490). De 

personliga intervjuerna genomfördes på respondenternas arbetsplatser i syfte att de skulle känna 

sig bekväma och svara på frågor i den miljö där de kontinuerligt jobbar med regelverken. De 

genomfördes även i ett avskilt utrymme och ostörd miljö för att således undvika buller som kan 

komma att distrahera intervjupersonen samt påverka ljudupptagningen och telefonintervjun 

genomfördes även i ett avskilt utrymme (Bryman & Bell s.484) 

5.1.1 Utformandet av intervjuguiden (Bilaga 1) 

De frågor som ställdes till professionen var sådana frågor som kunde bidra med förståelse över 

forskningsområdet och för den huvudsakliga studiens empiri.  
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Frågan ”Vem eller vilka har haft störst inflytande vid valet av regelverk?” ställdes för att kunna 

få förståelse för vem eller vilka som har störst inflytande vid valet av regelverk.  

För att kunna ta del av bakomliggande skäl till valet av regelverk och om övergången mellan 

regelverken eventuellt kunde vara ett sådant skäl ställdes frågan; ”Övergången från K3 till K2 får 

i huvudregel bara ske en gång, tror ni att det har påverkat valet av regelverk?”  

För att kunna få en förståelse över komponentmetoden och aktivering av utvecklingsutgifters 

påverkan på bolag ställdes frågorna; ”I K3 skall komponentmetoden användas om en tillgång har 

olika komponenter med väsentlig skillnad i nyttjandetid vilket inte är tillåtet enligt K2. Har detta 

påverkat valet av regelverk och i så fall på vilket sätt?” och ”I K3 får egenupparbetade 

immateriella tillgångar aktiveras i vissa fall vilket inte får tillämpas när bolag upprättar sina 

finansiella rapporter enligt K2. Har detta påverkat valet av regelverk och i så fall på vilket 

sätt?”    

För att ta reda på om professionen stött på problem i upprättandet av de finansiella rapporterna 

ställdes frågan; ”Har det uppstått några konflikter vid tillämpningen av respektive vald 

regelverk?”.  

För att kunna få förståelse för vikten av den rättvisa bilden som bolaget speglar utåt till olika 

typer av intressenter ställdes frågan; ”Något som har debatterats mycket kring är rättvisande 

bild och huruvida K3 återspeglar en mer korrekt bild av ett bolag jämfört med K2. Tror du att 

detta kan ha påverkat företag att välja K3 framför K2?” 

För att få en förståelse över om kostnadsaspekten var ett bakomliggande skäl till att bolag väljer 

det ena regelverket framför det andra ställdes frågan; ”Har kostnader en betydande roll för vilket 

av regelverken som ett företag väljer att tillämpa” 

Informanterna fick fritt motivera för de skäl de trodde har haft störst påverkan på bolag. Detta 

kunde vara något annat än det som tidigare berörts i intervjuguiden vilket var intentionen och 

därför ställdes frågan; ”Vad tror ni främst motiverar företag till att välja det ena regelverket 

framför det andra?” 
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5.2 Intervjupersoner 

Redovisningsspecialist 1 

Eva Törning är författare av ”Finansiell rapportering enligt K3 och K2”, har varit auktoriserad 

revisor sedan år 1986 och redovisningsspecialist sedan 1995. Hon har även suttit som ledamot i 

FAR:s policy grupp sedan 2006.  

Redovisningsspecialist 2 (Telefonintervju) 

Caisa Drefeldt är författare av ”Finansiell rapportering enligt K3 och K2”, har varit auktoriserad 

revisor sedan 1984 och redovisningsspecialist sedan 1990. Hon även suttit i en arbetsgrupp inom 

BFN och arbetat fram K3- regelverket.  

Revisor 1– Anonym 

Har jobbat med revision sedan 1998 och har varit auktoriserad revisor sedan 2006. 

Revisor 2 

Damir Trokic har jobbat som revisor i sammanlagt fyra år på KPMG och EY.  

Redovisningskonsult 1- Anonym  

Äger sedan år 2003 en egen redovisningsbyrå.  

Redovisningskonsult 2 – Anonym  

Har jobbat som redovisningskonsult i två och ett halvt år.  

5.3 Empiri 

Vem eller vilka har haft störst inflytande vid valet av regelverk? 

Samtliga informanter svarade att redovisningskonsulter har haft störst inflytande vid valet av 

regelverk när det gäller små bolag som inte behöver använda sig av revisorer och utfallet blir 

nästintill alltid K2 som tillämpas. 

”När det gäller mindre företag då tror jag tyvärr att det är 

redovisningskonsult som sagt till dem att välja K2 för att de 

[redovisningskonsulter] bara jobbar med K2”- Redovisningskonsult 2  

 

Redovisningsspecialist 1 menar att ”Regelverket väljer sig själv” där valet av regelverk är 

naturligt beroende på bolagets verksamhet och redovisningsspecialist 1 motiverar detta genom 

att säga; 
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”K2 är egentligen inte skrivet för fastighetsbolag, men det finns 

fastighetsbolag som har ett K2-beteende då de kostnadsför sitt underhåll 

löpande, har låga bokförda värden och har bra fastigheter vilket är just ett K2-

beteende men de som underhåller sina fastigheter stötvis de måste ju in i K3 

för de klarar ofta inte det resultatmässigt. Jag tror att när man väl har satt in 

sig i att de är så väldigt olika de här regelverken, så har de valt sig själv ”- 

Redovisningsspecialist 1 

Båda redovisningsspecialisterna har erfarenhet av att redovisningskonsulter tar beslut åt bolags 

vägnar och väljer K2 främst på grund av att de själva har kunskap om regelverket. De flesta 

redovisningskonsulter har valt att inte läsa in sig i K3 vilket kan leda till att de inte utgår ifrån 

vad bolaget egentligen behöver. Redovisningsspecialisterna menar att det finns vissa i 

professionen som inte förstått regelverken i sin helhet. 

"Det jag har upptäckt det senaste året är att man inte har läst, man har inte 

förstått att K2 inte är en förenkling från K3, K2 är ett fristående förenklat 

regelverk som är ett skattebokslut, ingenting annat."- redovisningsspecialist 2 

Båda redovisningskonsulterna samt revisor 2 svarade att det är konsulten i samråd med revisorn 

som beslutar om vilket regelverk som ett bolag skall välja. I de fall bolag inte har kunskap om 

regelverken är det redovisningskonsulten som väljer åt dem. Redovisningskonsult 1 äger sin 

egen redovisningsbyrå med ett flertal anställda för små- medelstora bolag men väljer att endast 

upprätta K2 då det är enklare.  

Revisor 1 svarade att externa intressenter såsom finansiärer och bolagets verksamhet styr vilken 

riktning bolaget skall gå vid valet av regelverk vilket även redovisningsspecialisterna sade 

exempelvis bolag som ingår i en koncern och kan bli tvingade att välja ett visst regelverk.  

Övergången från K3 till K2 får i huvudregel bara ske en gång, tror ni att det har påverkat 

valet av regelverk?  

Samtliga informanter svarade att det inte påverkat valet av regelverk och att man med största 

sannolikhet inte har haft detta i åtanke vid valet av regelverk. 

I K3 skall komponentmetoden användas om en tillgång har olika komponenter med 

väsentlig skillnad i nyttjandetid vilket inte är tillåtet enligt K2. Har detta påverkat valet av 

regelverk och i så fall på vilket sätt? 
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”Det har skrämt fastighetsbolagen från att välja K3”– redovisningsspecialist 1 

Samtliga informanter svarade att komponentmetoden har påverkat valet av regelverk varav alla 

förutom revisor 1 menar att det skrämt iväg bolag från att välja K3 då det anses vara 

administrativt betungande och svårare att tillämpa än gemensam avskrivning enligt K2. 

Redovisningsspecialist 2 exemplifierar detta genom att utveckla med att noterade bolag lägger in 

sina dotterbolag i K2 för att undvika komponentavskrivning.  

Redovisningskonsult 1 svarade att det är onödigt för bolag att använda sig av 

komponentmetoden då det är svårare och mer kostsamt. Redovisningsspecialist 1 menar att bolag 

har skrämts från att välja K3 då de inte vill använda sig av komponentavskrivning men har 

rekommenderat komponentmetoden för bolag som underhåller sina fastigheter stötvis då de har 

bättre koll på sitt underhåll i komponenternas alla delar. Redovisningsspecialist 1 menar att bolag 

väljer mellan ”Jobb nu eller jobb sen”, K2 är inte mycket enklare då bolaget vid varje underhåll 

måste bedöma om det är en värdehöjande reparation eller inte och i K3 utrangeras istället den 

gamla komponenten och den nya skrivs av på ny avskrivningstid. Revisor 1 och 2 sade att det 

första året är administrativt betungande men att det avtar med tiden.  

I K3 får egenupparbetade immateriella tillgångar aktiveras i vissa fall vilket inte får 

tillämpas när bolag upprättar sina finansiella rapporter enligt K2. Har detta påverkat 

valet av regelverk och i så fall på vilket sätt?    

”Lite beroende på bransch kan detta vara en avgörande fråga för val av 

regelverk, för till exempel bolag med stora utgifter avseende egenupparbetade 

immateriella tillgångar och projekt som pågår under en lägre period kan valet 

innebära en betydande skillnad i resultat och ställning.” – revisor 2 

Samtliga informanter var överens om att aktivering av egenupparbetade immateriella tillgångar 

har påverkat valet av regelverk då alla bolag som har eller kan tänkas ha egenupparbetade 

immateriella tillgångar har hänvisats till att välja K3. Det blir problematiskt för bolag som 

tidigare haft egenupparbetade immateriella tillgångar att tillämpa K2 på grund av att det egna 

kapitalet blir förbrukat och allt måste tas som kostnad.  

Har det uppstått några konflikter vid tillämpningen av respektive vald regelverk? 

Revisor 2 svarade att bolag med egenupparbetade immateriella tillgångar har tvingats in i K3 och 

konflikter har uppstått på grund av det då vissa bolag egentligen inte fullt ut passar in i K3. 
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Redovisningsspecialist 1 svarade att de problem som uppstått har främst varit i K2 på grund av 

att gränsvärdena är höga. Det har medfört att fler bolag valt K2 vilket blir problematiskt då det 

saknas bestämmelser om exempelvis koncernredovisning, rättelse av fel och aktierelaterade 

ersättningar i regelverket. Redovisningsspecialist 2 sade att K2 saknar vissa bestämmelser på 

grund av att tanken var att regelverket skulle vara riktad mot mindre bolag än vad som tillåts 

idag. Övergången till komponentmetoden har varit problematiskt för vissa bolag enligt 

redovisningskonsult 1 då avskrivningar för vissa bolag har skiljt sig mycket från vad bolag 

tidigare skrivit av med. Problematiken ligger i att vissa bolag som tidigare gjort bedömningar om 

att det funnits en relativt längre nyttjandeperiod har fått högre avskrivningar efter övergången 

eftersom nyttjandeperioden bedöms för varje komponent för sig vilket ger en större exakthet än 

en viktad nyttjandeperiod för hela tillgången.  

”Man har inte riktigt läst K2, det står att man får en lättnad från 

periodiseringsprincipen, att man inte behöver periodisera utgifter på 5000 och 

då är det vissa som inte har läst ordentligt och tror att man inte får 

periodisera. Jo, huvudregeln är att periodisera men sen får du använda dig av 

undantaget” – redovisningsspecialist 1 

Redovisningsspecialisterna svarade att ett av de största problemen som uppstått är att 

redovisningskonsulter men även revisorer inte läser tillräckligt mycket om de två regelverken. 

De har fått för sig att K2 är mer lik den redovisning vi haft förr och att K3 är besvärlig vilket inte 

stämmer då K3 är mer lik den redovisning som tidigare tillämpats. Revisor 2 svarade att många 

bolag kan ha blivit rekommenderade fel regelverk då redovisningskonsulter gått ut med att 

redovisning enligt K3 är mycket dyrare än vad K2. Det kan ha medfört till att bolag valt K2 trots 

att K3 kan passa bolagets verksamhet bättre.  

”Plocka från kakan, cherry picking, om något saknas i K2 då tittar vi på K3 

istället, hur gör man där? Då gör vi så! Man har alltså inte förstått att 

regelverken ska tillämpas i sin helhet – Redovisningsspecialist 2  

Redovisningsspecialist 2 och revisor 1 menade att det finns risk i att de som inte är pålästa om 

regelverken använder sig av både K2 och K3 när de inte hittar de tillämpningar dem söker efter i 

det regelverket som bolaget har valt vilket inte är rätt då regelverket ska tillämpas i sin helhet. 
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Redovisningskonsult 1 svarade att konflikten ligger i att det är mycket mer tidskrävande att 

upprätta finansiella rapporter enligt K3. Redovisningskonsult 2 svarade att det uppstått konflikter 

när det gäller kommunikation då det brustit mellan styrelse, revisor och konsult. 

Något som har debatterats mycket kring är rättvisande bild och huruvida K3 återspeglar 

en mer korrekt bild av ett bolag jämfört med K2. Tror du att detta kan ha påverkat 

företag att välja K3 framför K2? 

”Ju fler intressenter man har, desto mer vill man visa sig ut mot en marknad, 

desto mer intressant är det att tillämpa K3. K3 är skrivet utifrån användarens 

synvinkel och K2 är skrivet utifrån upprättarens synvinkel” – 

redovisningsspecialist 2  

Samtliga informanter svarade att ju fler externa intressenter ett bolag har desto mer benägna blir 

de att välja K3 framför K2. I det fall bolaget har fler externa intressenter och utomstående 

finansiärer, ju fler krav och påtryckningar kommer bolaget ha på sig. Bolaget kommer därför 

sträva efter att spegla en mer korrekt bild av sitt bolag.  

Redovisningsspecialist 2 och redovisningskonsult 2 sade att bolag som har många konkurrenter 

vill inte ge ut för mycket information vilket gör att bolaget hellre vill välja K2. 

Har kostnader en betydande roll för vilket av regelverken som ett företag väljer att 

tillämpa? 

Enligt revisor 2 är bolagets verksamhet och förväntningar om framtiden viktigt i valet av 

regelverk. Förväntas ett bolag växa under de närmaste åren väljer de hellre K3 från början och 

anpassar sin redovisning till det regelverket så tidigt som möjligt. Kostnadsaspekten har inte en 

betydande roll vid valet av regelverk för den typen av bolag.  

”Kan ett bolag vara i K2, utan några problem så tycker jag att de ska vara i 

K2 så länge de kan men är det ett bolag som är lite större, förväntas växa, har 

fler intressenter eller har egenupparbetade immateriella tillgångar blir inte 

kostnaden den viktigaste faktorn då det i längden gynnar bolag mer att välja 

K3.” – Revisor 2 

Alla informanter var överens om att bolag som passar in i respektive regelverk bör välja det 

regelverket. Har ett bolag ett typiskt K2 beteende ska bolaget välja det regelverket då det inte 
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finns någon anledning att välja K3 och på samma sätt gäller det bolag som har ett beteende som 

passar K3.  

”Självklart skulle de använda sig av komponentavskrivning, dock sa ekonomen 

att det skulle kosta mer. Då sa jag varför det? Kostar det mer att bokföra 

menar du? Ni gör ju samma sak? Det tar initialt några timmar mer att göra en 

uppdelning på komponenter och lägga avskrivningsplan på den, men innebär 

det att det varje år ska kosta mer att göra denna årsredovisning? För mig är 

det fullständigt obegripligt!” – redovisningsspecialist 2 

”Jag ser inte kostnadsaspekten som något hinder”- redovisningsspecialist 1 

Redovisningsspecialisterna var både inne på att de kostar mer första året att tillämpa K3 men att 

detta inte kommer att påverka nästkommande åren i större grad utan kommer istället gynna 

bolagen i längden. Båda redovisningsspecialisterna menade att det är den löpande bokföringen 

som kostar då den löper under tolv månader vilket ligger till grund för de finansiella rapporterna.  

Vad tror ni främst motiverar företag till att välja det ena regelverket framför det andra?  

Redovisningsspecialist 1 svarade att bolag som förväntas växa och är optimistiska om framtiden 

hellre väljer att tillämpa K3. Försörjningsföretag och familjeföretag som är nöjda med sin 

position i marknaden och inte har planer att växa väljer däremot K2. Det som främst påverkar 

valet är vilken typ av verksamhet bolaget bedriver exempelvis det som motiverar bolag att välja 

K3 är koncernförhållanden, extern styrelse, många ägare med aktieägaravtal, utländska ägare och 

gaseller. Den finansiella rapporten är bolagets ansikte utåt och därför blir det mer intressant för 

bolag med många externa intressenter att välja K3. Det som motiverar många bolag att välja K2 

är att redovisningskonsulter rekommenderat regelverket för de och för att man faktiskt inte 

behöver ha det svårare än så.  

Redovisningsspecialist 2 svarade att de mindre bolagen inte väljer själva utan att 

redovisningskonsulter väljer åt deras vägnar vilket i de flesta fallen leder till att bolag tillämpar 

K2. Det naturliga tillvägagångsättet för företag att välja regelverk är utifrån vilken verksamhet 

bolaget bedriver vilket kan exemplifieras med bolag som har egenupparbetade immateriella 

tillgångar då de tvingats in i K3.  

Revisor 1 svarade att den största påverkan i valet är aktivering av egenupparbetade immateriella 

tillgångar för utvecklingsintensiva bolag och för fastighetsbolag är det komponentavskrivning. 
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Det som även påverkar valet av regelverk är sättet ett bolag arbetar på, vilken bransch eller fas de 

befinner sig i.  Ett bolag som har planer på att växa under de kommande åren väljer hellre K3. 

Planerar ett bolag att stanna på samma nivå blir det naturliga att välja K2.  

Revisor 2 svarade att det som kan påverka valet är koncernförhållande där alla i koncernen väljer 

samma regelverk. Bolag som är i utvecklingsbranschen och har egenupparbetade immateriella 

tillgångar väljer att tillämpa K3.  

Redovisningskonsult 1 svarade att det är billigare och enklare för de mindre bolagen att välja K2 

men bolag med stor intressentbas motiveras av att välja K3 för att visa den mest korrekta bilden 

av sitt bolag. 

Redovisningskonsult 2 svarade att bolag motiveras till att välja K2 för att slippa 

tilläggsupplysningar då det är tidskrävande och kräver fler bedömningar. Vissa bolag motiveras 

att välja K2 på grund av konkurrensskäl då de inte vill visa för mycket information om sitt bolag 

till konkurrenter. Det som motiverar bolag till att välja K3 är möjligheten att aktivera 

egenupparbetade immateriella tillgångar.  

5.4 Resultatdiskussion 

Det framgår i resultatet att bolag som har syfte att aktivera utvecklingsutgifter valde K3 framför 

K2. Professionen förklarade att det naturliga valet för bolag som innan valet redovisade 

utvecklingsutgifter var K3 på grund av att det egna kapitalet annars snabbt skulle bli förbrukat i 

samband med tillämpningen av kostnadsföringsmodellen i K2.     

Komponentmetoden har i vissa fall skrämt iväg bolag från att välja K3 då dem ser det som 

administrativt betungande. Det finns dock bolag som ser positivt på komponentmetoden på 

grund av att de får bättre koll på dem olika komponenterna och att de vid underhåll kan byta ut 

komponenterna istället för att kostnadsföra det vilket resulterat i att de valt K3.   

Enligt professionen har vissa fastighetsbolag inte valt regelverk baserat på behov och 

förutsättnigar utan har istället blivit skrämda av vissa bestämmelser i K3 främst på grund av 

komponentmetoden och dess administrativa börda. Ett problem som har uppstått i bolag med 

utvecklingsutgifter är att man mer eller mindre har ’tvingats in’ i K3 även fast man i vissa fall 

egentligen passat bättre in i K2.  
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Enligt professionen väljer bolag med stor intressentbas hellre K3 då de vill visa sig utåt mot en 

marknad för att kunna tillmötesgå de behov och krav som deras intressenter har. Även bolag som 

växer eller har planer på att växa väljer K3 från början. 

Då regelverken är anpassade efter bolagens verksamheter och dess behov har 

redovisningskonsulter, revisorer samt redovisningsspecialister rekommenderat bolag att välja det 

regelverk som passar bäst. Vissa bolag kan dock ha hamnat i fel riktning då de valt regelverk 

utifrån det som främst redovisningskonsulter men även revisorer rekommenderat.  

Enligt professionen har det största problemet som visat sig i implementeringen av regelverken 

varit att rådgivare inte förstått regelverken fullt ut. Det har främst berott på att de inte har haft 

tillräcklig kunskap och missförstått bestämmelserna i regelverken. Det kan ha resulterat i att 

bolag valt fel regelverk vilket i sin tur kan leda till att de plockar bestämmelser från andra 

regelverk för att kunna bedriva sin verksamhet fullt ut, vilket inte är tillåtet.   
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6. Empiri  

I detta avsnitt presenteras resultatet av den huvudsakliga intervjustudien. Fastighetsbolag och 

utvecklingsintensiva bolag har kodifierats för att således bibehålla bolagens anonymitet.   

Nedan presenteras resultatet av den huvudsakliga intervjustudien som bestod av 18 stycken 

bolag, varav nio fastighetsbolag och nio utvecklingsintensiva bolag. Se även en sammanställning 

över resultatet i tabellen som presenterats i bilaga 4.  

Fastighetsbolag T1 – K2  

Bolaget valde inte regelverk. Det var ett passivt val och revisionsbyrån valde regelverk. 

Fastighetsbolag T2 – K3 

Bolaget valde inte regelverk. Det var ett passivt val och revisionsbyrån valde regelverk. 

Fastighetsbolag T3 – K2 

Bolaget valde inte regelverk. Det var ett passivt val. Revisionsbyrån och bolagets 

ekonomiavdelning valde regelverk. Informanten var inte bekant med K2 och K3. 

Fastighetsbolag T4 – K2 

Bolaget valde inte regelverk. Det var ett passivt val och revisionsbyrån valde regelverk. 

Informanten var inte bekant med K2 och K3. 

Fastighetsbolag T5 – K2 

Informanten var inte medveten om att ett val hade tagits. Alla ekonomiska frågor tar bolagets 

revisor hand om och informanten antog därför att revisionsbyrån valde åt dem. 

Fastighetsbolag T6 – K2 

Bolaget valde inte regelverk. Det var ett passivt val och revisionsbyrån valde regelverk. 

Informanten sade dock att bolaget ville undvika att tillämpa komponentmetoden. 

Fastighetsbolag T7 – K3 

Bolaget använder sig av professionell rådgivning i stor utsträckning. Styrelsen valde regelverk i 

samråd med revisionsbyrån. De hade som mål att växa och låg även nära gränsen för att 

definieras som ett större bolag och därför togs beslutet att välja K3. Bolaget finansieras av bank 

och de valde K3 för att kunna fortsätta finansieras av banken och därmed fortsätta växa. Bolaget 
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skulle helst velat komma ifrån komponentmetoden men för att kunna fortsätta växa och 

finansiera verksamheten var nyttan av K3 större än konsekvenserna regelverket förde med sig.  

”I verksamheten har vi en egen fastighet på vilken vi då tillämpar 

komponentavskrivning. Det påverkade inte valet i och med att vi 

prognostiserade att vi skulle uppfylla de tvingande kraven men vi var heller 

inte rätta för arbetet med att komponent avskriva byggnaden och ville hellre 

komma så långt från komponentavskrivning som möjligt” – T7 

 

Det har inte uppstått några problem vid implementeringen av K3. Det som främst påverkade 

valet var att bolaget uppskattade att de skulle växa och överstiga gränsvärdena inom några år 

vilket förde dem in i K3.   

Fastighetsbolag T8 – K2 

Bolagets ekonomichef hade med samråd av revisionsbyrån valt regelverk men valet diskuterades 

med styrelsen som sedan tog det slutgiltiga beslutet. Bolaget använde sig av professionell 

rådgivning fullt ut och förlitar sig på sina rådgivares bedömningar i alla ekonomiska frågor på 

grund av dess kunskap och expertis.  

”Använder oss fullt ut. Förlitar mig på min ekonomichef men vi använder oss 

också av en revisionsbyrå. Vi har haft diskussioner med varandra och varit 

engagerade i det” – T8 

”Styrelsen i samråd med självklart ekonomichefen och revisorer då de är 

kompetenta” – T8 

Moderbolaget har valt att fördela sina fastighetsbolag i mindre bolag för att undvika att överstiga 

gränsvärdena och därmed tvingas in i K3. Bolaget har därför valt att tillämpa K2 för att bland 

annat undvika att tillämpa komponentmetoden på grund av dess arbetsbelastning.  

”Den typen av komponentavskrivning har inte funnits i vår redovisning 

tidigare. Initialt blir det en stor omställning, och den minimerar vi genom att 

bara plocka i den verksamheten vi har stora omsättningar. Största 

anledningen är för det blir en arbetsbelastning, vi har försökt så långt det går 

att inte använda oss av K3”- T8 

Bolaget valde K2 för dess enkelhet och för att undvika den ekonomiska börda och 

arbetsbelastning som K3 kan medföra. 
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”På ett eller annat sätt, valen har vi tagit utifrån hur mycket jobb det 

egentligen innebär för oss Vi har valt det enklaste sättet för oss, det vill säga 

det som inte medför en arbetsbelastning för ekonomin”- T8 

Bolaget finansieras av banker men har inte påverkas av dem vid valet av regelverk. Informanten 

kunde inte svara på om övergången mellan regelverken hade påverkat valet då styrelsen inte var 

helt insatta inom beslutsprocessen. Problemet vid implementeringen av regelverket uppstod på 

grund av att det var svårt att tolka regelverket och kunna anpassa det till den tidigare 

tillämpningen. Bolaget använde sig därför av professionell rådgivning för att kunna upprätta sina 

finansiella rapporter på ett korrekt sätt. Det största skälet för valet av K2 var för att undvika 

komponentmetoden.   

”Självklart finns det delar där revisorer och vi försökt tolka reglerna och exakt 

hur man ska göra. Det är som allt, direkt när det kommer en regel ändring så 

måste man sätta sig in och tolka vad som står och förändringen och hur man 

ska implementera det i sin redovisning”- T8 

”Vi i styrelsen var inte så jätte involverade i processen men vi försökte komma 

ifrån komponentavskrivningen så långt det gick. Det är största anledningen 

varför vi använde oss av K2” – T8 

 

Fastighetsbolag T9 – K3 

Vid valet av regelverk valde bolaget att använda sig av professionell rådgivning i stor uträckning 

det vill säga sin redovisningskonsult. Bolaget ville ta reda på vilket av regelverken som skulle 

passa bolagets verksamhet bäst, både i nuläget och i framtiden. Det slutgiltiga beslutet togs sedan 

av styrelsen tillsammans med bolagets medarbetare.  

”Vid valet av regelverk valde vi i stor utsträckning att ta in professionell hjälp. 

Vi tog in information från rådgivare sen tittade vi lite visionärt vart vi skulle ta 

vägen någonstans.  Beslutet låg hos oss men vi tog in expertis istället för att 

läsa på” – T9 

Bolaget ville fortsätta att växa i samma takt som dem tidigare gjort och för att kunna möjliggöra 

det var de tvungna att välja K3. Kostnadsaspekten påverkade inte valet utan det har gynnat dem 

mer att upprätta sina finansiella rapporter enligt K3 än K2 för att kunna fortsätta växa.  
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”Det gynnar oss mer att upprätta finansiella rapporter enligt K3, därför är 

kostnadsaspekten inte något som påverkat valet egentligen även om det kostar 

mer att redovisa enligt K3” – T9 

”K2 är egentligen bättre, då du slipper komponentavskrivning. Men om vi inte 

hade valt K3 så hade vi inte kunnat skriva upp fastigheterna och då är K2 

dåligt i den aspekten. Det är egentligen att antingen öka kostnaderna eller 

ligga kvar och inte utvecklas. Antingen kunde vi välja att bolaget skulle vara 

stort som det är nu och inte växa på 40 år. Eller behåller samma takt och 

fortsätter växa i samma fart som tidigare och då var vi tvungna att välja 

K3.”.” – T9 

 

De problem som har uppstått i samband med implementeringen av K3 var att 

ekonomiavdelningen var tvungen att ändra sitt sätt att arbeta och var även tvungna att vidga sina 

kunskaper, exempelvis byggkunskaper för att således kunna uppskatta olika avskrivningstider för 

de olika komponenterna.  

”Vi måste förändra en del av vår instruktion vi måste tänka lite annorlunda. 

Vår ekonomiavdelning måste vidga sina kunskaper betydligt med tanke på att 

de måste veta hur lång avskrivningstid det är på ett tak, det behöver dem inte 

veta det egentligen, då man periodiserar men i det här fallet blir de tvungna 

att bli mer byggkompetenta. Ser egentligen ingen fördel med det heller då de 

som är byggkompetenta måste gå in och jobba tillsammans med ekonomerna 

vilket skapar friktion”- T9 

Bolaget finansieras av banker och har påverkats av dessa på grund av att bolaget ville fortsätta 

finansieras. Det som främst har påverkat bolaget att välja K3 är att de i större utsträckning kan 

skriva upp sina fastigheter vilket har gynnat verksamheten och dess utvecklingsprocess. Bolaget 

hade hellre velat välja K2 på grund av dess avsaknad av komponentavskrivning men 

uppskrivningsreglerna i K3 gynnar bolaget mer i längden vilket övervägde nackdelarna med K3.   

”Det har inte vart något som påverkat utan snarare en konsekvens, i och med 

att vi vill ha uppskrivningar måste vi välja K3 och därför måste använda oss 

av komponentavskrivning. Vi var tvungna att välja K3 eftersom vi ville ha 

möjligtighet att skriva upp fastigheterna. Det har medfört att vi måste anpassa 

oss till regler som finns i K3. Komponentavskrivning är bara något negativt, vi 

gör avskrivningar generellt, komponentavskrivning är inget som gynnar oss 

det kostar bara mer. Men utvecklingsprocessen är viktigast för oss för att 

kunna fortsätta utveckla fastigheter. K3 innebär på något sätt mer frihet, även 

om det kostar mer har vi mer frihet.” – T9 
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Utvecklingsintensiva bolag T10 - K3 

Informanten var inte heller medveten om att ett val hade tagits och trodde att bolaget hade 

fortsatt på samma linje sedan år 1981. Informanten antog sedan att revisionsbyrån valde 

regelverk åt dem. 

Utvecklingsintensiva bolag T11 – K3 

Bolaget valde inte regelverk utan det var ett passivt val och revisionsbyrån valde regelverk 

Utvecklingsintensiva bolag T12 – K3 

Bolaget valde inte regelverk utan det var ett passivt val och revisionsbyrån valde regelverk åt 

dem. Informanten var inte bekant med K2 och K3 och förlitar sig fullt ut på sin revisor. 

Utvecklingsintensiva bolag T13 – K3 

Bolaget valde inte regelverk utan det var ett passivt val och revisionsbyrån valde regelverk åt 

dem.  

Utvecklingsintensiva bolag T14 – K3 

Bolaget valde inte regelverk utan det var ett passivt val. Bolagets revisor och 

redovisningskonsult valde regelverk åt dem. Valet av regelverk har inte diskuterats under något 

styrelsemöte. Informanten tror dock att aktiveringen av utvecklingsutgifter har varit avgörande 

för valet. 

Utvecklingsintensiva bolag T15 – K3  

Bolaget använde sig av professionell rådgivning i stor utsträckning och överlät valet av regelverk 

till revisorn som fick ta det slutgiltiga beslutet över vilket av regelverken som passade bolagets 

verksamhet bäst. Informanten var inte bekant med K2 och dess innehåll och menade att de 

”tvingades” in i K3 för att kunna aktivera sina utvecklingsutgifter.  

”Vi använder professionell rådgivning i stor utsträckning, vi har en controller 

och revisionsbyrå. Det var ju inget direkt val, blev tvungen att gå in i ett 

regelverk. Vi hade inget val utan var tvungna att välja K3 för att kunna 

aktivera de upparbetade forskningskostnaderna. Om vi inte hade valt K3 hade 

vi varit tvungna att kursa bolaget. Reglerna är som de är, man måste aktivera 

ibland.”– T15 
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Bolaget har påverkats av sina externa intressenter och möjligheten att kunna fortsätta finansieras. 

För att kunna visa den bästa bilden av sitt bolag utåt var de därför tvungna att välja K3.  

”Det är ett säljbart värde. När man upparbetar en produkt så måste det synas 

någonstans!”– T15 

Utvecklingsintensiva bolag T16 – K3 

Bolaget valde att använda sig av professionell rådgivning vid valet då styrelsen inte hade 

tillräcklig kunskap om regelverken. Styrelsen tog det slutgiltiga beslutet efter att fått ta del av 

professionens råd. K3 var det naturliga valet för bolaget på grund av aktiveringsmodellen.  

”Vi var tvungna helt enkelt, vi ville dock visa en korrekt bild över bolaget. Vi 

ville ha ordning och reda i samband med att det var ett naturligt val”- T16 

Bolaget har externa intressenter och möjligheten att visa den korrekta bilden av bolaget 

påverkade valet. Styrelsen hade diskuterat övergången mellan regelverken med revisorn men de 

såg inga andra alternativ än att välja K3. Implementeringen av K3 var både en arbetsbörda. 

Bolaget upplevde att implementeringen av K3 var svårt främst på grund av att noterna skulle 

skrivas på ett specifikt sätt vilket var både tidkrävande och kostsam.  

”En arbetsbörda och administrativ börda. Mycket diskussion och hört av 

andra, fristående redovisningskonsulter att revisorer var tokiga, man upplevde 

att revisorer var petiga. Vi hade inte problem med innehållet som skulle 

skrivits men det var noggrant med ordval, mellanslag och formalia. Dyr och 

tråkig formalia. Revisorer hade krav på sig vilket stramade upp kraven på oss. 

Revisorerna var rädda för att de skulle göra fel och fanns en ängslan att 

släppa igenom något som kanske var fel. Exempelvis hade ”Nottexter” 

formulerats på ett sätt men revisorn ville absolut ha det på ett annat sätt.  För 

en icke redovisningsekonom var noterna väldigt tunga. Men det har inte varit 

jobbigt de här året utan det var första året som var jobbig och nu har man en 

färdig text”- T16 

Utvecklingsintensiva bolag T17 – K2.  

Bolaget använde sig av begränsad professionell rådgivning och utgick för det mesta av egen 

kompetens vid valet. Bolaget valde K2 för enkelheten den medför i samband med 

implementeringen och utförandet av de finansiella rapporterna. Kostnadsaspekten har i första 

hand inte varit skälet till valet av K2 utan de valde att inte tillämpa K3 på grund av dess 

komplexitet.  
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”Både ja och nej, totala komplexiteten i sig tror jag, på något sätt är det 

enkelheten som har prioriterats. Det är inte bara kostnader men det har ju 

såklart påverkat. Vi har velat hålla det så enkelt som möjligt. Det har inte varit 

kostnader i första hand, utan själva arbetet”- T17 

 

För tillfället saknar bolaget behovet av att aktivera sina utvecklingsutgifter men bolaget har haft 

diskussioner om att eventuellt byta till K3 på grund av aktiveringsmetoden då det är den primära 

punkten i bolagets verksamhet.  

”Aktivering av utvecklingsutgifter i K3 har inte påverkat oss, så länge vi legat 

i K2. Men det är en viktig faktor för om vi ska byta till K3. Det är den primära 

punkten för oss att förhålla oss till. Det är det, inte kostnader förknippat med 

regelverken. Enkelheten övervägde”- T17 

”Enkelhet och avsaknad av behov, att redovisa utvecklingsarbeten” – T17 

 

Bolaget har även haft diskussioner om att byta till K3 på grund av att dem har många 

konkurrenter på marknaden samt externa intressenter i form av aktieägare och banker som vill ta 

del av bolagets ställning samt framtida bedömningar.  

Det är en avvägning av behov och arbete”. Måste man inte aktivera tillgångar 

så underlättar ju det.  Det blir en balansgång med vad måste. Vi är ett 

utvecklingsintensivt bolag och man förhåller sig egentligen till hur 

konkurrenter och andra i branschen jobbar. Man kan tvingas hamna på 

samma läge”- T17 

 

Utvecklingsintensiva bolag T18 - K3  

Bolaget använde sig av professionell rådgivning vid valet av regelverk. Bolagets revisor valde 

regelverk i samråd med styrelsen.  

”Vi använde oss rådgivning i stor utsträckning. I första hand var det 

revisionsbyrån som valde regelverk men i samråd med styrelsen.” – T18 

 

Bolaget har sedan valet upplevt att det har varit en arbetsbörda att tillämpa K3 och 

tilläggsupplysningarna har varit administrativt betungande. De såg inga andra fördelar med K3 

än möjligheten att kunna aktivera utvecklingsutgifter.  
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”Svårt att bedöma fördelarna med K3, fördelen är att vi har kontroll. Jag har 

själv ingen glädje av K3, ska det vara så ska det absolut vara så. En nackdel 

är att den blir transparant vad gäller ägarandelar, inte populärt av vissa 

ägare. Det var en synpunkt man inte uppskattade” - T18 

 

Bolaget har externa intressenter i form av olika typer av finansiärer och för att kunna fortsätta 

finansiera sin verksamhet var K3 det mest optimala valet. Aktiveringsmetoden i K3 var den 

primära påverkan då bolaget ville fortsätta redovisa på samma sätt som tidigare.  

”Vi har under flera år, aktiverat utvecklingskostnader och lagt det som en 

tillgång i balansräkningen vilket inte tillåts i K2. För att inte få en extrem stor 

kostnad i resultaträkning så var vi tvungna att välja K3. Har varit primära den 

påverkan.” – T18 
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7. Analys  

I detta avsnitt analyseras den insamlade empirin i koppling till förstudien och den teoretiska 

referensramen som innehåller tidigare forskning samt olika typer av teorier och modeller.  

7.1 Har skillnader i redovisningsmetoder för avskrivningar och utvecklingsutgifter varit 

avgörande för valet av regelverk? 

Resultatet visade att komponentmetoden påverkade fastighetsbolagen att välja K2 istället för K3. 

Det framgår i förstudien att bolag kan ha blivit skrämda av komponentmetoden, dess 

arbetsbelastning och kostnadsbörda. Den huvudsakliga studien påvisade att fastighetsbolag har 

varit negativt inställda till komponentmetoden och de bolagen som valde K3 hade antingen som 

mål att fortsätta växa i samma takt som tidigare eller skulle passera gränsvärdena i ÅRL inom de 

näst kommande åren. De fastighetsbolag som valde K2 ville undvika att tillämpa 

komponentmetoden vilket främst beror på att den typen av metod inte funnits i redovisningen 

tidigare. Bolagen ville inte tillämpa nya redovisningsmetoder utan ville fortsätta redovisa som de 

tidigare gjort. Dichev och Li (2013) beskriver i sin studie att bolag inte ändrar redovisningsval 

ofta utan fortsätter att arbeta på samma sätt som tidigare. De paralleller som kan dras är att 

bolagen i respektive studie har likartade beteenden vad gäller redovisningsval. De typ av val som 

bolagen i respektive studie har fått ta skiljer sig däremot från varandra då Dichev och Li (2013) 

studerar bolag i dess naturliga miljö och i denna studie studerades bolagen i samband med 

tvingande lagförändringar.  

De bolag som valde K3 såg inga fördelar med komponentmetoden och såg det som en 

konsekvens av valet och ett tvingande moment i följd av lagbestämmelser. Trots den negativa 

inställningen gentemot komponentmetoden och dess administrativa börda valde bolagen K3 och 

detta kan ställas i relation till nytta och kostnadsteorin. Nytta och kostnadsteorin (Smith 2006) 

indikerar att det finns faktorer som bör beaktas i samband med olika redovisningsbeslut. En 

viktig del i nytta och kostnadsteorin (Smith 2006) är att individen skall överväga sina kostnader 

och ställa dessa mot nyttan i samband med förbättrande av redovisningsinformation och i detta 

fall de finansiella rapporterna. Individens övervägande kring tillämpningen av K3 trots negativ 

inställning till avskrivningsmetoden kan förklaras med nytta och kostnadsteorin där nyttan 

överstiger kostnaderna. Teorin kan även förklara valet av K2 och i detta fall överväger 

kostnaderna nyttan. 
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Resultatet av den huvudsakliga studien visade att utvecklingsintensiva bolag har påverkats av 

möjligheten att kunna aktivera utvecklingsutgifter i K3 vilket saknas i K2. Utvecklingsintensiva 

bolag hade möjlighet att kunna aktivera utvecklingsutgifter i balansräkningen innan införandet 

av regelverken vilket medförde att dem per automatik fördes in i K3 även fast bolagen hellre 

hade velat välja K2 på grund av dess enkelhet. Detta har sitt stöd i förstudien då professionen 

betonade vikten av aktiveringsmetoden för utvecklingsintensiva bolag. Dichev och Li (2013) 

resonemang kring repetitiva beteenden kan även förklara valet av K3 med tanke på att 

regelverket innehåller bestämmelser som utvecklingsintensiva bolag har behov av för att således 

kunna upprätta sina finansiella rapporter på likartat sätt som tidigare. Utvecklingsintensiva bolag 

är beroende av sina immateriella tillgångar i form av forskning och utveckling och detta kan 

sättas i perspektiv med nytta och kostnadsteorin (Smith 2006). Enligt teorin överstiger nyttan 

kostnaderna, det vill säga nyttan med att kunna aktivera sina utvecklingsutgifter i K3 istället för 

att kostnadsföra dem i K2.  

Finansiella rapporter i enighet med K3 kan ge säkerhet om bolagets fortlevnad samt 

återbetalningsförmåga. Den information som publiceras i de finansiella rapporterna kan vara 

grunden till att bolag finansieras av olika typer av långivare. I detta fall överstiger nyttan 

kostnaderna för att upprätta de finansiella rapporterna vilket har påvisats av bolagen i fråga. Med 

bakgrund av detta blir K3 det mest naturliga valet för den typen av bolag, det vill säga bolag som 

vars verksamhet baseras på forskning och utveckling. 

Resultatet visade även att bolag har påverkats av andra faktorer i valet utöver skillnader i 

redovisningsmetoder för avskrivningar och utvecklingsutgifter. Faktorerna utgjordes av tillväxt 

och externa intressenter. Bolag som växer eller har framtida planer på att växa på marknaden 

valde K3. Dessa bolag var antingen nära gränsen till att definieras som ett större bolag enligt 

ÅRL:s gränsvärden eller hade planer på att expandera sin verksamhet. De bolag som låg nära 

gränsen till att definieras som ett större bolag fördes per automatik in i K3 vilket kan förklaras 

ytterligare med hjälp av DiMaggio och Powell (1983) där tvingande isomorfism i form av 

statliga krav kan få bolag att välja ett regelverk som de möjligtvis annars inte hade valt. 

Resultatet visade att bolag som låg nära gränsen valde K3 istället för att i senare skede byta 

regelverk. Enligt Dichev och Li (2013) ändrar bolag redovisningsval ungefär en gång under en 

50-80 års period vilket påvisar att bolag vill fortsätta arbeta med likartade redovisningsmetoder 
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som de tidigare gjort. Resultatet är även hänförlig till nytta och kostnadsteorin (2006) med 

hänseende till att bolagen valde regelverk utifrån sin maximala nytta och det som var bäst för 

bolaget i längden. Detta kan exemplifieras med uttalandet av ett fastighetsbolag som ville 

fortsätta skriva upp sina fastigheter för att således kunna fortsätta växa i samma takt som tidigare 

och det enda alternativet var att välja K3. Bolaget valde hellre att öka sina kostnader och upprätta 

rapporten i enighet med K3 än att välja K2 och därmed inte kunna skriva upp sina fastigheter.  

Fler utvecklingsintensiva bolag men även fastighetsbolag valde att tillämpa K3 för att således 

kunna visa sitt bolag ur bästa möjliga vinkel till externa intressenter. Ett fastighetsbolag hade 

externa intressenter men hade ingen benägenhet att visa mer information än vad K2 kräver. De 

flesta fastighetsbolag valde att upprätta sina finansiella rapporter i enlighet med K2 för den 

enkelhet den medför samt för att undvika att tillämpa komponentmetoden då man upplevde att 

kostnaden för metoden översteg nyttan vilket är hänförlig till nytta och kostnadsteorin (Smith 

2006). 

Utvecklingsintensiva bolag såg fler fördelar med K3 än K2 främst på grund av 

aktiveringsmetoden men även för möjligheten att kunna visa en mer rättvis bild över den 

finansiella ställningen. Den så kallade intressentmodellen är väsentlig i detta kontext då resultatet 

visade att dessa typer av bolag är beroende av att finansieras av externa parter för att således 

kunna fortsätta bedriva och utveckla sina verksamheter. Intressentmodellen bearbetar den 

betydelsefulla karaktären som externa intressenter har på bolaget och dess val (Clarkson 1995). 

Influerande intressenter kan ha en påverkan för vilken typ av riktning ett bolag väljer att ta. 

Enligt Clarkson (1995) och Frooman (1999) är bolag beroende av intressenter av olika slag och 

för att fortsätta finansieras och utvecklas bör bolag tillmötesgå sina intressenter och dess krav. I 

detta fall blir K3 mer nyttomaximerande än K2 vilket är hänfärlig till nytta och kostnadsteorin 

(Smith 2006) som förklarar hur bolag skall uppnå lönsamhet i samband med förbättrande av 

information.  

Evans et al (2005) beskriver att små-och medelstora företag har primära intressenter som de 

påverkas av såsom anställda, ägare, finansiärer, leverantörer och staten vilket inte är fullt 

hänförlig till denna studie vars resultat påvisade att den primära intressenten är finansiären. Valet 

av K3 medför att utomstående parter kan få en bättre insikt i verksamheten och dess pågående 

aktiviteter. I samband med att bolagets externa intressenter får bättre insikt i bolagets verksamhet 
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blir den finansiella rapporten mer tillförlitlig vilket kan förklaras ytterligare med institutionell 

teori som behandlar betydelsen av att legitimera sig i samhället (DiMaggio & Powell 1983). 

Utvecklingsintensiva bolag strävar efter att kontinuerligt finansiera sina utvecklingsarbeten 

vilket kan möjliggöras med hjälp av att skapa legitimitet i samhället. Enligt Meyer och Rowan 

(1977) kan legitimering skapa en starkare position på marknaden vilket i sin tur kan stärka 

bolaget och dess fortsatta drift.  

Den information som publiceras i de finansiella rapporterna kan vara grunden till att bolag 

finansieras av olika typer av långivare. Collis och Jarvis (2000) undersökte bolag och dess 

beteenden vid redovisningsval. Dem undersökte bland annat vilka typer av intressenter som 

bolag skickar ut sina finansiella rapporter till. Resultatet visade att den primära intressenten var 

banker och andra typer av finansiärer (se tabell 4) vilket är hänförlig till resultatet i denna studie 

då bolag valde att tillämpa K3 för att kunna visa upp sin finansiella ställning ur bästa möjliga 

vinkel och således kunna fortsätta finansieras.   

7.2 Vem har haft det största inflytandet i valet mellan K2 och K3? 

Resultatet visade att revisorer och redovisningskonsulter bistår bolag genom att rekommendera 

och även i vissa fall välja det regelverk som de anser passar bolagets verksamhet bäst. 

Erforderlig kunskap i ekonomiska frågor saknas ofta i små- och medelstora företag enligt 

Johannisson och Gustavsson (1984, i Svanström, 2008) vilket resulterar i att bolag anlitar en 

extern part som sköter all typ av förvaltning. Stanworth och Grey (1991, i Svanström, 2008) 

förklarar även att avsaknaden av kunskap främst beror på att dessa typer av bolag ofta saknar 

formell utbildning inom området. Svanströms (2008) resonemang kring anlitandet av revisorn i 

mer än bara traditionell granskning av årsredovisningar kan förklara resultatet av denna studie 

gällande informanternas svar kring involveringen av revisor i valet mellan K2 och K3. Bolag 

som inte hade tillräcklig eller ingen kunskap alls om regelverken valde att anlita en revisionsbyrå 

som rådgivare och bolag som hade mer kompetens i ekonomiska frågor använde sig av 

begränsad professionell rådgivning. Detta kan i sin tur betona revisorn som den primära 

rådgivaren för små- och medelstora företag vilket även har påvisats i Svanströms (2008) studie.  

Resultatet i denna studie visade att rådgivare har haft störst inflytande i valet mellan K2 och K3 

vilket även påvisats i Collis och Jarvis (2000) studie då de betonar den effekt rådgivare har på 

redovisningsval och bolagens frekventa beteende gällande anlitandet av professionen som 
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rådgivare. Enligt Collin et al (2009) och Svanström (2008) anses revisorn vara en viktig aktör 

vad gäller processen att institutionalisera redovisningsstandarder. Revisorn används enligt 

Zucker (1987, i Svanström, 2008) och Gooderham et al. (2004, i Svanström, 2008) som ett 

verktyg för både granskning och rådgivning på grund av ett stort institutionellt förtroende som 

sedan kan skapa mervärde och legitimitet. Dem kan därför genom sin profession påverka bolag i 

redovisningsval och i detta fall valet mellan K2 och K3.  

7.3 Har det uppstått problem vid implementeringen av respektive vald regelverk? 

De problem som har uppstått i samband med valet och implementeringen av respektive regelverk 

är att det finns bestämmelser i regelverken som tidigare inte funnits i bolagens redovisning. Detta 

har resulterat i att bolagen har fått anpassa sina verksamheter och tillämpningen av 

redovisningen till det valda regelverket.  

Utvecklingsintensiva bolag tvingandes mer eller mindre in i K3 för att således kunna aktivera 

sina utgifter för forskning och utveckling. Dessa bolag har dock upplevt att andra bestämmelser i 

K3 har medfört att de har fått strukturera om sina verksamheter för att kunna tillämpa regelverket 

i sin helhet. De utvecklingsintensiva bolag som valde K3 hade hellre velat välja K2 men 

regelverket saknar bestämmelser som behövs för att kunna finansieras och fortsätta bedriva sina 

verksamheter. Fastighetsbolagen valde bort K3 för den administrativa börda den medför i 

samband med komponentavskrivning. De fastighetsbolag som ville fortsätta växa valde bort K2 

för att den saknar möjlighet till tillväxt vilket resultera i att de fick tillämpa K3 och därmed 

komponentavskrivning. Bolagens beslutsprocess i samband med valet mellan K2 och K3 kan 

förklaras med hjälp av Dichev och Lis (2013) studie kring redovisningsval vars slutsats var att 

bolag tänker och väljer långsiktigt på grund av att man inte vill ändra sitt sätt att arbeta. Detta 

beteende kan vara hänförlig till bolagen i denna studie då de utvecklingsintensiva bolagen ville 

fortsätta tillämpa aktiveringsmetoden vilket förde dem in i K3 och fastighetsbolagen var negativt 

inställda till K3 och såg inga fördelar med att börja tillämpa komponentmetoden vilket förde de 

flesta av dessa bolag in i K2. 
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8. Resultatdiskussion 

I detta avsnitt diskuteras empirin i relation till den teoretiska referensramen och förstudien.  

Förstudien visade att det finns redovisningskonsulter och revisorer som inte lever upp till sin 

professionalism på grund av bristfällig kunskap. Det framkommer även att det kan ha funnits 

tillfällen där redovisningskonsulter valt regelverk utan samråd av bolaget i fråga. 

Kunskapsbristen kring regelverken kan ha medfört problem och påverkat bolag på så sätt att de 

fått bristfällig information om regelverken vilket i sin tur kan ha lett till valet av ett icke optimalt 

regelverk för bolaget i fråga. Enligt professionen bör valet vara naturligt, ett bolag anpassat för 

K2 bör välja det och ett bolag som är mer anpassat för K3 bör välja det för maximal optimering. 

Det blir därför problematiskt eller rättare sagt suboptimalt när valet bakom användandet av ett 

regelverk inte baseras på företagets bästa utan endast baseras på rådgivare utifrån deras 

kunskapsnivå som i vissa fall kan vara något bristfällig.  

I den huvudsakliga studien framkommer det att det finns bolag som inte var med under 

beslutsfattandet utan anlitade extern hjälp av professionen som i sin tur tog ett beslut åt dem på 

grund av att de själva inte var bekanta med regelverken. Detta kan ha medfört konsekvenser för 

de bolag som överlåtit valet av regelverk till en extern part på grund av kunskapsbrist. 

Överlåtandet kan påverka bolagets verksamhet och dess drift i det fall rådgivarens beslut är 

bristfällig. Enligt Clark (1995, i Svanström, 2008) och Elangovan et al. (1998, i Svanström, 

2008) förlitar sig bolag på sina rådgivare då de själva inte har ekonomiska kunskaper vilket i sin 

tur resulterar i att bolag tappar en del av den interna kontrollen i följd av minskad skepticism. I 

förstudien framkommer det att det har och kan ha funnits rådgivare som rekommenderat K2 för 

bolag även fast bolagen har ett K3 beteende. Clark (1995, i Svanström, 2008) och Elangovan et 

al. (1998, i Svanström, 2008) förklarar att det finns rådgivning av både hög samt låg kvalitet 

vilket främst beror på att rådgivare inte engagerar sig tillräckligt mycket för att förstå bolagens 

verksamheter och dess marknadsförutsättningar. De passiva bolag i huvudstudien som inte var 

delaktiga i beslutsprocessen kan därmed ha blivit felplacerade vilket i sin tur kan ha lett till att de 

gått miste om bättre lånevillkor och intern koll över sina tillgångar.  

Vissa informanter var inte bekanta med K2 och K3 och förlitade sig fullt ut på professionen. 

Detta indikerar att de bolag som inte har ekonomiska kunskaper anlitar en extern part som sköter 

all typ av förvaltning samt tar beslut utan att konsultera med bolaget i fråga.  Okunskapen kring 
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redovisningsval i denna studie förhåller sig till Collis och Jarvis (2000) studie vars resultat visade 

att de tillfrågade bolagen inte hade vetskap över vilket regelverk de fick välja mellan. Bolagen 

förstod inte att de hade möjlighet att välja mellan den förenklade rapporten och den mer 

avancerade rapporten utan valde den mer avancerade för att således uppfylla de lagstadgade 

kraven som de trodde behövde uppfyllas. 

Resultatet av intervjustudien visade att det funnits passiva bolag som inte varit medvetna om att 

ett val hade tagits år 2014 och att inte var bekanta med regelverken vilket är hänförlig till en del 

empiriska studier som refererats till ovan. Frågan som man kan ställa sig är dock hur bolagen 

hamnat i en sådan position där de helt har avskalats från en del av bolaget, nämligen den 

ekonomiska delen. Detta skulle kunna förklaras med hjälp av den så kallade relevansmodellen 

som beskriver gapet mellan bolaget och rådgivaren. Nitsch (1989, i Svanström, 2008) redogör 

för relevansmodellen och beskriver den som en konsekvens av att rådgivare och bolag inte 

besitter samma typ av kompetens. Gapet uppstår för den på grund av att parterna lever i olika 

miljöer och att det stora problemet ligger i att bolagen själva inte förstår innebörden av 

rådgivningstjänsten. Bolagen är inte heller fullt medvetna om vilka behov som finns i deras 

verksamhet och därför bör rådgivarna vara väl insatta i bolagens verksamheter och miljö. Detta 

kan även kopplas till förstudien vars resultat visade att det funnits tillfällen då rådgivare inte 

rekommenderat det mest optimala regelverket för bolag främst på grund av att dem inte varit 

insatta i bolagens verksamheter och dess förutsättningar. En fråga man kan ställa sig är hur 

många av de passiva bolag i denna studie som faktiskt tillämpar det mest optimala regelverk 

utifrån sina förutsättningar och behov?   

Enligt rådgivarna i förstudien kräver komponentmetoden mer resurser och arbete men detta 

övervägs av att K3 i nuläget och i längden kan ge ett mer korrekt och specificerat resultat då 

bolag får bättre koll på sina underhåll. Den huvudsakliga studien visade dock att bolag hellre 

hade velat välja K2 då upprättandet av de finansiella rapporterna enligt K3 är mer administrativt 

betungande och kräver mer resurser. De bolag som valde K3 såg inga fördelar med 

komponentmetoden vilket inte är förenlig med professionens syn på metoden. Med bakgrund av 

detta visar det att det kan finnas bolag som inte har förstått innebörden av regelverken i dess 

helhet.  
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9. Slutsats 

I detta avsnitt presenteras de slutsatser som studien kommit fram till.   

Syftet med införandet av K-projektet har sin utgångspunkt i att förenkla redovisningen för bolag 

i Sverige. Syftet med denna studie var att undersöka huruvida skillnader i avskrivningar och 

utvecklingsutgifter mellan K2 och K3 har varit avgörande för valet av regelverk. Syftet var även 

att undersöka vem som har haft det största inflytandet i valet och om det har uppstått problem vid 

implementeringen av det valda regelverket.  

Tidigare studier har påvisat att små- och medelstora bolag anlitar rådgivare för att 

resurskomplettera och i många fall anlitas revisorn som den primära rådgivaren vilket även har 

påvisats i denna studie. Denna studie bidrar till ny information gällande anlitandet av revisorn 

som rådgivare genom att konstatera att bolag som saknar kunskap i redovisningsfrågor överlåter 

beslutsfattandet vid redovisningsval till revisorn.  

Enligt Evans et al (2005) är primära intressenter för SME anställda, ägare, finansiärer, 

leverantörer och staten vilket skiljer sig i denna studie vars resultat påvisade att den primära 

intressenten är finanisären. Collis och Jarvis (2000) visade att små- och medelstora bolag delar 

med sig av sina finansiella rapporter till intressenter som banker, myndigheter, chefer, ledande 

befattningshavare, leverantörer, kunder samt anställda. Denna studie bidrar till Collis och Jarvis 

studie då den förklarar betydelsen av att dela med sig av de finansiella rapporterna till sina 

externa intressenter. Bolagen i denna studie valde K3 för att kunna tillmötesgå sina finansiärer 

och i sin tur kunna fortsätta bedriva och utveckla sina verksamheter.  

Bolags beteenden gällande redovisningsval har studerats av Dichev och Li (2013) vars slutsats 

visade att man vill fortsätta tillämpa samma redovisningsmetoder. Detta påvisades även i denna 

studie då bolagen valde regelverk baserat på de redovisningsmetoder som de tidigare tillämpat. 

Forskarna konstaterade även att redovisningsval endast sker en gång under en 50-80 års period 

och att bolag tänker långsiktigt. Denna studie bidrar till Dichev och Lis studie då den visar hur 

bolag har resonerat i samband med att ett redovisningsval väl har tagits. Resultatet visade att 

bolag ville fortsätta tillämpa samma redovisningsmetoder som tidigare, dock med hänsyn till 

bestämmelser i respektive regelverk.
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Genom att besvara de tre frågeställningar som studien berör kunde syftet uppfyllas.  

Har skillnader i redovisningsmetoder för avskrivningar och utvecklingsutgifter varit 

avgörande för valet av regelverk? 

För fastighetsbolagen har skillnader i metoder för avskrivningar mellan K2 och K3 varit 

avgörande för valet av regelverk. Bestämmelsen om komponentmetoden i K3 resulterade i att 

bolag valde K2 för att på så sätt undvika att använda sig av metoden och minimera den 

administrativa börda som medföljer. För dessa bolag har enkelheten i K2 påverkat valet. 

Aktiveringsmodellen i K3 har varit avgörande för utvecklingsintensiva bolag för att undvika att 

tillämpa kostnadsföringsmodellen i K2.  

För vissa fastighetsbolag har tillväxt påverkat valet till att välja K3 då de legat nära gränsen till 

att definieras som ett större bolag. Främst utvecklingsintensiva bolag men även fastighetsbolag 

valde K3 för möjligheten att kunna växa.  

Ett annat skäl till valet av K3 var möjligheten att kunna visa upp den mest korrekta bilden av sitt 

bolag för att på så sätt kunna påverka den fortsatta finansieringen. 

Vem har haft det största inflytandet i valet mellan K2 och K3? 

Rådgivaren, främst revisor men även redovisningskonsult har haft störst inflytande i valet mellan 

K2 och K3 för bolag som hade begränsad kunskap i redovisningsfrågor. Vissa bolag förlitade sig 

fullt ut på professionen och var passiva i valet. De bolag som hade mer kunskap i 

redovisningsfrågor förlitade sig mindre på professionen och i det fall hade styrelsen störst 

inflytande i valet mellan K2 och K3.  

Har det uppstått problem vid implementeringen av respektive vald regelverk? 

Fastighetsbolag som valde att tillämpa K3 var negativt inställda till komponentmetoden och såg 

inga fördelar med det. Komponentmetoden sågs endast som en konsekvens av valet och är av 

administrativ börda. Utvecklingsintensiva bolag upplevde att de tvingats in i K3 på grund av 

möjligheten att kunna aktivera utvecklingsutgifter. Problemet ligger i att det finns bestämmelser i 

K2 och K3 som resulterat i att bolag inte har kunnat välja det mest optimala regelverket för dess 

verksamheter. De problem som har uppstått är en konsekvens av den avsaknad som finns i 

respektive regelverk, nämligen möjligheten i K2 och enkelheten i K3.  
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9.1 Framtida forskning 

Förstudien visade att det finns redovisningskonsulter och revisorer som inte förstår regelverken 

fullt ut på grund av bristfällig kunskap. De rekommenderar K2 till bolag på grund av att det 

anses vara billigare och inte lika administrativt betungande som K3. Under nästkommande år 

kommer det att komma ut en förenklad version av K3 för mindre bolag. Det kan vara av intresse 

att undersöka ifall attityden mot K3 kommer att förändras utifrån revisorers och 

redovisningskonsulters synvinkel och huruvida detta kommer att leda till en ökad benägenhet att 

välja K3 framför K2.  
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Bilaga 1 

Hej! 

Vi är två studenter som just nu skriver vår kandidatuppsats inom redovisning på Södertörns 

Högskola. Denna studie handlar om K2- och K3 regelverken och har till syfte att undersöka vad 

som påverkar mindre onoterade aktiebolag i valet av regelverk samt om det har uppstått 

problem vid implementeringen av det valda regelverket. 

Tack för din medverkan! 

Daniella Akay & Ilona Miko 

Intervjuguide 

1. Vem eller vilka har haft störst inflytande vid valet av regelverk? 

2. Övergången från K3 till K2 får i huvudregel bara ske en gång, tror ni att det har påverkat 

valet av regelverk? 

3. I K3 skall komponentmetoden användas om en tillgång har olika komponenter med 

väsentlig skillnad i nyttjandetid vilket inte är tillåtet enligt K2. Har detta påverkat valet av 

regelverk och i så fall på vilket sätt?    

4. I K3 får egenupparbetade immateriella tillgångar aktiveras i vissa fall vilket inte får 

tillämpas när bolag upprättar sina finansiella rapporter enligt K2. Har detta påverkat valet 

av regelverk och i så fall på vilket sätt?    

5. Har det uppstått några konflikter vid tillämpningen av respektive vald regelverk? 

6. Något som har debatterats mycket kring är rättvisande bild och huruvida K3 återspeglar 

en mer korrekt bild av ett bolag jämfört med K2. Tror du att detta kan ha påverkat företag 

att välja K3 framför K2? 

7. Har kostnader en betydande roll för vilket av regelverken som ett företag väljer att 

tillämpa? 

8. Vad tror ni främst motiverar företag till att välja det ena regelverket framför det andra?  

 

 



 

 

Bilaga 2  

Hej! 

Vi är två studenter som skriver kandidatuppsats inom redovisning på Södertörns Högskola. 

Denna studie handlar om K2- och K3 regelverken och har till syfte att undersöka vad som 

påverkar mindre onoterade aktiebolag i valet av regelverk samt om det har uppstått problem vid 

implementeringen av det valda regelverket. 

Tack för din medverkan! 

Daniella Akay & Ilona Miko 

Intervjuguide 

1. Vilken position har du i bolaget?  

2. Redovisar bolaget enligt K2 eller K3? 

3. Hur mycket använde ni er av professionell rådgivning vid valet av regelverk? 

4. Har kostnader för att upprätta de finansiella rapporterna påverkat er att välja det ena 

regelverket framför det andra? 

5. Finansieras bolaget av en eller flera externa parter och vilka påverkas ni främst av i så 

fall? 

6. Vid valet av regelverk var vikten av tilläggsupplysningar och rättvis bild över bolaget 

av betydande roll?  

7. I K3 skall komponentmetoden användas om en tillgång har olika komponenter med 

väsentlig skillnad i nyttjandetid, vilket inte är tillåtet enligt K2. Har det påverkat valet 

av regelverk och isåfall på vilket sätt?  

8. I K3 får egenupparbetade immateriella tillgångar aktiveras i vissa fall, vilket inte är 

tillåtet i K2. Har det påverkat valet av regelverk och isåfall på vilket sätt?  

9. Att byta från K3 till K2 får i huvudregel bara ske en gång, har det påverkat valet av 

regelverk? 

10. Har det uppstått problem vid implementeringen av det valda regelverket? 

11. Vilka för- och nackdelar såg ni med respektive regelverk? 

12. Vem eller vilka har tagit det slutgiltiga beslutet? 

13. Vad har främst påverkat er att välja det ena regelverket framför det andra?  



 

 

Bilaga 3  

Fastighetsbolag     Utvecklingsintensiva bolag  

Jakobssons fastighet i Kiruna aktiebolag   Amellnova AB 

Basetten fastighetsbolag AB    EC instruments AB 

Oxens Fastighetsbolag AB     Imsys AB 

Lindborgs Fastighetsbolag AB   Lembke ElektromekaniskaVerkstad AB 

Baggböle Herrgård AB    Fiberson AB 

Eskilstuna Fastighetsbolag Smeden 21 AB   Antrad medical AB  

MARK Södergren & Flink Aktiebolag  Dataliner AB  

Dommerstalandets fastighetsbolag AB  Trigentic AB 

Balticgruppen Miljöfastighet AB   Satmission AB 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 4  

Kod Bolag Informanter Regelverk Resultat 

T1 Fastighetsbolag  Styrelse  K2 Passivt val, revisionsbyrån valde regelverk.  

T2 Fastighetsbolag Styrelse  K3 Passivt val, revisionsbyrån valde regelverk. 

T3 Fastighetsbolag Styrelse K2 Passivt val, revisionsbyrån och bolagets 

ekonomiavdelning valde regelverk. 

Informanten var inte bekant med K2 och K3.  

T4 Fastighetsbolag Styrelse K2 Passivt val, revisionsbyrån valde regelverk. 

Informanten var inte bekant med K2 och K3. 

T5 Fastighetsbolag Styrelse K2 Passivt val. Informanten var inte medveten 

om att ett val hade gjorts och antog därför att 

bolagets revisor valde åt de.  

T6 Fastighetsbolag Styrelse K2 Passivt val, revisionsbyrån valde regelverk 

men bolaget ville undvika att tillämpa 

komponentmetoden.  

T7 Fastighetsbolag Styrelse K3 Styrelsen valde regelverk i samråd med 

revisionsbyrån. 

T8 Fastighetsbolag Styrelse K2 Bolagets ekonomichef hade med samråd av 

revisorn valt regelverk. Valet diskuterades 

med styrelsen som sedan tog det slutgiltiga 

beslutet.  

T9 Fastighetsbolag Styrelse K3 Bolaget valde att använda sig av sin 

redovisningskonsult i valet men det 

slutgiltiga beslutet togs av styrelsen 

tillsammans med bolagets medarbetare.  

T10 Utvecklingsintensiva bolag Styrelse K3 Passivt val. Informanten var inte medveten 

om att ett val hade tagits. Informanten tror att 

bolagets revisorn valde regelverk.  

T11 Utvecklingsintensiva bolag Styrelse K3 Passivt val, revisionsbyrån valde regelverk. 

T12 Utvecklingsintensiva bolag Styrelse K3 Passivt val, revisionsbyrån valde regelverk. 

Informanten var inte bekant med K2 och K3. 



 

 

 

T13 Utvecklingsintensiva bolag Styrelse K3 Passivt val, revisonsbyrån valde regelverk. 

T14 Utvecklingsintensiva bolag Styrelse K3 Passivt val, bolagets redovisningskonsult och 

revisor valde regelverk.  

T15 Utvecklingsintensiva bolag Styrelse K3 Passivt val, revisionsbyrån valde regelverk. 

T16 Utvecklingsintensiva bolag Styrelse K3 Bolaget använde sig av professionell 

rådgivning vid valet men styrelsen tog det 

slutgiltiga beslutet. 

T17 Utvecklingsintensiva bolag Styrelse K2 Bolaget använde sig av begränsad  

professionell rådgivning och utgick från egen 

kompetens vid valet av regelverk.  

T18 Utvecklingsintensiva bolag Styrelse K3 Revisorn valde regelverk i samråd med 

styrelsen.  


