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Background: When the K3-regulation was introduced the accounting profession discussed 

which K-regulation real estate companies and R&D-companies would choose. Each K-

regulation has its own advantages and disadvantages. For real estate companies the big issue 

is component depreciation and for R&D-companies it’s whether to capitalize or expense 

R&D-costs. The accounting profession thought that the majority of real estate companies 

would choose K2 and the majority of R&D-companies would choose K3. Today no overview 

of companies’ accounting standard choices is available. This study contributes to this 

shortcoming.  
  

Purpose: The study focuses on accounting choice within small enterprises. Different K-

regulations implies different consequences for the companies and there is a lot of professional 

judgements that must be made within the accounting area. The purpose of the study is to find 

out how companies make the accounting choices and which accounting method and eventual 

motives the decision is based on.  

  

Methodology: The study has a deductive approach and the method that has been used is 

quantitative research. Information has been collected from 396 annual reports and ten 

surveys. Two hypothesis has been formulated and tested through a Chi square-test.  

  

Conclusions: The study shows that companies have followed the accounting profession 

recommendations. Although only one out of two results are statistical significant and the lack 

of data, it is possible to trace distinct patterns in the accounting choice among the companies. 
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Titel: Företags redovisningsval: K2 eller K3 - Hur väljer fastighetsbolag och FoU-företag 

regelverk för upprättande av årsredovisning? 

 

Författare: Jenny Carlsson och Ellen Tidner 

 

Handledare: Bengt Lindström och Jurek Millak 

 

Bakgrund: Inför införandet av K3 diskuterades det inom redovisningsprofessionen vilket 

regelverk mindre fastighetsbolag och forsknings- och utvecklingsföretag (FoU) skulle välja. 

De olika regelverken innebär både för- och nackdelar för företagen med betoning på 

komponentavskrivning för fastighetsbolagen och aktivering av utvecklingsutgifter för 

egenupparbetade immateriella tillgångar i FoU-företag. Redovisningsprofessionen trodde att 

majoriteten av fastighetsbolagen skulle välja K2 och att majoriteten av FoU-företag skulle 

välja K3. Då det i nuläget saknas en översikt över företags val av regelverk bidrar denna 

studie till att fylla igen den kunskapslucka tidigare fanns. 

 
Syfte: Studien fokuserar på redovisningsval hos mindre företag inom fastighetsbranschen och 

företag med FoU-verksamhet. Anledningen till det är att olika val av regelverk innebär olika 

för- och nackdelar för företagen och redovisning är ett område inom vilket det ofta krävs 

professionella bedömningar. Studiens syfte är att ta reda på hur företagen gör sina 

redovisningsval samt vilka redovisningsmetoder och eventuella motiv beslutet baseras på. 

 

Metod: För studien har en deduktiv ansats och en kvantitativ metod har använts. Information 

har hämtats från 396 årsredovisningar samt från enkäter med tio representanter för ett fåtal 

företag. Hypoteser har ställts upp och testats med hjälp av ett signifikanstest i form av Chi-

två. 

 

Slutsats: Studien visar att företags redovisningsval reflekterar redovisningsspecialisternas 

diskussioner och rekommendationer. Trots att endast ett av två resultat är statistiskt 

signifikant och trots en brist i empiri är det möjligt att utläsa mönster i företagens 

redovisningsval. 

 

Nyckelord: Redovisningsval, K-regelverket, K3, K2, fastighetsbolag, FoU-företag 
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1. Inledning 

 

I detta inledande kapitel ges en bild av diskussionen angående val av regelverk i och med 

införandet av K3-regelverket. Denna bakgrund mynnar sedan ut i studiens 

problemformulering, syfte och frågeställning. 

 

Redovisning har under lång tid varit en nationell angelägenhet. I och med globaliseringen har 

redovisning utvecklats till att bli mer harmoniserad bland världens länder för att kunna 

jämföra företags årsredovisningar. Enligt Marton et al (2016, s. 3) gäller harmoniseringen 

dock endast koncernredovisning, redovisning i juridisk person skiljer sig fortfarande länder 

emellan. I samband med detta har normgivaren IASB utvecklat internationella 

redovisningsstandarder, International Financial Reporting Standards, som förkortas IFRS. EU 

beslutade att dessa redovisningsstandarder skulle gälla för koncernredovisning i noterade 

företag inom unionen från år 2005. (Marton et al. 2016, s. 2-3) I Sverige är det noterade 

företag som upprättar koncernredovisning måste tillämpa IFRS. Onoterade företag får 

frivilligt välja att tillämpa IFRS-standarderna för sin koncernredovisning. (Marton et al. 2016, 

s. 18-20)  

 

För att även tillhandahålla standarder för onoterade företag utvecklade IASB en förenklad 

version av IFRS som kom att kallas för IFRS for SMEs, översatt till svenska: IFRS för 

mindre och medelstora företag. I Sverige har BFN utvecklat K3-regelverket som bygger på 

IFRS for SMEs. Anledningen till att IFRS for SMEs inte används i Sverige är att redovisning 

och beskattning är starkt sammankopplat i juridiska personer. IFRS ansågs därför inte 

lämpligt att tillämpa i Sverige i dessa sammanhang. (Marton et al. 2016, s. 18) 

Föreställningsramen, som innehåller de grundläggande riktlinjer som redovisningsstandarder 

måste ta hänsyn till, är densamma för IFRS for SMEs och K3 med vissa tillägg för K3 då det 

är huvudregelverk i Sverige. (Marton et al. 2016, s. 16) Från och med den 1 januari 2014 var 

mindre företag tvungna att välja att tillämpa antingen K2 eller K3. K2 är ett förenklat 

regelverk som mindre företag kan välja att tillämpa istället för huvudregelverket K3. (Marton 

et al. 2016, s. 20) 
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1.1 Bakgrund  

Införandet av K3 var inom redovisningsbranschen ett ämne för diskussion. Under åren 2012 

och 2013 diskuterades och debatterades ämnet i ett flertal artiklar i tidningen Balans, något 

som inte gjordes lika flitigt åren innan eller efter. Framför allt påtalas i dessa artiklar vikten 

av själva valet av regelverk. Orsaken till att själva valet betonas har att göra med de 

bytesregler, för byte mellan regelverken, vilka infördes i samband med K3. Rakel 

Lennartsson (Lennartsson 2012a, s. 10) citerar i sin artikel Noteringar: Svåra bytesregler 

gynnar K2-regelverket Göran Arnell, redovisningsspecialist på KPMG. Han säger att ”De 

stränga bytesreglerna riskerar att styra in omotiverat många företag att välja K2, företag som 

om det inte var för de föreslagna bytesreglerna skulle välja K3” (Lennartsson 2012a, s. 10). 

Enligt Arnell skapar bytesreglerna förvirring inför valet då BFN benämner K3 som 

huvudregelverket men framställer K2 som huvudregelverk genom dessa regler. (Lennartsson 

2012a, s. 10)  

 

I artikeln Noteringar: De flesta svenska företagen kan välja K2 menar Gunvor Pautsch 

(BFNs kanslichef) (Lennartsson 2012b, s. 9) att de flesta mindre företagen kommer att välja 

K2 för att K2, enligt Pautsch, är ett tillräckligt regelverk. Dock hävdar 

redovisningsspecialisterna Göran Abrahamsson från Ernst & Young och Caisa Drefeldt från 

KPMG i artikeln Noteringar: Nu är K3 här - vilken väg väljer du? att företagen ska basera 

sitt val på dess intressenter (Lennartsson 2012c, s. 14-15). Om företaget har många 

intressenter bör det välja K3, om företaget har få intressenter bör det välja K2 (Lennartsson 

2012c, s. 14-15). 

 

På frågan, i samma artikel, angående hur de kommer att råda sina kunder i valet svarar 

Abrahamsson att ”Jag är generellt sett en förespråkare av K3. Det är mer flexibelt, ger fler 

valmöjligheter och generellt sett en högre kvalitet på redovisningen. Om företaget har en 

relativt enkel verksamhet behöver det inte bli alltför krångligt med K3” (Lennartsson 2012c, 

s. 14-15). Drefeldt svarar däremot att ”Jag tror att ganska många företag kommer att välja K2, 

men företag som har planer på att expandera, och därmed hamnar över gränsvärdet för K2-

företag, bör lägga sig i K3 redan nu” (Lennartsson 2012c, s. 14-15). 
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1.1.1 Fastighetsbolag 

Trots att Abrahamsson säger sig vara förespråkare av K3, menar han i artikeln Hög tid att 

välja mellan K2 och K3 att mindre företag som äger en fastighet bör tänka till en extra gång 

och syftar då på K3s krav på komponentavskrivning (Lennartsson 2013, s. 34-35). Han anger 

även att detta har varit den största debattfrågan på området. Abrahamsson säger vidare att 

eftersom det innebär ökat administrativt arbete för fastighetsbranschen så har just denna 

bransch varit mycket kritisk. Av den anledningen menar han på att fler företag kommer att 

välja K2, men att de därmed också riskerar att missa fördelar i K3. (Lennartsson 2013, s. 34-

35) Detta är även något som Drefeldt (2013, s. 22) lyfter i sin artikel Inblick: Äntligen är K3 

klart!:  

 

Något annat som det kommer att skrivas spaltkilometer om är K3s krav på komponentavskrivning på 

tillgångar som har betydande komponenter med väsentligt olika nyttjandeperioder. Den bransch som 

har ropat högst är fastighetsbranschen, men det finns andra branscher med samma problematik. 

(Drefeldt 2013, s. 22) 

1.1.2 Forskning- och utvecklingsverksamhet 

Andra företag, för vilka valet mellan K2 och K3 blivit omdiskuterat, är företag med 

forsknings- och utvecklingsverksamhet (i studien fortsatt kallade FoU-företag). I K2, som 

innehåller förenklade regler för företag, är det inte tillåtet att aktivera utgifter för 

egenupparbetade immateriella tillgångar (BFNAR 2016:10, 10.4). Att aktivera en utgift 

innebär att utgiften kan tas upp som en tillgång i balansräkningen och därefter skrivas av. 

Bertil Oppenheimer (2013, s. 27-28), auktoriserad revisor på BDO, diskuterar 

konsekvenserna av detta i fördjupningsartikeln Allvarliga effekter av K2 för FoU-företag i 

Balans. Konsekvenserna uppstår för mindre företag som, om de väljer att tillämpa K2, inte 

kan ta upp dessa som tillgångar i balansräkningen utan istället måste kostnadsföra utgifterna 

direkt. Anledningen till detta är att K2 grundar sig på försiktighetsprincipen och värderar till 

anskaffningsvärdet. Företag som sedan tidigare har aktiverade egenupparbetade immateriella 

tillgångar och som övergår till K2 behöver justera detta värde och minska värdet från 

ingående balanserat resultat. Om ett FoU-företag då är underkapitaliserat får detta betydande 

konsekvenser eftersom det uppstår ett, som Oppenheimer (2013, s. 27-28) skriver, ”hål” i 

balansräkningen. Företaget kan då behöva upprätta en kontrollbalansräkning. (Oppenheimer 

2013, s. 27-28) 
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1.2 Problemformulering 

Redovisning innebär en mängd val och bedömningar. Det beror på att vissa områden inom 

redovisningen är mindre reglerade än andra och då uppstår situationer där bedömningar och 

val måste göras och beslut måste tas. (Deegan & Unerman 2016, s. 44) Det finns ingen 

allmänt accepterad entydig definition av redovisningsval, men enligt Fields et al. (2001, s. 

256) kan redovisningsval definieras som:  

 

An accounting choice is any decision whose primary purpose is to influence (either in form or 

substance) the output of the accounting system in a particular way, including not only financial 

statements published in accordance with GAAP, but also tax returns and regulatory filings. 

 

De val som görs medför olika konsekvenser. Kristina Artsberg (2005, s. 425) skriver att det 

faktum att redovisning innebär ekonomiska konsekvenser är obestritt. De ekonomiska 

konsekvenserna uppstår, enligt Artsberg (2005, s. 425), på grund av att redovisningssystemet 

är sammankopplat med institutionella strukturer i samhället, exempelvis skattesystem. Enligt 

Fields et al. (2001, s. 257) finns det ingen enad syn för det grundläggande syftet för 

redovisningsval utan valen görs utifrån en mängd olika motiv och konsekvenser spelar en stor 

roll vid dessa val (Artsberg 2005, s. 425).  

 

Utifrån ett flertal artiklar som är skrivna i tidningen Balans under 2012 och 2013 som rör K-

regelverket i samband med införandet av K3 diskuterar och förutspår redovisningsexperter att 

majoriteten av mindre företag kommer att välja att redovisa enligt K2. Det finns dock 

fördelar och nackdelar med att tillämpa respektive regelverk. Fastighetsbolag kan känna sig 

tvingade att välja K2 för att undvika komponentavskrivning men går då miste om de fördelar 

K3 innebär. För företag med FoU-verksamhet kan K2 få stora konsekvenser då K2 inte 

tillåter aktivering av utvecklingsutgifter för egenupparbetade immateriella tillgångar. Som 

grund för valet framhävs alltså främst komponentavskrivning och aktivering av 

utvecklingsutgifter.  

 

Åsikterna i artiklarna går delvis isär, men det verkar ändå ha funnits en gängse uppfattning 

om vilket regelverk som skulle väljas av fastighetsbolagen och FoU-företagen. Då valet av 

regelverk medför konsekvenser för företagen är frågan hur företagen väljer. Flera 

myndigheter, bland annat Skatteverket och Bolagsverket, har kontaktats i frågan om en 
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översikt av företagens val av regelverk, det har då varit tydligt att en sådan översikt inte finns 

tillgänglig i nuläget. Det är främst på detta sätt studien skiljer sig från de övriga studier som 

finns på området.  

1.2.1 Syfte 

Denna studie fokuserar på redovisningsval hos mindre företag inom fastighetsbranschen och 

mindre företag med FoU-verksamhet. Redovisning är ett område i vilket det ofta krävs 

professionella bedömningar och olika val av regelverk innebär olika konsekvenser för 

företagen. Syftet med denna studie är därför att undersöka mindre fastighetsbolags och FoU-

företags val av regelverk efter införandet av K3. Det är även intressant att studera de främsta 

skälen till valet då diskussionerna i tidningen Balans tydligt framhävt komponentavskrivning 

och aktivering av utvecklingsutgifter som dessa. Anledningen till det är de konsekvenser som 

kan uppstå i samband med möjligheten att kunna tillämpa eller att inte kunna tillämpa dem. 

Frågan är då om dessa redovisningsmetoder har den inverkan på valet av regelverk som det 

påstås.   

1.2.2 Frågeställning 

Hur väljer mindre fastighetsbolag och FoU-företag mellan K2 och K3 för upprättande av 

årsredovisning?  

- Vilket regelverk har företagen valt? 

- Hur har beslutet kommit till och på vilka redovisningsmetoder baseras valet?  

1.3 Avgränsningar 

Då det finns ett stort antal företag inom fastighetsbranschen och företag med FoU-verksamhet 

i flera företagsformer har studien avgränsats till att endast studera aktiebolag. Aktiebolag har 

valts för att deras årsredovisningar är allmänna handlingar (SFS 1995:1554, 8 kap. 3§). 

 

Det första räkenskapsåret då mindre onoterade företag var tvungna att välja mellan 

regelverken K2 och K3 var 2014. Årsredovisningarna som studeras i denna undersökning har 

avgränsats till att gälla endast de för räkenskapsår 2016 (samt 2013 för FoU-företag) då det är 

de som är senast upprättade.  
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2. Referensram 

 

I detta kapitel ges en genomgång av den teori som används i studien, vad som diskuteras 

inom området i tidigare forskning samt K-regelverket med fokus på K2 och K3. Tillsammans 

utgör detta studiens referensram från vilken två hypoteser utvecklas. 

 

2.1 Redovisningsval 

Enligt Fields et al. (2001, s. 256) väcker forskning om redovisningsval frågan om hur viktigt 

redovisning är och vilken roll redovisning spelar i samhället. Fields et al. (2001, s. 257) 

identifierar tre områden inom vilka redovisningen spelar en viktig roll. Det första området är 

de kontraktsrelationer som finns i dagens moderna företag där redovisningen är ett sätt att 

minska de agentkostnader som uppstår. Det andra området är redovisningens roll som 

kommunikationsverktyg där redovisningen är ett sätt att kommunicera och sprida företagets 

interna information. Inom detta området spelar redovisningsvalet en viktig roll för den 

information som kommer att kommuniceras. Det tredje området är hur reglering påverkar 

redovisningen. Reglering för redovisning påverkar både kvaliteten och kvantiteten den 

information som kommer att redovisas. (Fields et al. 2001, s. 257) De två sistnämnda 

områdena är anses vara de mest relevanta för denna studie och därför utgår diskussionen i 

referensramen från dessa. 

2.1.1 Motiv för redovisningsval 

Fields et al. (2001, s. 257) menar att det inte finns en enad syn på varför ett specifikt 

redovisningsval görs. Redovisningsval grundar sig i en mängd olika motiv och det finns, 

enligt Fields et al. (2001, s. 258) lite forskning om integrerad redovisning där ett flertal motiv 

undersöks. Motiven för de redovisningsval som görs varierar och beroende på vilka 

incitament som finns i situationen kommer olika val att göras. De motiv som ofta studeras 

och diskuteras i samband med redovisningsval är ofta kopplade till att påverka externa parter 

(Fields et al. 2001, s. 261-262), att öka företagets intäkter och/eller vinster (Bowen et al. 

1995), minska och eller/hantera agentkostnader (Fields et al. 2001, s. 257) och 

företagsledarens roll och incitament (Watts & Zimmerman 1990). Andra studier fokuserar på 
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avgörande faktorer för redovisningsvalet som ägarskap (Mäki et al. 2016), företagets storlek 

(Trombley, M. 1989), redovisningsföretags inverkan med mera (se exempelvis Collin et al. 

2009).  

 

Vad gäller motiv kan företagsledare agera med företagets motiv som grund eller agera efter 

egenintresse. I en sådan kontraktrelation (med ägare och företagsledare) reglerar parterna i 

relationen motiven för beslutsfattaren att agera på ett visst sätt. Då företaget har mer 

information än användaren av redovisningsinformation om företagets ekonomi förekommer 

en snedfördelning av information, så kallad informationsasymmetri. Företagsledarens 

möjlighet att påverka företagets finanser leder också till frågan om earnings management. 

Earnings management innebär att företagsledare använder sitt inflytande till att påverka 

företags finansiella ställning på något sätt, antingen till egen fördel eller till företagets fördel. 

(Fields et al. 2001, s. 259). Om redovisningen inte regleras finns risken att företagsledaren (i 

de fall denne är beslutsfattare) gör val som inte gynnar företaget och att användaren av 

redovisningsinformationen inte får reda på den information den bör få reda på. (Fields et al. 

2001, s. 257-258) Huruvida företagsledaren påverkar företagets finanser eller inte och med 

vilka incitament är ett omdiskuterat och komplext område som ligger utanför denna studie 

och därför kommer företagsledarens roll inte att beröras mer i denna studie.  

 

Watts och Zimmerman (1990, s. 138) skriver att redovisningsval ofta studeras utifrån tre 

variabelset vilka utgår från hur företagsledarens motiv. Dessa är bonusplaner, 

skuldsättningsgrad samt politiska kostnader. Företagsledaren agerar opportunistiskt, 

exempelvis genom att göra redovisningsval som ökar företagets intäkter vilket kommer att ha 

en positiv inverkan på den bonus företagsledaren kommer få. Även då företagets 

skuldsättningsgrad är hög så kommer företagsledaren göra redovisningsval som ökar 

företagets intäkter. Stora företag tenderar att göra redovisningsval som gör att de kan redovisa 

mindre vinster än vad små företag gör. Detta beror på att stora företag ofta uppmärksammas 

mer än små företag och stora vinster kan ge oönskad uppmärksamhet. (Watts & Zimmerman 

1990, s. 138) Detta perspektiv kommer från Positive Accounting Theory (PAT) enligt vilken 

det utifrån motiven ska vara möjligt att förutse vilket redovisningsval som kommer att göras 

av företag. Precis som Artsberg (2005, s. 425) skriver, menar också PAT, att de ekonomiska 

konsekvenserna spelar en stor roll vid redovisningsbal.  
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Fields et al. (2001, s. 261-262) anger även de tre motiv för redovisningsval vilka är värdering 

av tillgångar, att påverka de avtal företaget har samt att påverka externa parter. Då 

informationsasymmetri förekommer mellan företaget och externa parter kan 

redovisningsvalet vara ett sätt för interna parter att bidra med information om sina tillgångar 

till de externa parterna. Företaget kan genom att göra olika redovisningsval påverka de avtal 

som företaget har med andra företag. Ett motiv till detta kan vara att minska 

agentkostnaderna genom att se till att avtalsparterna är på samma nivå som det egna 

företaget. Slutligen kan redovisningsval göras för att påverka nya parter som inte är 

intressenter till företaget i dagsläget och de beslut som dessa tar. (Fields et al. 2001, s. 261-

262) Jennifer Francis (2001, s. 312) kritiserar dock Fields et al. (2001) för att hänsyn inte tas 

till att det är vissa specifika val som faktiskt är bättre, eller bäst, för att nå särskilda resultat. 

Fields et al. (2001, s. 260-261) menar att redovisningsval är oundvikliga därför att nya 

situationer som kräver att val görs hela tiden uppstår. Det kräver i sin tur nya regler och 

bedömningar för vilka val behöver göras.  

2.1.2 Andra avgörande faktorer för redovisningsval 

Andra avgörande faktorer för redovisningsval rör som nämndes bland annat företagets 

ägarstruktur. En studie av Mäki et al. (2016, s. 15) visar att ägarstrukturen har inverkan på de 

redovisningsval som görs. Mäki et al. (2016, s. 15) skriver att det finns få studier som 

fokuserar på redovisningsval inom fastighetsbranschen vilket stämmer överens med den 

uppfattning som skapats i samband med denna uppsats. Företagens ägarstruktur gäller i stora 

drag de skillnader som finns mellan privata och offentliga bolag. Privata bolag har oftast en 

koncentrerad ägarstruktur vilken bidrar till en effektiv kommunikation med intressenter. 

Privata företag fokuserar mer på skattemässiga frågor och utdelningspolicys i sin redovisning 

medan offentliga bolag påverkas mycket av externa parter vilka ställer höga krav på 

redovisningens kvalitet. (Mäki et al. 2016, s. 4)  

 

Trombley (1989, s. 539) anger i sin studie liknande argument för skillnader i mindre och 

större företags redovisningsval. Större företag har, till skillnad från mindre företag, mer 

bevakning från analytiker och investerare. Den externa bevakningen gör att 

företagsledningens incitament skiljer sig i större och mindre bolag vilket i sin tur leder till 

olika redovisningsval. (Trombley 1989, s. 539) Detta stämmer även överens med Watts och 

Zimmermans studie (1990, s. 138). 
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Collin et al. (2009, s. 151-157) undersöker kommunala företags redovisningsval val med 

hjälp av PAT och institutionell teori. Flera hypoteser ställs upp med hänsyn till faktorer som 

företagsstorlek, placering i större städer, ensam ägare, påverkan från redovisningsföretag och 

från industrin företaget är verksamt i samt övergripande tendens. Studien visar att den 

institutionella teorin är mer framgångsrik i att förutse vilka redovisningsval företagen ska 

göra än PAT. Studien finner även stöd för att den övergripande tendensen, placeringen i 

större städer, företagets storlek och redovisningsföretag påverkar företags redovisningsval 

samt ett visst stöd för industrins inverkan på valet.  

2.1.3 Motiv och avgörande faktorer i denna studie 

De motiv och avgörande faktorer som nämnts ovan är dock inte de som är i fokus i denna 

studie, utan snarare de metodval som respektive regelverk innehåller. I valet mellan K2 och 

K3 är det främst två redovisningsregler som framhävts i artiklarna i tidningen Balans. För 

fastighetsbolag anges komponentavskrivning som det främsta skälet att välja ett specifikt 

regelverk då det medför ökade administrationskostnader. För FoU-företag framställs 

aktivering av utvecklingsutgifter som det främsta skälet vid val av regelverk då det ger 

företagen möjlighet att ta upp dessa som tillgångar i balansräkningen samt att undvika att 

behöva upprätta kontrollbalansräkning. Dock kan dessa skäl variera från företag till företag 

(Fields et al. 2001, s. 257) vilket innebär att de inte behöver vara detsamma för alla mindre 

fastighetsbolag och alla mindre FoU-företag. De främsta skälen för valet mellan K2 och K3-

regelverken kan röra frågan om uppskjuten skatt eller upp- och nedskrivning av tillgångar då 

det är dessa fem områden som utgör de mest markanta skillnaderna mellan K2 och K3. Detta 

diskuteras vidare nedan i avsnitt 2.2.2 Skillnader mellan K2 och K3. Det kan även finnas 

andra anledningar till att företagen valt som de gjort. Denna studie fokuserar därmed på de 

främsta metodvalen och eventuella motiv som ligger till grund för valet mellan K2- och K3-

regelverket. Många studier görs på en internationell arena och då K-regelverken är en relativt 

ny och nationell angelägenhet finns det inom detta område en brist i den nuvarande 

forskningen. 

2.1.4 Företagens omgivning 

Redovisning har två övergripande syften enligt Artsberg (2005, s. 15). Det första är att 

beräkna resultat och se vad som skett under den tidigare perioden, exempelvis senaste 

kvartalet. Det andra syftet är att bidra med information till intressenter. Enligt Artsberg 

(2005, s. 15) har det senare syftet uppkommit i och med utvecklingen av det moderna 
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informationssamhället. Redovisningens och företagens koppling till samhället utvecklas 

vidare i uppsatsen med hjälp av den institutionella teorin.  

 

Organisationer verkar i ett samhälle som styrs av normer och värderingar. De påverkas av 

samhället och sin omgivning, samtidigt som de är med och påverkar den. Detta synsätt kallas 

för institutionell teori och används allt oftare inom redovisningsforskningen då den ger ett 

alternativt perspektiv på företags redovisningsval. (Deegan & Unerman 2016, s. 361) Den 

institutionella teorin kopplar samman det som företagen gör i praktiken med omgivningens 

värderingar och behovet av att uppnå legitimitet. För denna sammankoppling används i den 

institutionella teorin två begrepp: isomorfism och löskoppling. (Deegan & Unerman 2016, s. 

362) Ball et al. (1982, s. 164) menar på att redovisningsforskningen måste ta hänsyn till 

företagets institutionella kontext, vilket innebär den omgivning företaget är verksamt i. Det är 

nödvändigt eftersom de ekonomiska begreppen behöver sättas i ett sammanhang för att få 

betydelse då begreppen enskilt är svåra att förstå.  

 

Det finns en tendens hos organisationer inom samma verksamhetsområde att anpassa sig till 

varandras utformning och egenskaper. (Deegan & Unerman 2016, s. 360-361) Flera faktorer 

spelar in i detta, exempelvis storlek, konkurrens eller yrke (DiMaggio & Powell 1983, s. 

148). Detta fenomen kallas isomorfism. Organisationer kommer att följa samma strukturer 

och processer som andra organisationer. Lagar, regler och osäkerhet spelar in i denna 

isomorfism. Om detta inte följs kan det leda till konsekvenser i form av kritik och/eller 

svårigheter att uppnå legitimitet. (Deegan & Unerman 2016, s. 362-363) Det finns enligt 

DiMaggio och Powell (1983, s. 150) tre typer av isomorfiska processer: tvingande 

isomorfism, härmande isomorfism och normativ isomorfism. Tvingande isomorfism handlar 

om att företag upplever påtryckningar från andra organisationer som de är beroende av och 

för att uppnå legitimitet från omgivningen (DiMaggio & Powell 1983, s. 150). Härmande 

isomorfism innebär att organisationer kopierar andra organisationers praxis. Detta görs ofta 

då företagen önskar uppnå legitimitet. För denna typ av isomorfism spelar osäkerhet en stor 

roll och företag som upplever detta tenderar att ta efter andra organisationer i sin omgivning. 

(DiMaggio & Powell 1983, s. 150-152) Normativ isomorfism innebär att företagen får 

påtryckningar från en profession inom området som organisationen verkar i. Professionen 

(som i denna studie är redovisningsprofessionen) måste dock kompromissa med exempelvis 

chefer och regulatorer som kan vara mindre kunniga vilket gör att professionen inte får full 

kontroll över det som organisationerna sedan gör. (DiMaggio & Powell 1983, s. 150-152)  
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Löskoppling handlar om att företagsledaren i en organisation upplever att de behöver tillämpa 

en praxis utåt sett, till exempel för att uppnå legitimitet, men att den i praktiken inte 

tillämpas. Det som företagsledaren i organisationen uppger att den gör är löskopplat från det 

den faktiskt gör. Det kan gå så pass långt att företag vidtar formella åtgärder för att tillämpa 

en praxis, men att det sedan i praktiken uteblir. (Deegan & Unerman 2016, s. 389) 

 

Institutionell teori används i studien för att ge perspektiv på varför ett särskilt val av 

regelverk görs. Denna teori blir särskilt aktuell då redovisningsspecialister tydligt uttryckt hur 

de tror att företagen kommer och/eller bör välja. Det rådde vid införandet av K3 förvirring 

kring vilket regelverk företagen skulle välja. Då osäkerhet bidrar till isomorfism är det 

intressant att se om företagens omgivning, särskilt i form av revisorer och 

redovisningsspecialister, haft en direkt eller indirekt inverkan på valet.  

2.1.5 Redovisning som kommunikationsverktyg 

Ett av de områden där redovisningen har en viktig roll är dess funktion som 

kommunikationsverktyg (Fields et al. 2001, s. 257). Kommunikation är i företag viktigt för 

att förse sina intressenter med information. Företag har ett flertal olika intressenter i form av 

ägare, långivare, kunder, anställda, leverantörer, investerare med flera. (Brennan & Merkl-

Davies 2017, s. 434) Den externa redovisningens syfte är just detta, att förse företagets 

intressenter med information om företagets finansiella ställning (Brennan & Merkl-Davies 

2017, s. 436). På grund av att ett företags intressenter har olika behov som ska tillgodoses 

genom informationen, är kommunikationsprocessen en komplicerad process. De har 

dessutom olika kunskaper och erfarenhet. (Brennan & Merkl-Davies 2017, s. 434) Brennan 

och Merkl-Davies (2017, s. 434) menar att redovisningens funktion som kommunikations-

verktyg länge varit precis lika viktig som dess funktion att mäta resultat.  

 

Redovisningskommunikationen syftar till att ge information både till de som är intresserade 

av den men även som påverkas av informationen. (Brennan & Merkl-Davies 2017, s. 434)  

Stanton & Stanton (2002, s. 478) menar att den moderna årsredovisningen används för att 

skapa en bild av företaget och innehåller inslag av både marknadsföring och företagsstyrning 

såväl som kommunikationsteori. Redovisningsvalet är enligt Geitzman och Trombetta (2003, 
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s. 189) också ett kommunikationsverktyg. De menar att de val som görs signalerar ut 

värderelevant information om företagets framtid.  

 

Ett av syftena med årsredovisningar är att förse företagens intressenter med information om 

företaget. De olika regleringarna i K2 och K3 gör att företagen redovisar olika information i 

sina årsredovisningar. Ett exempel på detta är FoU-företags möjlighet att aktivera 

utvecklingsutgifter om de väljer att tillämpa K3, vilket de inte kan göra om de väljer att 

tillämpa K2. Oswald (2008) och Cazavan-Jeny et al. (2011) har i sina studier visat på att 

företag tjänar på att aktivera utvecklingsutgifter då det bidrar med information till potentiella 

investerare. Genom att välja ett särskilt regelverk har företagen alltså möjlighet att redovisa 

specifik information, därför är redovisningens funktion som kommunikationsverktyg 

intressant för studien. 

2.2 K-regelverket 

Det var först vid införandet av K-regelverket som en samlad vägledning fanns tillgänglig för 

företagen. De fyra olika regelverken publicerades ett efter ett under sex år: från 2006 då K1 

infördes till 2012 då K3 infördes. Regelverken uppdateras efter hand. Innan K-projektet 

infördes så gällde BFNs äldre normgivning. (BFNa, 2017) 

  

För att klassificera sig som ett större företag ska företaget uppfylla samma två av de tre 

nedanstående kriterier två år i följd (BFNb, 2016): 

● Nettoomsättning mer än 80 miljoner 

● Balansomslutning mer än 40 miljoner 

● Medelantalet anställda mer än 50 stycken 

Företag som inte anses vara större företag definieras som mindre företag. Dessa mindre 

företag är de som har möjligheten att välja mellan K2 och K3. (BFNb, 2016) 

2.2.1 K2- och K3-regelverken 

Vid framtagandet av K2- och K3-regelverken har BFN haft olika perspektiv, upprättarens 

respektive användarens. För K2 har BFN haft upprättarens intresse eller perspektiv, det ska 

vara enkelt att upprätta en årsredovisning. K2 infördes som allmänt råd för mindre aktiebolag 

2008, BFNAR 2008:1, och för mindre ekonomiska föreningar 2009, BFNAR 2009:1, och 

uppdaterades till ett samlat K2-regelverk för samtliga mindre bolagsformer år 2016, BFNAR 
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2016:10 (BFNc 2016). Det är ett frivilligt regelverk som kan användas av juridiska personer 

som upprättar årsredovisning, dock inte koncernredovisning. (Marton et al. 2016, s. 19-20) 

Vid redovisning i K2 är det upp till läsaren av årsredovisningen att ha tillräckliga kunskaper 

om hur normgivningen ser ut för att kunna förstå denna. K2 är ett förenklingsregelverk som 

har tagits fram för att göra det enklare att upprätta årsredovisning. (Srf redovisning u.å.) 

Förenklingarna för de samlade reglerna består i färre valmöjligheter och tilläggsupplysningar, 

schablonregler med tydliga gränser och regler som är nära kopplade till skattelagstiftningen. 

(BFNc 2016) K2-regelverket har därför sina begränsningar vilket gör att K2 emellanåt inte 

tillåter vissa punkter som är tillåtna enligt ÅRL, exempelvis aktivering av utvecklingsutgifter.  

 

När K3s normgivning togs fram hade BFN istället användarens perspektiv. Det innebär att 

den som upprättar årsredovisningen ska ha användaren och de beslut den kan tänkas ta med 

årsredovisningen som grund i åtanke. (Srf redovisning u.å.) Mindre företag kan välja att 

upprätta årsredovisning i enlighet med K2 istället för K3 som är huvudregelverket. Både K2- 

och K3-regelverket ska tillämpas i sin helhet vilket innebär att regler inte kan blandas från 

olika regelverk. (BFNc 2016) 

 

Räkenskapsåret 2014 var det första året som det var obligatorisk för mindre företag att välja 

antingen K2 eller K3. Det var dock möjligt att tillämpa K3 tidigare (KPMG 2013). Det är 

möjligt att byta regelverk, men inte hur som helst. Att byta till huvudregelverket, K3, är alltid 

tillåtet. Att byta till K2 är möjligt att göra en gång utan att behöva ange särskilda skäl 

förutsatt att företaget inte tillämpat K2 tidigare. Om företaget tidigare har använt K2-

regelverket och önskar efter byte till K3 återigen tillämpa K2, krävs särskilda skäl. Särskilda 

skäl kan vara interna eller externa förändringar, till exempel att företaget har en ny 

huvudägare. Dock påpekar BFN att skattemässiga skäl inte är tillräckliga för att byta mellan 

regelverken. (BFNd 2016) Det är med anledning av dessa bytesregler som valet mellan K2 

och K3 betonas i artiklarna i tidningen Balans.  

 

Ett företag som för första gången tillämpar K3-regelverket behöver följa specifika 

övergångsregler vilka behandlas i K3-regelverkets kapitel 35 (BFNAR 2012:1). Vid 

övergången ska resultaträkningens, balansräkningens och kassaflödesanalysens samt noternas 

poster för det senaste räkenskapsåret räknas om enligt detta kapitel. Omräkningen ska ske för 

att posterna ska kunna jämföras med poster från nuvarande räkenskapsår. För mindre företag 

gör ÅRL dock undantag på denna punkt. Mindre företag behöver inte räkna om posterna mot 
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kravet att det anges i noterna att det finns en bristande jämförbarhet på grund av detta. 

(1995:1554, 3 kap. 5§) 

 

Det är snarare dessa faktorer som bytesregler och övergångsregler samt de faktorer som 

anges i följande kapitel (komponentavskrivning, aktivering av utvecklingsutgifter, uppskjuten 

skatt och upp-och nedskrivning) som är de aktuella motiven för denna studie. 

2.2.2 Skillnader mellan K2 och K3 

En årsredovisning upprättad i enlighet med K2 och en årsredovisning upprättad i enlighet 

med K3 skiljer sig på många sätt. Här förklaras ett urval av dessa skillnader. K2- och K3-

regelverket tillämpar olika tekniker avseende hur avskrivningar ska göras. En avskrivning är 

en systematisk periodisering av en tillgång. När en tillgång anskaffas har den ett värde och 

det värdet fördelas på den period som företaget förväntar sig att ha användning för tillgången. 

(Almgren et al. 2013, s. 557-559) I K3-regelverket ska komponentavskrivning tillämpas 

vilket innebär att tillgången ska delas in i betydande komponenter och därefter skrivas av i 

förhållande till nyttjandeperioden för respektive komponent. När det gäller avskrivning i K2 

företag ska varje tillgång ses som en komponent, en enhet, och därefter bestäms en 

nyttjandeperiod för den tillgången och en avskrivning görs. (Drefeldt & Törning 2014, s. 389, 

417)  

 

Enligt 18:e kapitlet i BFNs normgivning i K3 kan utvecklingsutgifter för egenupparbetade 

immateriella tillgångar aktiveras i balansräkningen som en tillgång under vissa 

förutsättningar, vilket regleras i ÅRL. Det är inte tillåtet i K2-regelverket. (Almgren et al. 

2013, s. 580-585) Det är dessa skillnader gällande avskrivningar samt aktivering av 

utvecklingsutgifter studiens två nästkommande kapitel fördjupar sig i. Eftersom K2 är ett 

förenklat regelverk skiljer sig det från K3 på många fler punkter. Nedan redogörs för de mest 

markanta och diskuterade skillnaderna: uppskjuten skatt, uppskrivning av tillgångar och 

nedskrivning av tillgångar.  

  

I K3-regelverket ska företag redovisa uppskjuten skatt. Med det menas, något förenklat, att 

ett företag kan ha en skillnad mellan ett bokfört värde och det skattemässiga värdet på en 

tillgång i balansräkningen. Dessa skillnader uppstår då tidpunkten skiljer sig för när en 

skattefordran eller en skatteskuld uppkommit och när denna fordran eller skuld ska justeras. 
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Skatteeffekten på dessa skillnader ska då bokas upp som en uppskjuten skattefordran eller 

uppskjuten skatteskuld. Tanken med uppskjuten skatt är att räkenskapsårets resultat ska ta 

ansvar för den skatt som just det räkenskapsårets resultatet borde ge. Det vill säga att oavsett 

när skatten faktiskt betalas så ska resultatet redovisningsmässigt belastas med den rätta 

skatten. Detta är inte tillåtet att göra i K2-regelverket. (Drefeldt & Törning 2014, s. 664) 

 

Det finns skillnader när det gäller hur värden på tillgångar får skrivas upp eller ned. I K3 får 

värdet på en tillgång skrivas upp om det verkliga värdet väsentligt skiljer sig från det 

bokförda värdet. Uppskrivning av materiella tillgångar är endast tillåtet i aktiebolag och 

ekonomiska föreningar. Det beror på att dessa två företagsformer har bundet eget kapital 

vilket inte är möjligt att dela ut till aktieägarna. Därför är det möjligt att dessa företagsformer 

vid vissa tillfällen kan öka sitt eget kapital genom uppskrivning. Samma regler gäller för 

materiella anläggningstillgångar som för immateriella anläggningstillgångar förutom på en 

punkt. Då ett företag använder sig av kostnadsföringsmodellen vid aktivering (se 2.4 FoU-

företag och aktivering av utvecklingsutgifter) av utvecklingsutgifter är det inte tillåtet att 

skriva upp tillgångarna. (Drefeldt & Törning 2014, s. 396-397) I K2 har 

försiktighetsprincipen varit tongivande vilket har lett till att tillgångar endast får värderas till 

anskaffningsvärdet och därmed inte får skrivas upp. Det finns dock ett undantag och det är 

fastigheter som får skrivas upp till max taxeringsvärdet. (Drefeldt & Törning 2014, s. 418) 

 

I K2 ska varje avskrivningsenhet nedskrivningsprövas för sig. Det är enligt Drefeldt & 

Törning (2014, s. 630) ovanligt för materiella och immateriella anläggningstillgångar som 

skrivs av på fem år att de behövs skrivas ned. För de anläggningstillgångar som skrivs av på 

mer än fem år behövs nedskrivningsprövning göras då tillgångens nytta inte kan anses bli 

återställd inom två år. I K3 nedskrivningsprövas varje komponent eller tillgång för sig och 

detta ska göras om tecken på värdenedgång finns. (Drefeldt & Törning 2014, s. 630) För 

immateriella tillgångar kräver K3 att de ska nedskrivningsprövas om de inte är klara på 

balansdagen. Eftersom immateriella anläggningstillgångar innebär osäkerhet gällande om de 

faktiskt kommer att ge företaget ekonomiska fördelar i framtiden innan de är färdiga har detta 

krav införts. (Drefeldt & Törning 2014, s. 439) 
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2.3 Fastighetsbolag och komponentavskrivning 

I K3-regelverket har BFN valt att det ska vara tvingande för företag att använda sig av 

komponentavskrivning. Enligt punkt 17.4 i K3 (BFNAR 2012:1) så ska 

komponentavskrivning göras om betydande komponenter har väsentligt olika 

nyttjandeperioder. (Almgren et al. 2013, s. 558). FAR utgav i december 2016 två uttalanden: 

ett gällande K2-regelverket och avskrivning på byggnad (FARa 2016) och ett gällande K3-

regelverket och övergång till komponentmetod (FARb 2016). Uttalandena syftar till att 

klargöra vad som gäller inom respektive regelverk och område. Bakgrunden till det första 

uttalandet är att företag som har fastigheter vilka klassificeras som anläggningstillgångar har 

tolkat ÅRLs regler för avskrivningar olika. Det har gjort att det uppstått väsentliga olikheter 

gällande nyttjandeperioder och avskrivningsmetoder på just byggnader vilket får 

konsekvenser för jämförbarheten av årsredovisningarna. (FARa 2016) 

 

Bakgrunden till FARs (FARb 2016) andra uttalande i frågan är de praktiska frågor som 

uppkommit i och med företags övergång till komponentmetod. I och med att det inte finns 

något allmänt råd som specificerar vad betydande komponenter kan vara har det uppstått 

frågor rörande detta. För att underlätta och förklara vad det kan innebära har SABO (SABO 

2012), bransch- och intresseorganisationen för allmännyttiga bostadsföretag, tillsammans 

med Fastighetsägarna utformat riktlinjer för hur en komponentindelning specifikt för 

förvaltningsfastigheter kan se ut.  

 

Förutom denna fråga har FAR (FARb 2016) identifierat två områden som dessa frågor främst 

gäller. Den första frågan rör problemet att många anläggningsregister (vanligen i 

ekonomisystem) inte stöder komponentindelning. Den andra frågan rör de företag som har 

flera fastigheter då komponentavskrivning för dessa företag kräver mer tid, precis som 

Abrahamsson säger i artikeln Hög tid att välja mellan K2 och K3 (Lennartsson 2013, s. 34-

35). (FARb 2016) FAR (FARa 2016) menar i sitt första uttalande att det finns två olika 

perspektiv på avskrivning på byggnader. Det ena perspektivet är enhetsavskrivning som K2 

hänvisar till och det andra är komponentavskrivning som K3 hänvisar till. (FARa 2016) Båda 

perspektiven förklaras ytterligare nedan. 

  

När det gäller avskrivning i K2-regelverket ska varje tillgång ses som en hel komponent, 

därefter bestäms en nyttjandeperiod för den tillgången och sedan skrivs den av. (Drefeldt & 
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Törning 2014, s. 389, 417) Enligt K2 kan en fastighet delas upp i byggnad och mark. Mark 

skrivs inte av då mark oftast har en obegränsad nyttjandeperiod (BFNAR 2016:10, 10.31). En 

byggnad skrivs av tills byggnadens redovisade värde uppgår till noll kronor (BFNAR 

2016:10, 10.25). Olika avskrivningsmetoder för byggnader kan tillämpas: linjär, degressiv 

och produktionsberoende. Den vanligaste avskrivningsmetoden är den linjära enligt vilken 

avskrivningen sker med ett fast årligt belopp, men ett företag ska använda den metod som 

bäst reflekterar hur tillgångens ekonomiska värde förbrukas i företaget (BFNAR 2016:10, 

10.31).  

 

I K2 får utgifter för både tillbyggnad och ombyggnad tas upp som en tillgång i 

balansräkningen (BFNAR 2016:10, 10.17, 10.18). Om ett företag gör avdrag för dessa 

utgifter enligt inkomstskattelagen (SFS 1999:1229, 19 kap. 2§) ska utgifterna dock 

kostnadsföras direkt i redovisningen (BFNAR 2016:10, 10.18). Det är dock olika för 

ombyggnad och reparation och underhåll. De utgifter som kan ses som reparation och 

underhåll ska kostnadsföras direkt. Reparation och underhåll anses vara det som återställer en 

byggnad till nyskick eller då byggnaden var ombyggd eller tillbyggd. En ombyggnad anses 

vara det som förändrar byggnadens användningsområde väsentligt. (BFNAR 2016:10, 10.18) 

  

För partiella utbyten gäller i K3 att utgifter för utbytta komponenter ska räknas in i 

komponentens redovisade värde (BFNAR 2012:1, 17.5). Detsamma gäller för nya 

tillkommande komponenter. För fastighetsbolag delas fastigheten in i betydande 

komponenter som till exempel tak, stomme, hiss och tvättmaskiner och dessa komponenter 

har olika lång nyttjandeperiod. En fördel med att använda sig av komponentavskrivning är att 

när företaget ska byta ut hissen i fastigheten då kan denna bli en ny komponent med en ny 

nyttjandeperiod och den gamla hissen utrangeras. Vid användning av K2 kan inte kostnaden 

för den nya hissen periodiseras utan den ska kostnadsföras direkt då denna inte är 

värdehöjande i fastigheten. (Drefeldt & Törning 2014, s. 379, s. 412) De utgifter som gäller 

för reparation och underhåll ska kostnadsföras direkt. För en tillgång som delats upp i 

komponenter ska avskrivning göras på respektive komponent över komponentens 

nyttjandeperiod (BFNAR 2012:1, 17.4). Precis som i K2 gäller dock att mark inte skrivs av 

eftersom mark har en obegränsad nyttjandeperiod, dock görs undantag för stenbrott och 

grustäkt. (BFNAR 2012:1, 17.13)  
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Kapitel 16 i K3 (BFNAR 2012:1) avhandlar redovisning av förvaltningsfastigheter, dock 

anges att detta kapitel inte är något som mindre företag nödvändigtvis behöver tillämpa. Med 

förvaltningsfastighet avses en fastighet som innehas för att generera hyresinkomster eller 

värdestegring. En förvaltningsfastighet är alltså inte en fastighet som innehas för löpande 

produktion och tillhandahållande av tjänster, för försäljning i den löpande verksamheten eller 

administrativa ändamål. Om ett företag innehar en fastighet som endast delvis kan 

klassificeras som förvaltningsfastighet ska fastigheten delas upp på förvaltningsfastighet samt 

byggnad och mark. (BFNAR 2012:1, 16.2) 

2.3.1 Hypotesformulering 

Anledningen till att BFN vill att komponentavskrivning ska ske är för att de menar att det ger 

en mer rättvisande bild av företagets resultat. Det visar även Starova och Cermankovas 

(2010) studie i vilken de jämför komponentavskrivning med, för Tjeckien, den traditionella 

avskrivningsmetoden. Resultaten för studien visar att komponentavskrivning ger en bättre 

och mer rättvis bild av företagets finansiella ställning. Komponentavskrivning visar tydligt 

enhetens sammanlagda värde och varifrån detta värde kommer eftersom enheten delas upp i 

komponenter. Det ger en tydlig översikt av företagets finanser. Eftersom det är 

redovisningens syfte att ge information om företagets finansiella ställning är 

komponentavskrivning mer lämplig för detta ändamål. (Starova & Cermakova 2010, s. 37-

46) 

 

Komponentavskrivning innebär alltså att företagen kan presentera en mer korrekt bild av sin 

finansiella ställning. Det innebär dock också en ökning av administrativt arbete vilket är den 

konsekvens som gett upphov till protester inom fastighetsbranschen eftersom det innebär 

ökade administrativa kostnader. Eftersom det heller inte finns tydliga riktlinjer för hur 

indelningen av komponenter ska gå till, med undantag från SABOs (SABO 2012) riktlinjer, 

försvåras processen för företagen. Med utgångspunkt i den institutionella teorin finns 

incitament för fastighetsbolagen att välja K2 då de flesta redovisningsspecialister i Balans-

artiklarna ansåg att de flesta fastighetsbolag antingen kommer att välja K2 för att undvika 

komponentavskrivning eller tvingas att välja K2 på grund av bytesreglerna. Då företag 

påverkar och påverkas av andra företag och/eller samhället finns det alltså anledning att tro 

att de flesta fastighetsbolag direkt eller indirekt påverkats av dessa åsikter och därför valt att 

tillämpa K2.  
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Årsredovisningen fungerar som en kommunikationskanal mellan företag och dess intressenter 

och företagen kan genom årsredovisningen ge ut den information om och bild av företaget 

som de önskar. Komponentavskrivning ger en mer rättvisande bild av företagets resultat. Med 

hänsyn till detta borde fastighetsbolag istället ha valt att använda sig av K3. Dock innebär 

komponentavskrivning mer administrativt arbete vilket i synnerhet drabbar mindre företag. 

Bristen på tydliga riktlinjer medför också svårigheter för indelningsprocessen. Med bakgrund 

mot dessa ekonomiska konsekvenser blir studiens första hypotes därför som följer: 

  

H0: Majoriteten av mindre fastighetsbolag har i större utsträckning, precis som mindre företag i 

allmänhet, inte valt K2 framför K3. 

H1: Majoriteten av mindre fastighetsbolag har i större utsträckning, precis som mindre företag i 

allmänhet, valt K2 framför K3. 

2.4 FoU-företag och aktivering av utvecklingsutgifter 

En verksamhet med forskning och utveckling innebär medföljande utgifter för att 

verksamheten ska kunna bedrivas. För att kunna ägna sig åt forskning och utveckling har 

företag med FoU-verksamhet således utgifter i form av exempelvis material, tjänster, 

ersättning till anställda samt avskrivning på patent och licenser som använts för framtagning 

av den immateriella tillgången (BFNAR 2012:1, 18.14). 

  

Enligt ÅRL (4 kap. 2§) får ett företag aktivera utgifter för egenupparbetade immateriella 

tillgångar (vilket även gäller eget utvecklingsarbete). Det vill säga att företaget får redovisa 

utgifterna som en tillgång i balansräkningen istället för att redovisa utgifterna som en 

kostnad. Men på denna punkt skiljer sig reglerna i K2 och K3. 

  

Enligt punkt 9.2 i K2 (BFNAR 2016:10) ska ett företag redovisa de tillgångar som det äger. 

Dock gäller inte detta för företag som har egenupparbetade immateriella tillgångar. Trots att 

det är tillåtet i ÅRL, är det inte tillåtet i K2 att aktivera dessa utvecklingsutgifter utan 

utgifterna ska enligt K2 betraktas som en kostnad. Detta gäller dock endast egenupparbetade 

immateriella tillgångar. Förvärvade immateriella tillgångar får aktiveras förutsatt att företaget 

inte ska använda den för att utveckla en ny immateriell tillgång. Då anses den förvärvade 

tillgången vara en del av den egenupparbetade tillgången och utgifterna kan inte aktiveras. 

(BFNAR 2016, 10.4) 
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I K3 är det tillåtet att aktivera utvecklingsutgifter (BFNAR 2012:1, 18.5). För detta finns två 

olika modeller för hur företagen ska hantera utvecklingsutgifter varav en måste väljas och 

användas konsekvent. Enligt punkt 18.7 i K3 (BFNAR 2012:1, 18.7) ska ett företag välja att 

tillämpa antingen kostnadsföringsmodellen eller aktiveringsmodellen för utgifter av 

framtagandet av internt upparbetade immateriella tillgångar. Om företaget väljer att tillämpa 

kostnadsföringsmodellen ska alla utgifter som gäller för framtagandet av internt upparbetad 

immateriell tillgång kostnadsföras när de uppstår (BFNAR 2012:1, 18.8). 

Kostnadsföringsmodellen erbjuder med andra ord inte möjligheten att aktivera 

utvecklingsutgifter. Om ett företag önskar att ha denna möjlighet bör det välja att tillämpa 

aktiveringsmodellen. Vid tillämpning av aktiveringsmodellen behöver företaget dela upp 

arbetet för framtagandet av en egenupparbetad immateriell tillgång i två olika faser: 

forskningsfas och utvecklingsfas (BFNAR 2012:1, 18.9). 

  

I forskningsfasen ingår bland annat arbete för att ta fram ny kunskap, eftersökningar, 

utvärderingar och tillämpningar av kunskap och forskningsresultat. I utvecklingsfasen ingår 

till exempel att designa, bygga och prova modeller, verktyg, och material. (Drefeldt & 

Törning 2013, s. 425-429) I de fall forskningsfas och utvecklingsfas inte kan urskiljas ska 

hela arbetet betraktas som forskningsfas. Aktiveringsmodellen innebär att de utgifter som 

uppstår under forskningsfasen ska kostnadsföras när de uppstår medan de utgifter som 

uppstår under utvecklingsfasen ska aktiveras då vissa villkor är uppfyllda. (BFNAR 2012:1, 

18.12) Dessa villkor är: 

 

a) Det är tekniskt möjligt för företaget att färdigställa den immateriella anläggningstillgången så att den 

kan användas eller säljas. 

b) Företagets avsikt är att färdigställa den immateriella anläggningstillgången och att använda eller sälja 

den. 

c) Företaget har förutsättningar att använda eller sälja den immateriella anläggningstillgången. 

d) Det är sannolikt att den immateriella anläggningstillgången kommer att generera framtida ekonomiska 

fördelar. 

e) Det finns erforderliga och adekvata tekniska, ekonomiska och andra resurser för att fullfölja 

utvecklingen och för att använda eller sälja den immateriella anläggningstillgången. 

f) Företaget kan på ett tillförlitligt sätt beräkna de utgifter som är hänförliga till den immateriella 

anläggningstillgången under dess utveckling. (BFNAR 2012:1, 18.12) 
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Punkt d kan till exempel uppfyllas genom att företaget visar att det finns en marknad för 

tillgången. (BFNAR 2012:1, 18.12) Företag som tillämpar aktiveringsmodellen behöver 

upprätta regler och rutiner för när respektive fas börjar och slutar. Modellen som företaget 

väljer att tillämpa ska användas för alla internt upparbetade immateriella 

anläggningstillgångar. (Drefeldt & Törning 2013, s. 425-429) 

  

Tillgångar i K2 tas upp till anskaffningsvärde. Dock får inte forsknings- och 

utvecklingsutgifter räknas in i anskaffningsvärdet för egentillverkad vara (BFNAR 2016, 

12.12). I K3 däremot kan en del av dessa utgifter räknas in i anskaffningsvärdet. Dessa är 

utgifter som material, tjänster, ersättning till anställda, avgifter för att registrera juridisk 

rättighet samt avskrivning på licenser och patent som används för att ta fram tillgången 

(BFNAR 2012:1, 18.14). En förvärvad tillgång för även den räknas in i anskaffningsvärdet 

för egenupparbetad immateriell tillgång om den ska användas för att utveckla en ny unik 

tillgång. 

   

Vid aktivering av utvecklingsutgifter för egenupparbetad immateriell tillgång ska, enligt ÅRL 

(3 kap. 10 a §) motsvarande belopp överföras från fritt eget kapital till en fond för 

utvecklingsutgifter i aktiebolag. Enligt FARs (FARc 2016) uttalande RedR 1 får Fond för 

utvecklingsutgifter användas för att täcka förluster samt för ny- eller fondemission. Fonden 

minskas då den egenutvecklade tillgången skrivs av, skrivs ned eller avyttras från företaget. 

(FARc 2016) Eftersom K2 inte tillåter detta kan aktiebolag som följer detta regelverk inte ha 

någon fond för utvecklingsutgifter (BFNAR 2016:10, 15.4). Det ska dock företag som 

tillämpar K3 och har aktiverade utvecklingsutgifter göra. Enligt punkt 18.3a (BFNAR 

2012:1, 18.3a) ska det göras oavsett om företaget har en ansamlad förlust.   

2.4.1 Hypotesformulering 

Aktivering av utvecklingsutgifter innebär enligt Oswald (2008, s. 4) främst två fördelar för 

företagen: att företagen kommunicerar ut värdefull information till investerare samt att det 

ger större intäkter och därmed större bokfört värde på eget kapital, förutsatt att företaget har 

höga utgifter för sin FoU-verksamhet. Att aktivera dessa utgifter medför dock också 

nackdelar och kostnader för företagen. Om finansiella analytiker förespråkar att kostnadsföra 

utgifterna kan företagen uppleva det kostsamt att avvika från detta. Det kan också finnas en 

osäkerhet för hur de redovisningsval som företaget gör påverkar företagets nuvarande och 

framtida inkomster. Det kan även förekomma kostnader för mätning och journalföring. 
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(Oswald 2008, s. 4) Oswalds studie visar dock att informationens värderelevans inte skiljer 

sig nämnvärt mycket mellan de som väljer att aktivera utvecklingsutgifter och de som väljer 

att kostnadsföra. Han hävdar istället att företagsledaren för FoU-företag baserar sitt 

redovisningsval på det bästa sättet att kommunicera ut företagets interna information.  

 

Cazavan-Jeny et al. (2011, s. 162) studerar vad det är som gör att företag väljer att aktivera 

utvecklingsutgifter och om det säger något om företaget framtida prestationer. De menar att 

förespråkare för kostnadsföring av utvecklingsutgifter grundar sina argument på att företagen 

genom att kostnadsföra inte riskerar att ta upp forskningsprojekt som inte kommer att lyckas 

som en tillgång (Cazavan-Jeny et al. s. 147). Men förespråkare för att aktivera 

utvecklingsutgifter menar att företagen genom att aktivera utgifterna ger information till 

investerare om vilka forskningsprojekt som är mer framgångsrika och på så sätt bidrar med 

information till investerare om företaget. (Cazavan-Jeny et al. 2011, s. 148) Studien visar att 

företagen som aktiverar utvecklingsutgifterna är mindre företag som överlag lägger mindre 

pengar på FoU-verksamhet. Dessa företag genomför också färre FoU-projekt. Deras studie 

visar även att företag väljer att aktivera utvecklingsutgifter för att nå särskilda målsättningar 

men finner inget samband mellan aktivering/kostnadsföring och framgångsrika 

forskningsprojekt. Därför säger aktiveringen/kostnadsföringen heller inget om företagets 

framtida prestation. (Cazavan-Jeny et al. 2011, s. 162) Cazavan-Jeny et al. (2011, s. 162) 

menar att dessa resultat visar att oavsett motivet för valet så bidrar aktiveringen med 

information till investerare om företaget. Wang et al. (2017, s. 546-554) menar att FoU-

företag kan gynnas av att aktivera utvecklingsutgifter i balansräkningen då investerare kan ta 

del av och värdera redovisningsinformationen för eventuell investering i företaget. 

Aktiveringen ger också omgivningen en positiv bild av företaget. (Wang et al. 2017, s. 546-

554) 

  

De två sistnämnda studierna menar på att företag tjänar på att aktivera utvecklingsutgifter i 

balansräkningen då det ger värdefull information och en positiv bild till omvärlden om 

företaget. Samtliga tre nämnda studier menar att det är ett sätt för företag att kommunicera 

information och sända signaler till omvärlden om företaget. K2-regelverket tillåter inte 

aktivering av utvecklingsutgifter, det gör däremot K3-regelverket. Om företagen väljer att 

tillämpa K2 har de inte möjlighet att aktivera sina utvecklingsutgifter vilket innebär att de har 

en tillgång de inte kan ta upp i balansräkningen. För underkapitaliserade företag kan detta få 

stora konsekvenser om de har aktiverade utvecklingsutgifter sedan tidigare. Företagen 
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behöver då minska tillgångarna i balansräkningen med detta belopp och minska eget kapital 

med motsvarande belopp. Underkapitaliserade företag kan då behöva upprätta 

kontrollbalansräkning. (Oppenheimer 2013, s. 27-28) En kontrollbalansräkning ska enligt 

ABL (SFS 2005:551, 25 kap. 14 §) upprättas om det egna kapitalet är mindre än hälften av 

det registrerade aktiekapitalet eller om det framkommer att företaget inte har tillräckligt med 

tillgångar för att kunna ge full betalning av en utmätningsfordran. I de fall styrelsen inte 

upprättar en kontrollbalansräkning blir styrelsen personligt betalningsansvarig.  

 

Om det framkommer att företagets egna kapital är mindre än hälften av det registrerade 

aktiekapitalet ska styrelsen sammankallas till en bolagsstämma för att bestämma om företaget 

ska sättas i likvidation. Om styrelsen beslutar om fortsatt verksamhet har företagets 

aktieägare åtta månader på sig att justera kapitalbristen. Inom dessa åtta månader ska 

dessutom en ny bolagsstämma hållas inför vilken en kontrollbalansräkning ska upprättas och 

granskas av företagets revisor (om företaget har utsett en revisor). För 

kontrollbalansräkningen gäller alternativa redovisningsregler, dock måste dessa vara 

förenliga med god redovisningssed och vara möjliga att använda i en vanlig årsredovisning. 

(FARd 2016) 

  

Diskussionerna och åsikterna i tidningen Balans kan ha påverkat FoU-företag precis som 

fastighetsbolag. Gällande FoU-företag menade redovisningsspecialisterna att de bör välja K3 

på grund av de ekonomiska konsekvenser som uppstår vid valet av K2. Flera studier visar 

även på att FoU-företagen tjänar på att aktivera utvecklingsutgifter eftersom de då uppvisar 

en positiv bild av företaget och dessutom ger mer information till investerare. Med bakgrund 

mot den institutionella teorin och idén om redovisning som kommunikationsverktyg kokas 

studiens andra hypotes således ner till: 

  

H0: Majoriteten av mindre FoU-företag har inte, i större utsträckning än övriga mindre företag, valt att 

tillämpa K3 framför K2. 

H2: Majoriteten av mindre FoU-företag har, i större utsträckning än övriga mindre företag, valt att 

tillämpa K3 framför K2. 

  

Dessa olika sätt som anges i referensramen att se på redovisning, beslut och studier om 

redovisningsval bidrar till studien genom att ge olika perspektiv på varför ett specifikt 

redovisningsval görs och varför en specifik redovisningsmetod används. De vetenskapliga 
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artiklarna baseras på studier i andra länder än Sverige som Frankrike, USA, Storbritannien 

och Kina där regelsystemet inte ser likadant ut. Trots att reglerna länder emellan kan skilja 

sig, kan de dock ändå bidra med andra övergripande perspektiv på redovisningsval. Det 

bidrar även med förståelse varför företags redovisningsval inom samma verksamhetsområde 

ser ut som de gör.   
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3. Metod 

 

I metodkapitlet beskrivs metodval, urval och tillvägagångssätt för studien samt metodkritik. 

 

3.1 Metodval 

Denna studie har en deduktiv ansats genom vilken hypoteser formuleras utifrån redan kända 

teorier. Dessa hypoteser testas mot den data som samlas in genom granskning av 

årsredovisningar och används slutligen för att besvara studiens frågeställning. Det innebär att 

studien utgår från de överväganden och idéer som härrör från artiklarna i tidningen Balans. 

Utifrån det som i dagsläget är känt inom undersökningsområdet (studiens referensram) ställs 

hypoteser upp angående företagens redovisningsval. Hypoteserna testas sedan mot den data 

som samlas in. Resultaten från testen ställs sedan återigen mot referensramen och analyseras 

därefter. (Persson & Sahlin, 2013, s. 68-71) 

 

Forskningsdesignen som har använts är tvärsnittsdesign, som är lämplig då ett flertal enheter 

studeras vid en specifik tidpunkt (Bryman & Bell 2017, s. 81) Av den anledningen ansågs 

tvärsnittsdesign vara den mest lämpade för denna studie då företags årsredovisningar 

studerades vid en särskild tidpunkt som sedan följdes upp av en enkätundersökning med flera 

företag vid en tidpunkt. Från årsredovisningar skapades kvantifierbara data i Excel ur vilka 

det var möjligt att utläsa variationer i valet av regelverk. För att ta reda på motiven bakom det 

gjorda valet skickades uppföljande enkäter ut till företagen. Dessa skickades ut via mail och 

svaren har sammanställdes i sin helhet i ett dokument för att kunna få överblick över 

resultaten (Bryman & Bell 2017, s. 80-81)  

  

Enligt Bryman och Bell sammankopplas den deduktiva metoden oftast med kvantitativ metod 

(Bryman & Bell 2017, s. 42-45). Kvantitativ metod är också den metod som stämmer bäst 

överens med studiens syfte och frågeställning. Studien undersöker hur företagen har valt 

regelverk genom att studera årsredovisningar och kvantifiera resultaten från dem samt att 

genom att göra en uppföljande enkätundersökning. Den kvantitativa metoden delas alltså upp 

i två steg. 
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3.2 Population och urval 

Populationen för denna studie är fastighetsbolag samt företag med forsknings- och 

utvecklingsverksamhet i Sverige som uppfyller kriterierna för att kunna välja 

redovisningsregelverk. Det är dessa företag som artiklarna i tidningen Balans huvudsakligen 

handlat om eftersom det är inom dessa två områden som valet av regelverk varit mest 

omdiskuterat. Fastighetsbolag och FoU-företag delas in i två undersökningsgrupper. En tredje 

grupp i form av en kontrollgrupp tas också med. Syftet med att införa en kontrollgrupp var att 

kunna se hur mindre svenska företag i allmänhet, som har möjlighet att välja regelverk, väljer 

i jämförelse med fastighetsbolag och FoU-företag. 

   

Sökkriterierna har baserats på nettoomsättning och antal anställda. Därmed har sökningen 

bortsett från ett av kriterierna för 80-40-50-företag: balansomslutningen. Anledningen till 

detta är att det under arbetets gång noterades att många företag har en betydligt högre 

balansomslutning, särskilt inom gruppen fastighetsbolag. Företagen får inte överstiga mer än 

ett av gränsvärdena två år i följd och därför angavs två av kriterierna under dessa värden.  

 

Då valet av regelverk för FoU-företag innebär konsekvenser vid aktivering av 

utvecklingsutgifter var dessa aktiveringskostnader ytterligare ett sökkriterium för gruppen 

utgivning av annan programvara. För FoU-företagen var det alltså ett krav att det fanns 

aktiverade utvecklingsutgifter i balansräkningen år 2013 för att kunna studera om och hur 

detta har förändrats med införandet av K3 regelverket. 

 

Vid framtagandet av en översikt över populationen användes Business Retriever. Det finns i 

sökfiltret färdiga branschkategorier och det är dessa som använts för att definiera 

populationen. 
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TABELL 1. SÖKFILTER OCH SUMMERING AV ANTAL FÖRETAG I POPULATIONEN. 

 FoU Fastighetsbolag Kontrollgrupp 

Antal 

anställda 

0-49 0-49 0-49 

Bokslutsår 2016 2016 2016 

Bolagsform Aktiebolag Aktiebolag Aktiebolag 

Bransch Utgivning av annan programvara, 

Naturvetenskaplig & teknisk 

FoU, 

Samhällsvetenskaplig och 

humanistisk FoU och 

Bioteknisk FoU 

Uthyrning & förvaltning av 

fastigheter och Handel med egna 

fastigheter 

Alla övriga 

branscher 

Omsättning 0-49 999 tkr 0-49 999 tkr 0-49 999 tkr 

Övriga 

kriterier 

Aktiverade utvecklingsutgifter 

år 2013 

  

Antal företag i 

population 

266 28 780 308 965 

3.2.1 Urvalsram och urval 

Då studiens population är för omfattande, på så sätt att det innefattar betydligt fler företag än 

vad som är möjligt att hantera i denna undersökning, har en avgränsning av urvalsramen 

gjorts (Lisper & Lisper 2005, s. 207). FoU-företag avgränsades till företag med utgivning av 

annan programvara inom branschen data, it och telekommunikation. Fastighetsbolag 

avgränsades till fastighetsbolag med uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade 

bostäder inom branschen fastighetsverksamhet. Anledningen till att dessa avgränsningar 

gjordes var att få ett hanterbart antal företag att undersöka. 

  

Urvalsramen togs fram med hjälp av söktjänsten Retriever Business. Den delades upp i tre 

grupper: fastighetsbolag med uthyrning och förvaltning, utgivning av annan programvara 

samt en kontrollgrupp vilken innefattade alla övriga företag.  
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Följande sökfilter användes för de tre olika grupperna: 

TABELL 2. SÖKFILTER OCH SUMMERING AV ANTAL FÖRETAG I URVALSRAMEN. 

 FoU Fastighetsbolag Kontrollgrupp 

Antal 

anställda 

0-49 0-49 0-49 

Bokslutsår 2016 2016 2016 

Bolagsform Aktiebolag Aktiebolag Aktiebolag 

Bransch Utgivning av annan programvara Fastighetsbolag med förvaltning & 

uthyrning 

Alla övriga 

branscher 

Omsättning 0-49 999 tkr 0-49 999 tkr 0-49 999 tkr 

Övriga 

kriterier 

Aktiverade utvecklingsutgifter 

år 2013 

  

Antal 

företag 

99 22 175 308 965 

  

Då det inte fanns möjlighet att utföra en totalundersökning var det nödvändigt att göra ett 

urval i form av stickprov. Vid ett stickprov undersöks en mindre del av populationen som ska 

representera hela populationen. Syftet med stickprovet är att kunna uttala sig om hela 

populationen. (Lisper & Lisper 2005, s. 222) Urvalet gjordes genom obundet slumpmässigt 

urval vilket innebär att alla enheter i populationen inom respektive grupp har samma chans att 

komma med. Stickprovet sattes i grupperna till 99 företag per grupp då det var det maximala 

antalet företag inom utgivning av annan programvara som var möjligt att undersöka. För att 

kunna jämföra resultaten grupperna emellan bestämdes urvalet till 99 enheter även för 

gruppen fastighetsbolag samt för kontrollgruppen. Varje grupp fördes sedan in i separata 

Excelark med företagens organisationsnummer i en lista. Sedan användes slumpfunktionen i 

Excel där alla företagen slumpades om i listan. Efter det användes de första 99 företagen 

varje lista för stickprovet. Dessa företags årsredovisningar var de som undersöktes. Totalt 

undersöktes alltså 396 årsredovisningar från 297 företag: årsredovisningar från år 2016 och år 

2013 hos 99 företag inom utgivning av annan programvara, 99 årsredovisningar från 2016 för 

fastighetsbolag och 99 årsredovisningar från 2016 för kontrollgruppen. 

3.2.2 Urvalets representativitet 

För att ett urval ska vara korrekt måste, enligt Lisper och Lisper (2005, s. 206), tre villkor 

vara uppfyllda: 
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● populationen ska vara definierad. 

● stickprovet ska slumpmässigt ha dragits ur populationen. 

● bortfallet får inte vara för stort. 

Populationen anses vara definierad vilket kan studeras i tabell 1. Stickprovet är gjort med 

obundet slumpmässigt urval, vilket innebär att alla enheter inom respektive grupp har haft 

samma chans att komma med. (Lisper & Lisper 2005, s. 212-215) Bortfallet för respektive 

grupp kan inte anses vara för stort då det rör sig om mellan 2-8 enheter av 99 enheter. Urvalet 

kan därför anses vara korrekt och därmed också representativt.  Dock så är urvalen för varje 

grupp för små ur statistisk synpunkt (Denscombe 2016, s. 80-84) 

3.2.3 Bortfall vid granskning av årsredovisningar 

TABELL 3. BORTFALL AV ÅRSREDOVISNINGAR. 

 Utgivning av annan 

programvara 2016 

Utgivning av annan 

programvara 2013 

Fastighetsbolag Kontrollgrupp       

Stickprov 99 99 99 99       

Bortfall 5 5 8 4       

Bortfall i procent 5% 5% 8% 4%       

Slutgiltigt antal 

studieenheter 

94 94 91 95       

  

Enligt Lisper & Lisper (2005, s. 226) sägs det att bortfallet inte påverkar vanligtvis 

undersökningen om det är under tio procent. Men de menar på att det inte är så enkelt utan 

det är orsaken till bortfallet som avgör hur pass allvarlig bortfallets inverkan på studien är. 

  

I urvalet för utgivning av annan programvara år 2013 förekom det tre bortfall på grund av att 

två företag inte uppgett regelverk och ett företag tillämpat IFRS. I urvalet för samma grupp år 

2016 förekom även där tre bortfall. Ett bortfall var samma företag som för år 2013 vilket var 

det företaget som tillämpade IFRS. Anledningen till att de andra två företagen betraktas som 

bortfall var att det ena inte lämnat in årsredovisningen och det andra företaget tillämpade 

BFNs äldre normgivning. För att kunna jämföra företagens redovisningsval inom gruppen 

utgivning av annan programvara år 2013 med år 2016 räknas samtliga fem företag som 

bortfall för båda åren. 
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Sex företag i urvalet redovisade inte enligt varken K2 eller K3 utan enligt RFR2 

(Redovisning för juridiska personer). Dessa företag har i studien betraktats som bortfall. 

Dessa förekom endast inom gruppen fastighetsbolag. Fastighetsbolagen som tillämpade 

RFR2 var företag som alla ingick i en koncern där koncernen tillämpade IFRS och RFR2. 

Därmed följde dotterbolaget samma regelverk. 

 

Ett företag ur varje grupp har inte lämnat in årsredovisning för år 2016. Det har gått att få 

fram information om företagens ekonomiska ställning år 2016 men inte regelverk, därför 

betraktas även dessa som bortfall eftersom det inte är säkerställt vilket regelverk företag 

tillämpar. Tre företag i kontrollgruppen har inte angett regelverk. Eftersom det inte är möjligt 

att säkerställa regelverk för dessa betraktas även de som bortfall. 

  

De företag som inte tillämpat K2 och K3, utan IFRS eller RFR2, är inte aktuella för studien 

men har kommit med i urvalet eftersom förteckningar över företags val av regelverk inte 

finns och inte var möjligt att söka på i Business Retriever. Dessa bortfall kan därför inte anses 

ha en negativ påverkan på studiens resultat. De bortfall som skulle kunna innebära 

konsekvenser för resultaten är de enheter för vilka angivet regelverk saknades. Men då de är 

så få anses dessa inte medföra betydande konsekvenser för studiens resultat. 

3.3 Statistisk hypotesprövning av data från årsredovisningar 

Vid statistisk hypotesprövning ställs två hypoteser upp: studiens uppställda hypotes som 

menar på att det finns ett samband och en nollhypotes som menar på att det inte finns ett 

samband. Studiens nollhypoteser säger att det inte finns ett samband mellan valen inom 

grupperna som jämförts. De hypoteser som ställts upp med hjälp av studiens referensram 

säger att det finns ett samband mellan valen inom grupperna som testats. (Denscombe 2016, 

s. 361-363) Datan som samlats in om urvalet används för att pröva hypoteserna som ställts 

upp i referensramen om populationen (Körner & Wahlgren 2015, s. 122). Ett obundet 

slumpmässigt urval som dras ur en normalfördelad population ger normalfördelade 

medelvärden i urvalet oavsett dess storlek (om det är mer än 30 enheter) (Wahlin 2011,  

s. 151-153). Enligt Wahlin (2011, s. 151-153) kan det antas att populationen är 

normalfördelad. 

 



 31 

Det krävs att resultaten testas för att se om de är statistisk signifikanta. Detta görs med ett så 

kallat signifikanstest, i detta fall ett Chi-tvåtest. Chi-tvåtestet är lämpligt för data på 

nominalskalenivå vilket i denna studie motsvaras av kategorierna K2 och K3. Testet beräknar 

de observerade värdena jämfört med de förväntade värdena, beräknar skillnaden mellan dessa 

och visar sedan på risken att felaktigt förkasta nollhypotesen. Det intressanta värdet är inte 

Chi-tvåvärdet i sig utan det kritiska p-värdet som Chi-tvåvärdet jämförs mot. Detta värde 

hämtas ur en tabell för kritiska p-värden (Lisper & Lisper 2005, s. 440) Ju lägre p-värde desto 

lägre sannolikhet för att felaktigt förkasta nollhypotesen, det vill säga att felaktigt dra 

slutsatsen att inte finns ett samband. Chi-tvåtestet ger alltså sannolikheten för studiens utfall, 

förutsatt att nollhypotesen är sann. 

 

Inom samhällsvetenskaplig forskning används vanligen en signifikansnivå på p < 0,05. 

Signifikansnivån är den risknivå som kan accepteras då slutsatsen dras om att det finns ett 

samband mellan de variabler som undersökts. Det innebär att sannolikheten att urvalet visar 

på ett samband som inte finns i populationen är mindre än fem på 100. Om p-värdet 

överstiger 0,05 förkastas nollhypotesen, om inte accepteras den. (Denscombe 2016, s. 361-

363)  

3.4 Insamling av data för enkätstudien 

För att få förståelse för bakgrunden till företagens val av regelverk gjordes en undersökning 

med hjälp av enkäter. Dessa skickades ut med hjälp av e-post i vilka tre frågor ställdes till 

företagen. Fördelarna med att kontakta företagen med en enkät via e-post är att det är möjligt 

att fler företag kan kontaktas, det är tidsbesparande och det förenklar datahanteringen 

(Denscombe 2016, s. 36). Nackdelarna är dock risken för fler uteblivna svar, att respondenten 

inte kan få frågorna förklarade för sig i de fall denne inte kan tolka dem eller tolkar dem på 

fel sätt och därmed ger ett felaktigt svar samt att svaren blir korta och ytliga. (Denscombe 

2016, s. 54-55) 

  

E-postadresser söktes upp för alla de företag vars årsredovisningar undersökts. Dock fanns 

inte e-postadresser för alla de företagen och därför kontaktades endast de för vilka en  

e-postadress var tillgänglig. Detta resulterade i att 22 fastighetsbolag kontaktades och 47 

FoU-företag kontaktades. Från fastighetsbolagen anhölls sex svar och från FoU-företag 
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anhölls fyra svar. Detta innebär att det för enkäterna är en låg svarsfrekvens, särskilt för FoU-

företag. 

 

TABELL 4. SVARSFREKVENS FÖR ENKÄTER. 

  Fastighetsbolag FoU-Företag 

Antal kontaktade enheter 22 47 

Antal svar 6 4 

Svarsfrekvens 27% 8,5% 

  

En låg svarsfrekvens medför problem för undersökningen på så sätt att data för de tillfrågade 

som inte svarat uteblir. Det gör att resultaten kan bli felaktiga och representativa enbart för de 

som svarat. Resultaten kan då inte generaliseras för populationen. Det finns dock inga 

grundläggande principer för att bedöma hur svarsfrekvensen påverkar resultatet utan beror, 

enligt Denscombe (2016, s. 53-55) på den enskilda bedömningen. För fastighetsbolagen är 

svarsfrekvensen högre än för FoU-företagen, dock är svaren i båda grupperna få jämfört med 

antalet årsredovisningar som undersökts för respektive grupp. Därmed bör svaren hanteras 

med försiktighet gällande generalisering. (Denscombe 2016, s. 53-55) 

  

Den låga svarsfrekvensen kan bero på att e-postadresser till specifika personer inte var 

möjliga att få fram. Då frågorna specifikt rör företagets ekonomi och tillämpning av regelverk 

fanns det önskemål om att komma i kontakt med den person på företaget som hade kunskap 

om detta. I de många fall en e-postadress till ekonomiavdelning eller ekonomiansvarig inte 

fanns tillgänglig efterfrågades i presentationstexten av studien ekonomiansvarig.  

3.4.1 Enkätens utformning 

Då det fanns en medvetenhet om att svarsfrekvensen riskerade att bli låg vid studiens början 

valdes en enkät bestående av få frågor. Detta för att frågorna skulle ta så lite tid från 

respondenterna som möjligt. Därför ställdes också endast frågor som var absolut nödvändiga 

för att kunna besvara frågeställningen. (Denscombe 2016, s. 246-247) 

  

Totalt ställdes tre frågor varav en var av sluten art och de två andra av öppen art (se bilaga 1). 

Detta upplägg användes då det ansågs vara det mest lämpade för att ge kompletterande 

information till de studerade årsredovisningarna och kunna besvara studiens frågeställning. I 
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enlighet med Denscombes (2016, s. 252) angivna praxis för frågornas ordningsföljd ställdes 

den okomplicerade slutna frågan först. Sedan ställdes två öppna frågor. De öppna frågorna 

ger respondenten möjlighet att ge ett personligt svar som de kan uttrycka i egna ord. De 

möjliggör också längre och mer uttömmande svar. Dock krävs det en större insats från 

respondenten. Dessutom krävs tolkning för att bearbeta datan i svaren. (Denscombe 2016, s. 

252-253) 

 

Samtliga frågor formulerades så neutralt som möjligt. Det fanns en önskan att få veta vilken 

roll komponentavskrivning och aktivering av utvecklingsutgifter spelade i valet, men då hade 

frågan behövt formuleras som en ledande fråga. De svar en sådan fråga hade lett till hade då 

kunnat ifrågasättas eftersom det finns en antydan om vad svaret bör bli i själva 

frågeställningen. För att undvika det formulerades även den sista frågan om företagens skäl 

till valet neutralt och öppet. (Denscombe 2016, s. 250-252) 

3.5 Reliabilitet och validitet 

Ett par begrepp som brukar användas vid skrivandet av vetenskapliga studier, för att kunna 

utvärdera hur pass väl studien är genomförd, är reliabilitet och validitet. Reliabilitet handlar 

om hur tillförlitlig informationen i en studie är samt om resultaten skulle bli desamma om 

undersökningen utfördes igen, eller om det är så att denna studie påverkats av tillfälliga 

villkor. (Holme & Solvang 1997, s. 163) För att säkerställa om detta är fallet gällande 

studiens resultat har två Chi-tvåtest gjorts för de hypoteser och grupper som använts. (Lisper 

& Lisper 2005, s. 222) För att säkerställa reliabiliteten kan test-retest göras då samma 

mätning sker två gånger vid olika tidpunkter (Olsson & Sörensen 2011, s. 123). De 

årsredovisningar som studerats har kontrollerats två gånger för att undvika felaktigheter och 

mänskliga misstag. Enkätfrågorna däremot har inte testats. Ett sätt att testa enkätfrågorna 

kunde ha gjorts i form av en pilotstudie. Detta genomfördes dock inte vilket fick 

konsekvenser för studiens enkätsvar då de svar som gavs var korta och ytliga vilket påverkar 

uppsatsens analys.   

  

I reliabilitetsbegreppet ingår även replikerbarhet med vilket menas att studien bör ge samma 

resultat om den skulle genomföras på nytt. Tillvägagångssättet för undersökningen är i 

metodkapitlet noga beskriven vilket möjliggör ett nytt genomförande av studien. Även de 

problem som studien har är noga beskrivna. Dock är urvalet framtaget via slumpfunktionen i 
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Excel vilket gör att urvalet inte kommer att bli detsamma vid en upprepning av studien. Vid 

ett representativt urval ska en replikation ge samma resultat. Dock består denna studies urval 

av för få enheter enligt Denscombe (2016, s. 80-84), därför finns det en risk att resultatet inte 

blir detsamma vilket gör studien replikerbarhet låg. (Lisper & Lisper 2005, s. 60) Med 

ovanstående i åtanke anses studiens reliabilitet därför varken vara låg eller hög utan inneha 

både styrkor och svagheter. 

 

Med begreppet validitet menas huruvida studien verkligen mäter det som var avsikten att 

mäta. Det vill säga om rätt information inhämtats för att besvara frågeställningen. 

Kartläggningen av företagens regelverk i årsredovisningarna är nödvändig för att svara på 

frågeställningens ena underfråga vilket regelverk företagen har valt. Denna kartläggning 

innebär inga tolkningsmöjligheter vilket gör att det inte kan ske några missförstånd eller olika 

tolkningar inom studien. 

  

Dock finns denna risk i enkäterna. Enligt Denscombe (2016, s. 377) kan svaren analyseras för 

att se om de reflekterar en ”sanning”. Om så är fallet bör svaren från olika respondenter likna 

varandra. För enkätens två första frågor är svaren överensstämmande men för den tredje och 

sista frågan skiljer sig svaren åt. Det kan bero på att företagen faktiskt har olika skäl till sina 

val, vilket Fields et al. (2001, s. 257) hävdar är fallet i sin studie: det finns lika många motiv 

som företag. Men det kan också bero på att företagen tolkat frågan olika. Studiens validitet 

anses därför vara låg.  

3.6 Metodkritik 

Kritik till urvalet kan framföras då urvalet gjordes efter sökkriteriet omsättning 0-49 999 tkr. 

Eftersom nettoomsättningen enligt 80-40-50-kriterierna är 80 000 tkr har de företag som 

redovisar mellan 50 000-79 999 tkr inte kommit med. Det visade sig att få i kontrollgruppen 

och fastighetsbolagsgruppen har K3 som regelverk och det går inte att utesluta att det beror 

på sökkriteriet. Om sökkriteriet omsättning istället hade satts till 0-69 999 tkr kanske fler 

företag som redovisar enligt K3 kommit med i undersökningen. Dock uppstår ett annat 

problem med att sätta för hög summa på sökkriteriet omsättning. Det går då inte att utesluta 

att företag angett K3 som regelverk för att de var nära 80-40-50-gränsen och eventuellt var på 

väg att överstiga den. Det kan vara så att företaget befann sig i tillväxtfas och då hade valt K3 

som regelverk eftersom företaget ändå snart inte skulle ha möjlighet att välja. I sådana fall 
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säger informationen ändå ingenting om själva valet eftersom det i princip är nödvändigt för 

företaget att välja K3. 

  

Sökkriteriet nettoomsättning 0-49 999 tkr användes också då företag med FoU-verksamhet 

ofta är start-ups och inte har någon nettoomsättning. För att fånga upp även dessa företag var 

det nödvändigt att sätta sökkriteriet nettoomsättning från noll kronor. 

 

Ett av 40-50-80-kriterierna är att antal anställda inte får överstiga 50 stycken. För denna 

studie innebar det att sökkriteriet inte skulle överstiga detta och därför valdes 0-49 anställda.  

 

Ett bättre metodval, för att ta på skälen för företags redovisningsval, än enkäter hade varit 

kvalitativa intervjuer. Enkätsvaren var korta och ytliga vilket får konsekvenser för uppsatsens 

analys och slutsats. Detta hade kunnat undvikas om kvalitativa intervjuer använts. Då hade 

det funnits möjlighet till uppföljningsfrågor vilket hade varit bra för att besvara de 

frågetecken som uppstått av enkätsvaren.  

 

De korta och ytliga svaren hade eventuellt kunnat undvikas om frågorna formulerats 

annorlunda. Detta gäller främst frågan om företagens skäl för redovisningsvalet. En mer 

specifik fråga som ”Vilka redovisningsmetoder låg till grund för att det specifika regelverket 

skulle väljas?” hade förmodligen varit mer tydlig och gett information som studien hade 

kunnat använda. 

3.6.1 Källkritik 

I 62 av 297 årsredovisningar har år 2016 haft noll kronor i nettoomsättning enligt söktjänsten 

Business Retriever. Retriever Business anger att dessa företag är aktiva. För företag både i 

gruppen fastighetsbolag med förvaltning och uthyrning och utgivning av annan programvara 

är nettoomsättningen inte redovisad just i Business Retriever men i företagets årsredovisning. 

Detta medför systematiska fel i populationen och följaktigt urvalsramen och urvalet eftersom 

nettoomsättning använts som sökkriterium för att få fram dessa uppgifter. 
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4. Empiri  

 

Detta kapitel inleds med resultaten från studiens kvantitativa undersökning. Sedan följer 

tabeller med de svar som gavs i de enkäter som skickades ut. 

 

4.1 Resultat för studie av årsredovisningar 2016 

  

DIAGRAM 1. RESULTAT FÖR FASTIGHETSBOLAG MED UTHYRNING OCH FÖRVALTNING 2016. 

 

Antal årsredovisningar från fastighetsbolag som studerades var 91 stycken. Ur Diagram 1 kan 

läsas att 66 fastighetsbolag valde att tillämpa K2 och 25 fastighetsbolag valde att tillämpa K3 

vilket motsvarar 73 procent respektive 27 procent av de studerade årsredovisningarna. 

Majoriteten av fastighetsbolagen valde att tillämpa K2. 

 

K2
73%

K3
27%

FASTIGHETSBOLAG
FÖRVALTNING & UTHYRNING 

2016
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DIAGRAM 2. RESULTAT FÖR UTGIVNING AV ANNAN PROGRAMVARA 2016. 

 

Ur Diagram 2 kan läsas att av de 94 företag som studerades inom utgivning av annan 

programvara valde 66 företag att tillämpa K3 och 28 företag att tillämpa K2. Detta motsvarar 

70 respektive 30 procent. Majoriteten av företagen inom gruppen utgivning av annan 

programvara valde att tillämpa K3.

  

DIAGRAM 3. RESULTAT FÖR KONTROLLGRUPP 2016. 

 

För kontrollgruppen studerades 95 årsredovisningar. Ur Diagram 3 kan utläsas att av dessa 

redovisade 77 företag enligt K2 och 18 företag enligt K3 vilket motsvarar 81 procent 

respektive 19 procent. Majoriteten av företagen i kontrollgruppen valde även de att tillämpa 

K2.  

K3
70%

K2
30%

UTGIVNING AV ANNAN 
PROGRAMVARA 2016

K2
81%

K3
19%

KONTROLLGRUPP 2016
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4.1.1 FoU-företagens hantering av egenupparbetade immateriella tillgångar 

  

DIAGRAM 4. RESULTAT FÖR FOU-FÖRETAG SOM TILLÄMPAR K2 OCH K3 SOM HAR/INTE HAR AKTIVERADE 

UTVECKLINGSUTGIFTER INOM GRUPPEN UTGIVNING AV ANNAN PROGRAMVARA 2016.  

 

Jämförelsen mellan FoU-företag som hade aktiverade utvecklingsutgifter år 2013 respektive 

2016 utgick från att alla 94 FoU-företag år 2013 hade aktiverade utvecklingsutgifter. 

Resultaten som kan läsas ur Diagram 4 visar att år 2016 har 43 procent av företagen, 40 

stycken, inte aktiverat utvecklingsutgifter. 54 företag har valt att aktivera utvecklingsutgifter. 

Dessa företag innefattar företag som tillämpar K2 eller K3. 

 

Dock anger ett fåtal av dessa företag i sin årsredovisning att de tillämpar K2 trots att de 

aktiverat utvecklingsutgifter. Att aktivera utvecklingsutgifter är inte tillåtet i K2 (BFNAR 

2016:10, 10.4). År 2013 hade sju företag aktiverade utvecklingsutgifter trots att de tillämpade 

K2-regelverket. År 2016 hade fyra företag aktiverade utvecklingsutgifter trots att de 

tillämpade K2-regelverket. Av dessa var det två företag som uppgett K2 som tillämpat 

regelverk och hade aktiverade utvecklingsutgifter både år 2013 och 2016. 

 

 

JA
57%

NEJ
43%

FOU-FÖRETAG MED 
AKTIVERADE 

UTVECKLINGSUTGIFTER 
2016 
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DIAGRAM 5. RESULTAT FÖR FOU-FÖRETAG SOM TILLÄMPAR K3 MED AKTIVERING AV  

UTVECKLINGSUTGIFTER 2016. 

 

Då endast FoU-företag som valt att tillämpa K3 studerades som har aktiverade 

utvecklingsutgifter ser resultaten annorlunda ut. 76 procent av de företag som tillämpar K3 

har aktiverat utvecklingsutgifter, 24 procent av de företag som tillämpar K3 har valt att inte 

aktivera utvecklingsutgifter. Detta motsvarar 50 stycken respektive 16 stycken företag.  

  

JA
76%

NEJ
24%

FO U - FÖRETAG MED A K T IVERADE 
UT VEC K L INGSUTGIFT ER S O M 

T IL L ÄMPAR K 3 2016
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4.2 Enkäter  

Nedan redovisas svaren för de enkäter som gjorts.  

4.2.1 Fastighetsbolag 

TABELL 5. SVAR FRÅN ENKÄTER FRÅN FASTIGHETSBOLAG. 

Fastighets- 

bolag 

Position på 

företaget 

Tillämpat 

K-regelverk 

Egen ekonomi- 

funktion? 

Vem tog beslut om 

valet? 

Vilka skäl låg till grund för 

valet? 

1 CFO. K2. Ja. VD. K2 för att det var minst 

omställning. 

2 CFO. K2. Ja. Styrelsen fattade beslutet 

efter en intern utredning 

om konsekvenser i 

koncernen. Valet blev K2 

i dotterbolagen 

och IFRS i koncernen. 

Vilket resultat i koncernen 

som man ville visa externt 

samt administrations- 

kostnader. 

3 CFO. K3. Ja. Beslut av ekonomichef. Företaget föll inom K3- 

regelverket på moderbolaget 

och ville göra samma på 

dotterbolaget (som hade 

kunnat använda K2). 

4 CFO. K3. Ja. Ekonomichefen. K3, för att vi befann oss nära 

gränsvärdena för att behöva 

göra en övergång snart ändå. 

5 CFO. K3. På sätt och vis 

är det en out- 

sourcing då ett 

av koncern- 

bolagen sköter 

administration 

och ekonomi 

för ett fastställt 

årsarvode. 

Beslutet togs ihop med 

revisorerna vid vilken 

tidpunkt övergången från 

K2 till K3 skulle göras. 

Bolaget har skyldighet att 

upprätta årsredovisning 

enligt årsredovisningslagen. 

K3 passade oss bäst. 

6 CFO. K3. Ja. Vi har på vårt företag 

beslutat att använda oss av 

K3, då flera av våra 

dotterbolag behöver det 

enligt bokföringslagen. Vi 

har tagit beslutet i samråd 

med våra revisorer. 

Bokföringslagen kräver det. 
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4.2.2 FoU-företag 

TABELL 6. SVAR FRÅN ENKÄTER MED FOU-FÖRETAG. 

FoU- 

företag 

Respondentens  

position på 

företaget 

Tillämpat K-

regelverk och 

aktiverade 

utvecklingsutgifter 

Egen 

ekonomifunktion? 

Vem tog beslutet om 

valet? 

Vilka skäl låg till grund 

för valet? 

1 VD. K3. 

Har aktiverade 

utvecklingsutgifter. 

Nej, det är ett 

redovisningsföretag 

som hjälper oss. 

Redovisningsföretaget 

fattade beslut om vilket 

redovisnings- 

regelverk vi skulle 

använda. Vi tog hjälp 

av revisor. 

Känns tryggt och säkrast 

för företaget. 

2 CFO. K3. 

Har aktiverade 

utvecklingsutgifter. 

Ja, men ett 

redovisningsföretag 

hjälper oss med 

årsredovisning och 

skattedeklaration. 

CFO tillsammans med 

redovisningsföretaget. 

Vi har stora upparbetade 

utvecklingsutgifter och 

fortsätter att aktivera 

kostnader, därför var inte 

K2 ett alternativ utan vi 

var tvingade att välja K3. 

3 VD & Ekonomi- 

ansvarig. 

K3. 

Har aktiverade 

utvecklingsutgifter. 

 Ja. Vi har dels en 

revisor, dels en 

redovisningsfirma. 

Formellt var det 

ekonomichefen, men 

det var revisorn som 

menade att vi behövde 

byta till K3. Minns inte 

varför. Vet inte riktigt 

vad skillnaden är. Inte 

så intresserad. 

Det var någon 

teknikalitet, minns inte. 

Hittar tyvärr inget i min 

mail om detta. 

4 VD. K2. 

Inga aktiverade 

utvecklingsutgifter. 

Nej, vi outsourcar 

merparten av vår 

ekonomi- 

administration. 

Om ni med 

redovisningsval menar 

valet mellan K2 och K3 

så gjordes det valet av 

vår revisor. Jag visste 

inte ens att man kunde 

välja. 

Vet ej. 
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5. Analys 

 

I analyskapitlet vävs den insamlade empirin ihop med den teoretiska referensramen. Till en 

början diskuteras resultaten av den statistiska hypotesprövningen, därefter fortsätter en 

diskussion angående svaren från enkätundersökningen.  

 

5.1 Analys av företagens val av regelverk 

5.1.1 Analys av H1 

Bakgrunden till den första hypotesen (H1) ligger i att komponentavskrivning innebär en 

större administrativ börda vilket kan vara kostsamt för mindre företag. Men det är också 

något företagen tjänar på att göra då det visar upp en mer rättvisande bild av företagets 

finansiella resultat. Bytesreglerna gör att företagen inte kan byta regelverk hur som helst 

vilket gör att företagen, enligt redovisningsspecialister, bör överväga sina val noggrant. De 

flesta redovisningsspecialister trodde att fastighetsbolagen skulle komma att välja K2. Den 

första hypotesen utvecklades därför till i följande: 

 

H1: Majoriteten av mindre fastighetsbolag har i större utsträckning, precis som mindre företag i 

allmänhet, valt K2 framför K3. 

 

Studiens undersökning gav resultat som visade att 73 procent av företagen valt att tillämpa 

K2 och 27 procent valt att tillämpa K3 (se Diagram 1). För att testa resultatets statistiska 

signifikans utfördes ett Chi-tvåtest. Det intressanta med detta test är det kritiska p-värdet. 

Chi-tvåtestet för H1 visade ett p-värde på 0,164002584 (se uträkning på nästa sida) vilket 

innebär att värdet överstiger studiens signifikansnivå på 0,05. Resultaten är alltså inte 

statistiskt signifikanta. Därmed förkastas studien första hypotes (H1) och nollhypotesen 

accepteras. Det finns inget samband mellan valen av regelverk. Studien kan därför inte påvisa 

att mindre fastighetsbolag och även övriga mindre företag i större utsträckning främst har valt 

K2 framför K3. Det är möjligt att urvalet var för litet och att studien därför inte lyckades 

påvisa detta samband. Vid studie av de fastighetsbolags val av regelverk som medverkat i 

enkätundersökningen är det dock fyra av sex företag som valt K3 framför K2. Antalet företag 

är för litet för att dra några slutsatser ifrån men det mönstret stämmer ändå överens med 
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faktum att studiens hypotes (H1) inte kan accepteras. Därmed finns även möjligheten att det 

helt enkelt inte finns ett samband. 

 

TABELL 7. CHI-TVÅTEST 1, FASTIGHETSBOLAG MOT KONTROLLGRUPP 

 

               Observerade värden 

               Fastighetsbolag        Kontrollgrupp                           Total                Procentandel 

K2 66 77 143 77% 

K3 25 18 43 23% 

Total 91 95 186  

 

               Förväntade värden 

               Fastighetsbolag        Kontrollgrupp   

K2 70 73   

K3 21 22   

P 0,164002584    

 

5.1.2 Analys av H2 

Bakgrunden till studiens andra hypotes handlar om att FoU-företag behöver ta hänsyn till om 

de vill aktivera utvecklingsutgifter när de väljer mellan K2 och K3. K2-regelverket tillåter 

inte aktivering av utvecklingsutgifter vilket K3-regelverket gör. Underkapitaliserade företag 

kan behöva upprätta kontrollbalansräkning om de inte har möjlighet att redovisa aktivering av 

utvecklingsutgifter då summan för utvecklingsutgifterna ska minskas i eget kapital. Flera 

studier visar även på att det är gynnsamt för företagen att ha aktiverade utvecklingsutgifter då 

det ger en positiv bild till intressenter. Dessutom gör bytesreglerna att företagen inte kan byta 

hur som helst mellan regelverken vilket ger företagen ett extra incitament till att tänka till en 

gång extra vid valet. Studiens andra hypotes utvecklades därför till följande:  

 

H2: Majoriteten av mindre FoU-företag har, i större utsträckning än övriga mindre företag, valt att 

tillämpa K3 framför K2. 

 

Studiens kvantitativa undersökning visade att 70 procent av mindre FoU-företag valde K3 

och 30 procent valde K2 (se Diagram 2). Detta motsvarar i antal 66 stycken företag som valt 

K3 respektive 28 företag som valt K2. Sett till endast studiens kvantitativa undersökning 
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stämmer resultaten även denna gång överens med hypotesen (H2). För att se huruvida dessa 

resultat är statistisk signifikanta har ett Chi-tvåtest utförts även här. Det kritiska p-värdet blev 

här 0,00000000000211593. Detta värde understiger studiens signifikansnivå vilket innebär att 

studien kan acceptera hypotesen (H2) och förkasta nollhypotesen. FoU-företag väljer, i högre 

utsträckning än andra mindre företag, K3 framför K2. Detta stämmer överens med 

redovisningsprofessionens tankar om vilket regelverk FoU-företag skulle välja. Den 

institutionella teorin menar på att ett företags omgivning kan påverka företags agerande vilket 

här verkar vara fallet.  

 

TABELL 8. CHI-TVÅTEST 2, FOU 2016 MOT KONTROLLGRUPP. 

            Observerade värden 

  FoU 2016 Kontrollgrupp Total Procentandel 

K2 28 77 105 56% 

K3 66 18 84 44% 

Total                                   94                                         95                         189  

            Förväntade värden 

  FoU 2016 Kontrollgrupp   

K2 52 53   

K3                                   42                                         42   

P 2,11593E-12    

5.2 Analys av svar från enkäter 

Nedan följer en analys av enkätsvaren. Dock är det viktigt att komma ihåg att 

svarsfrekvensen var låg för enkäterna, vilket gör att svaren bör hanteras med försiktighet vid 

generalisering.  

5.2.1 Analys av fastighetsbolag 

Studiens enkätundersökning visar att sex av sex de svarande fastighetsbolagen har en egen 

ekonomifunktion med reservation för att ett av företagen outsourcar till ett annat bolag inom 

samma koncern. Två av fastighetsbolagen har angett att de tagit hjälp med valet av en revisor. 

Resterande fyra företag har, enligt respektive respondent, tagit beslutet internt. Med stöd mot 

den institutionella teorin kan det konstateras att fyra av sex företag valt samma regelverk. 
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Men det går emot redovisningsprofessionens uppfattningar vilket regelverk fastighetsbolag 

skulle välja. Det är därmed möjligt att fastighetsbolagen faktiskt upplever fördelar med K3 

som överväger de ökade administrationskostnader regelverket innebär. 

  

På frågan om vilka skäl som låg bakom valet angav alla sex fastighetsbolag olika 

anledningar. Detta stämmer överens med Fields et al. (2001, s. 257) studie i vilken de anger 

att val kan grunda sig i lika många anledningar och motiv som det finns företag.  

 

Ett företag uppgav att de valt som de gjort då de ville uppvisa ett särskilt resultat utåt. Syftet 

med redovisning är att förse sina intressenter med information och det är också ett sätt att ge 

en bild av företaget utåt. Detta är något som just detta företag tagit fasta på i deras beslut om 

vilket regelverk de ska tillämpa. Starova & Cermakova (2010, s. 37-46) menar att 

fastighetsbolag tjänar på att göra komponentavskrivning då det ger en tydlig bild av företags 

finansiella ställning. Dock har just detta företag valt K2 och eftersom K2 förbjuder 

komponentavskrivning så kan just detta motiv uteslutas. En följdfråga hade varit värdefull i 

detta fall för mer djupgående svar på frågan om varför det specifika regelverket valts. Särskilt 

då det strider mot det faktum att komponentavskrivning ger en tydligare bild av företagets 

finansiella ställning. Med hänsyn till detta borde K3-regelverket vara det givna valet då ett 

fastighetsbolag vill visa ett särskilt resultat utåt men så är inte fallet.  

 

Detta företag uppgav även administrationskostnader som ett motiv till valet. Regelverket som 

företaget valt att tillämpa var K2. Just administrationskostnaderna var ett av de skäl som 

fastighetsbranschen enligt redovisningsspecialisterna uttryckt som det mest problematiska 

med K3 och som de menade var ett starkt motiv för mindre fastighetsföretag att välja K2. Av 

de sex fastighetsbolag som svarat på enkäterna är det endast detta företag som uppgett detta 

som motiv och valt K2. Fyra av sex av de svarande fastighetsbolagen hade ändå valt K3. Det 

kan ha att göra med att företagen upplever fler fördelar med K3, som Abrahamsson angav att 

de missar om de väljer K2 i artikeln Hög tid att välja mellan K2 och K3 (Lennartsson 2013, s. 

34-35). 

 

Två fastighetsbolag hänvisade sitt val av regelverk till regler i ÅRL och BFL. De har valt 

som de gjort på grund av att ÅRL och BFL kräver det. Dessa svar bidrar inte med någon 

värdefull information till studien. Att valet av regelverk sker på grund av ÅRL och BFL får 

anses som en självklarhet eftersom det gäller för samtliga företag.  
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Ett fastighetsbolag anger att de valt K2 på grund av att det innebär minst omställning för 

företaget. Det verkar rimligt att utgå från att företaget också sedan tidigare tillämpat K2.  

 

Ett fastighetsbolag svarar att de har valt K3 för att de ligger nära gränsvärdena och därmed 

valde K3 på en gång då de ändå skulle behöva tillämpa K3 inom en snar framtid. Detta 

företag kan därmed inte välja vilket regelverk som ska tillämpas utan måste i princip välja att 

tillämpa K3 på grund av bytesreglerna. Företag kommer alltså att välja att tillämpa K3 i ett 

tidigt stadium för att slippa byta regelverk senare. Detta är något Caisa Drefeldt uttalar sig om 

i tidningen Balans Hög tid att välja mellan K2 och K3 (Lennartsson 2012c, s. 14-15). Detta 

företag faller inom ramen för studien eftersom det kan välja mellan K2 och K3. Men den 

situation som uppstår, att företaget valt K3 eftersom de ändå inte kommer ha valmöjligheten 

att välja mellan K2 och K3 inom en snar framtid, är den som studien genom att ange ett lägre 

kriterium för nettoomsättning försökte undvika. Detta på grund av att denna information inte 

bidrar med relevant information med hänsyn till studiens syfte och frågeställning. Trots det 

finns detta representerat i det empiriska underlaget. 

5.2.2 Analys av FoU-företag 

Två av fyra svarande FoU-företag anger att de outsourcar sin ekonomifunktion. De andra två 

FoU-företagen anger att de har en egen ekonomifunktion men att de tar hjälp med 

upprättande av årsredovisning och skattedeklaration av revisor och redovisningsföretag. 

Ingen av de fyra FoU-företagen har tagit beslutet om valet mellan K2 och K3 internt utan 

tagit hjälp av revisor och/eller redovisningsföretag. Två av FoU-företagen anger även att de 

inte har varit insatta i valet mellan K2 och K3. En av dessa var inte ens medveten om att valet 

kunde göras. Detta kan tyda på en brist i medvetenhet och intresse om valet hos företagen. 

Enligt den institutionella teorin påverkas företag av sin omgivning vilket leder till 

isomorfism. Detta är ett sätt för företagen att minska osäkerhet och bibehålla legitimitet hos 

samhället. Det blir tydligt för dessa företag som inte varit medvetna om valet och även tagit 

hjälp från revisor och/eller redovisningsföretag. De har minskat sin osäkerhet genom att följa 

rekommendationer från sin omgivning vilket tyder på härmande och normativ isomorfism.  

 

Tre av fyra svarande FoU-företag har valt K3 framför K2 vilket stämmer överens med 

resultatet i Diagram 2. Dessa tre K3-företag har också aktiverat utvecklingsutgifter 2016. 
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Enligt Cazavan-Jeny et al. (2011, s. 146-147) och Wang et al. (2017, s. 546-554) är 

aktiveringen något som företagen tjänar på att göra då företagen på detta sätt kommunicerar 

ut information om företaget till sina intressenter. Detta gäller oavsett motiv eftersom det 

bidrar till att ge intressenterna en uppfattning om företaget och dess framtid. Oswald (2008, s. 

2-4) menar att FoU-företag har just kommunikationen av företagets information som motiv 

för sina redovisningsval. Även Geitzman och Trombetta (2003, s. 189) hävdar att 

redovisningsvalet grundar sig i kommunikation då det är ett sätt för företagen att förse sina 

intressenter med en bild av företagets förväntade framtid. Detta återspeglas i studiens resultat 

och enkätsvar då tre av fyra FoU-företag valt K3 och aktiverat utvecklingsutgifter. Det är 

dock inget som med säkerhet kan anges som skäl för valet att aktivera utvecklingsutgifter och 

därmed valet av K3-regelverket. Det empiriska underlaget som studien har samlat in är 

bristfälligt gällande djupare information om motiv gällande de val som företagen har gjort. 

Därför kan endast mönster utläsas ur den empiri som studien innehåller, men inte uttala sig 

om vad som faktiskt ligger till grund för valet. På frågan om vilka skäl som låg till grund för 

valet angavs tre olika anledningar: att det var tryggt och säkert för företag, att de hade stora 

upparbetade utvecklingsutgifter som de ville fortsätta aktivera och därför var K2 inte ett 

alternativ samt att de inte visste/inte mindes. Den sistnämnda anledningen har två av fyra 

företag angett. Även detta svar visar på en brist av intresse och medvetenhet och företagen 

verkar enligt svaren utgå från revisorns/redovisningsföretagets rekommendationer vilket kan 

tyda på en normativ isomorfism hos företagen.  

 

Det är endast ett av fyra företag som har uppgett aktivering av utvecklingskostnader som skäl 

för sitt val av regelverk trots att tre av de fyra svarande företagen tillämpar K3 och har 

aktiverade utvecklingsutgifter. De andra två uppgav att det kändes tryggt och säkert för 

företaget samt att de inte mindes men att det berodde på någon teknikalitet. Vad 

teknikaliteten är framgår inte och kan därför bara spekuleras om, men det är tydligt att dessa 

svar inte bidrar med någon information till studien. Det svar som bidragit med information 

gäller aktivering av utvecklingskostnader som Balansartiklarna framhävt som den främsta 

anledningen för FoU-företag för att välja K3.  

5.2.3 Övergripande enkätanalys 

Företagen angav i enkäterna svar som tyder på att valen gjorts mer eller mindre på grund av 

tvång eller frivillighet. Fyra av tio företag hade valt som de gjort för att de är tvingade att 

tillämpa ett specifikt regelverk och fyra av tio företag har valt ett specifikt regelverk för att 
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uppnå ett särskilt mål eller syfte. De resterande två visste inte varför valen inom deras företag 

gjorts. Jennifer Francis (2001) menar att vissa val är bättre för att uppnå specifika syften, i 

motsats till Fields et al. (2001) studie. De företag som upplever ett tvingande val har inte 

denna möjlighet, att göra ett val för att uppnå särskilda syften, som de företag som gör 

frivilliga val har. Huruvida valet av regelverk gjorts på frivilliga eller tvångsmässiga grunder 

bör innebära skillnader för skälet till valet. Ett tydligt exempel på detta är det fastighetsbolag 

som valt K2 för att uppnå särskilda syften: att undvika administrationskostnader och att 

redovisa ett särskilt resultat externt, till skillnad från det fastighetsbolag som valt K3 för att 

det ändå inte kommer att kunna välja något annat inom en snar framtid. 

 

Frågan rörande skälet/skälen för företagens redovisningsval gav varierande svar. Detta kan 

bero på att det faktiskt finns lika många anledningar och motiv som företag, precis som Fields 

et al. (2001, s. 257) skriver. Det kan även bero på bristande formulering av frågan eller brist 

på uppföljningsfrågor som bidragit till svaga svar. Detta leder i sin tur till begränsningar för 

analysen. Redovisningsspecialisterna angav i ett flertal artiklar i tidningen Balans att 

komponentavskrivning var ett motiv för fastighetsbolag, i synnerhet av mindre storlek, att 

välja K2 eftersom komponentavskrivning innebär ökade administrationskostnader. Eftersom 

svarsfrekvensen är låg är det många företags svar som inte finns tillgänglig för studien. Det 

finns därmed information som inte finns tillgänglig för studien. För diskussionen om 

företagens skäl till redovisningsval innebär detta stora begränsningar eftersom resultaten 

baseras på så pass få data och risken för spekulation ökar därför. Vad som främst framgår av 

den tillgängliga empirin, gällande skälet för valet av regelverk, är att komponentavskrivning 

och aktivering av utvecklingsutgifter inte har den inverkan på valet som det framställts i 

tidningen Balans. Men om detta grundar sig i den bristfälliga empirin eller att 

redovisningsmetoderna inte har den inverkan på valet som påståtts är dessvärre inte tydligt.  

5.3 Tillämpning av K2 och aktivering av utvecklingsutgifter 

Under sammanställningen av årsredovisningarna upptäcktes att nio olika företag hade 

aktiverat utvecklingsutgifter antingen år 2013, år 2016 eller båda åren trots att de angivit att 

de tillämpade K2-regelverket. Detta kan kopplas till den institutionella teorins andra begrepp, 

löskoppling. Löskoppling innebär att företagen utåt sett uppvisar att de tillämpar ett regelverk 

men i praktiken tillämpas ett annat. Detta för att uppnå legitimitet. Dessa nio företag som 

anger att de tillämpar K2 och samtidigt har aktiverade utvecklingsutgifter detta innebär att de 
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använder ett regelverk som de i praktiken inte använder eftersom det enligt K2 inte är tillåtet 

att ha aktiverade utvecklingsutgifter.  

 

Skälen för detta är inget studien har fördjupat sig i och därmed inte kan uttala sig om. Men 

flera studier i referensramen menar att företagen tjänar på att aktivera utvecklingsutgifter då 

det visar upp en positiv och värderelevant bild av företaget. Frågan är då varför företagen 

angett att de tillämpat K2 och motivet (om det finns något) till det. Även här hade följdfrågor 

varit värdefullt.  
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6. Slutsatser 

 

Nedan besvaras studiens syfte och frågeställning. 

 

Denna studie har undersökt hur mindre företag väljer regelverk i valet mellan K2 och K3 vid 

upprättande av årsredovisning. Detta ansågs intressant då de olika regelverken innehåller 

olika möjliga metodval vilket gör att företagen redovisar på olika sätt beroende på vilket 

regelverk som väljs. Resultaten visar att FoU-företag har valt såsom 

redovisningsprofessionen förutspådde innan införandet av K3. FoU-företagen väljer i större 

utsträckning K3 framför K2. Eftersom resultaten för fastighetsbolag inte är statistiskt 

signifikanta kan studien inte dra någon slutsats om dessa.  

 

Komponentavskrivning och aktivering av utvecklingsutgifter framhölls av 

redovisningsspecialister som de främsta anledningarna för företagen vid deras val av 

regelverk. De enkätsvar som gavs var bristfälliga vilket medför stora svårigheter gällande 

frågan om huruvida dessa metoder faktiskt är de som är det främsta skälet för företagens val 

av regelverk. Endast ett företag uppgav aktivering av utvecklingsutgifter som skäl för 

redovisningsval. Inget företag angav komponentavskrivning som skäl för redovisningsval, 

men däremot uppgav ett företag administrationskostnader som motiv. Inget företag uppgav 

någon av de andra skillnaderna (uppskjuten skatt, upp- och nedskrivning samt periodisering) 

som nämndes i referensramen som motiv för sitt val. Däremot uppgavs motivet att uppvisa ett 

visst resultat externt men endast av ett företag. Därmed kvarstår frågan om hur avgörande 

dessa metoder, framför allt komponentavskrivning och aktivering av utvecklingsutgifter, 

egentligen är vid företagens val av regelverk och vilka motiv som ligger bakom detta.  

 

Då det i tidningen Balans diskuterades mycket inför införandet av K3 och 

redovisningsspecialister uttryckte åsikter om hur och varför företagen borde välja K2 eller K3 

samt att det även rådde förvirring angående valet ansågs det även intressant att studera vem 

som tagit beslutet för vilket regelverk som skulle tillämpas. Resultaten visar att majoriteten 

av företagen tagit beslutet i samråd med en revisor eller ett redovisningsföretag. 
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7. Avslutande diskussion 

 

I detta avslutande kapitel diskuteras ytterligare funderingar som uppkommit under studiens 

gång, en kritisk diskussion samt ges förslag till vidare studier. 

 

Denna studie har bidragit med information till diskussionen om redovisningsval främst 

genom att utvärdera hur företagen faktiskt har valt att upprätta sin årsredovisning. Vid 

studiens början kontaktades flera myndigheter för att få tag i denna information, men det blev 

då tydligt att det inte fanns någon sådan statistik att tillgå. Studiens främsta bidrag är därmed 

att den börjat fylla igen den kunskapslucka om företags val av regelverk som tidigare fanns 

inom området.  

 

Svarsfrekvensen för enkäterna var låg, dock tyder de svar som gavs på att de främsta motiven 

inte var komponentavskrivning och aktivering av utvecklingsutgifter. Endast ett av tio företag 

angav detta som anledning till sitt val av regelverk. Regelverken skiljer sig på ett flertal 

punkter och innebär olika ekonomiska konsekvenser för företagen. Svaren kan tyda på att det 

finns betydligt fler motiv att ta hänsyn till och att dessa har en mer avgörande roll vid val av 

regelverk än vad redovisningsspecialisterna uttryckte vid införandet av K3. Men eftersom 

svaren i enkäterna gavs av företagen själva och inte de revisorer eller redovisningsföretag 

som de tagit hjälp av är det möjligt att svaren skulle varit annorlunda om 

revisorerna/redovisningsföretagen svarat.  

7.1 Kritisk diskussion  

Med facit i hand hade ett fåtal kvalitativa intervjuer varit ett mer lämpligt metodval för att 

undersöka motiven till valet av regelverk. Med kvalitativa intervjuer hade det varit möjligt att 

få mer uttömmande svar och att kunna följa upp svaren med eventuella följdfrågor i och med 

att intervjutillfället då bestått av direkt interaktion. Det hade lett till mer förståelse för 

motiven för valet. Även mer information om hur beslutet kommit till hade då varit möjligt att 

få tillgång till.  

 

Det finns dock en nackdel med intervjuer i denna fråga som förekommer oavsett hur 

intervjuerna hade gjorts. Ofta tar företag hjälp av redovisningsföretag med detta val, som kan 
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utläsas i enkäterna. Företagen har, som svaren i enkäterna också visar, en begränsad kunskap 

inom området. Problemet som då uppstår, och som även uppstod för studiens enkäter, är vem 

som faktiskt ska tillfrågas - ekonomiansvarig på företaget eller 

revisorn/redovisningsspecialist? Kunskapen inom företaget kan vara begränsad, men det är 

företagets styrelse som officiellt tar beslutet. För denna studie föll valet på ekonomiansvarig 

på företaget av den anledningen att företaget är det som officiellt tar beslutet. Det är dock 

möjligt att svaren på grund av detta val blev så pass ytliga och korta som de faktiskt är.  

 

Endast ett litet urval av de artiklar som lästes inför uppsatsen togs upp i inledningen för att 

belysa de viktigaste aspekterna av det som diskuterades vid införandet av K3. Som nämndes 

var åsikterna delade även om det fanns en övergripande idé om vilket regelverk företagen 

skulle välja. Det är viktigt att ha i åtanke att olika redovisningsspecialister föredrar olika 

regelverk. Ett tydligt exempel finns i Lennartssons (Lennartsson 2012b, s. 9) artikel Nu är K3 

här - vilken väg väljer du? i vilken Abrahamsson uttrycker att han allmänt föredrar K3-

regelverket (Lennartsson 2012b, s. 9). Det som redovisningsspecialisterna uttrycker i 

artiklarna i uppsatsens inledning är deras subjektiva uppfattningar vilket är viktigt att vara 

medveten om.  

7.2 Förslag på vidare forskning 

Under arbetets gång har många frågor väckts och intressanta ämnen att studera vidare har 

kommit upp till ytan. Ett förslag till vidare forskning är att undersöka, det som upptäcktes 

under studiens gång, att företagen inte följer de regelverk som företaget själva skriver i sin 

årsredovisning att de följer. Varför redovisar de på ett sätt som inte är tillåtet enligt 

regelverket de tillämpar? Vad beror denna situation på? Det vore intressant att göra en 

undersökning och kartlägga om företag följer de redovisningsregler som ingår i det 

valda/tvingande regelverket och om inte, hur kommer det sig? Det skulle även vara intressant 

att studera anledningen för detta, om det är medvetet eller om det beror på slarv och/eller 

okunskap. De flesta företagen hade använt sig av revisor som granskat och godkänt 

årsredovisningen trots denna felaktighet.  

 

Denna studie uppvisar brister i empirin vilket främst gäller frågan om företagens skäl för 

redovisningsval. Majoriteten av de svar som gavs var, som synes, mycket ytliga och bidrog 

inte med användbar information till studien. Som en konsekvens av detta har studien inte nått 
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fram till ett svar på frågan om vilka redovisningsmetoder som ligger till grund för valet av 

regelverk. Det vore därför intressant att utföra en fördjupande studie i denna specifika fråga 

för att reda ut hur det egentligen ligger till. Denna studie har visat att FoU-företag valt som 

redovisningsspecialisterna i tidningen Balans förutspådde, men är det på grund av 

möjligheten att aktivera utvecklingsutgifter? Trots att denna studie inte lyckades påvisa att 

fastighetsbolag valt som redovisningsspecialisterna förutspådde vore det även intressant att 

utföra en fördjupande studie som fokuserar på fastighetsbolags val av regelverk och huruvida 

komponentavskrivning är det som har störst inverkan på valet av regelverk. För att minska 

risken för resultat som inte är statistisk signifikanta rekommenderas för en ny studie ett större 

urval. 
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