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Syfte  Med utgångspunkt i frågan om K-projektet innebär en förenkling för 

företag i Sverige är studiens syfte att utvärdera effekter på svenska 

företag under K-projektets implementering. 

Metod  Studien använder en induktiv ansats där en egen forskningsdesign med 

en kombination av kvalitativ och kvantitativ metod används för att med 

revisionsarvodets utveckling och tidigare studier studera effekter på 

svenska företag under tiden K-projektet implementeras. 

Resultat Resultatet av studien visar två effekter, aggregerat revisionsarvode och, 

från 16 tidigare studier, respondenters uppfattningar om K-projektet 

innebär en förenkling. Revisionsarvodet har ökat under perioden 2001-

2010. Trots att effekter så som inflation och ökad kundstock har 

justerats bort, ser vi en markant kostnadsökning för revision för 

svenska företag samtidigt som de tidigare studiernas respondenter inte 

anser att K-projektet innebär en förenkling. I denna studie har 10 av 23 

uppfattningar tolkats som förenklande, medan 13 uppfattningar har 

tolkats som komplicerade. Dessa tolkningar mäts i en analys som visar 

värdet 4,35 på en 10-gradig skala där 10 innebär att samtliga tolkningar 

tyder på att K-projektet innebär en förenkling. Resultatet innebär att 

det är färre än hälften av respondenterna som uppfattar K-reglerna som 

förenklande. 

Slutsatser  Studiens författare menar att revisionskostnaderna för svenska företag 

påverkats i positiv riktning efter det att K-projektet implementerades 

2005. Det går inte med denna studie bestämt säga att ökningen av 

revisionsarvodet beror på K-projektet, utan denna studie visar snarare 

en indikation på att förenklingsåtgärderna inte är tillräckliga. Tidigare 

studiers respondenter tycker till övervägande del inte att K-reglerna 

har inneburit förenklingar i så stor grad.   
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ABSTRACT 

Title The paradox of the Swedish GAAP – A study of effects on Swedish 

companies during the K-project implementation.  
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Subject Bachelor's Thesis, Business Administration, accounting, 15 ECTS  

Authors Johan Fridell and Sofie Zethelius  

Advisor Cheick Wagué 
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Purpose Based on the question if the Swedish K-project is a simplification for 

companies in Sweden, the purpose of this study is to evaluate effects on 

Swedish companies during the K-project implementation. 

Methodology This study uses an inductive approach in which one's own research 

design with a combination of qualitative and quantitative methods, 

using the development of the audit fee and earlier reports to study the 

effects on Swedish companies during the time the K-project is 

implemented. 

Result The results of this study show two effects, aggregated audit fees and 16 

previous studies, respondents' perceptions if the K-project provides a 

simplification. Audit fees have increased over the period 2001-2010. 

Although effects such as inflation and increased customer base has been 

adjusted away, we see a noticeable increase for audit costs for Swedish 

companies, while the earlier studies perceptions of the K-project does 

not consider the K-project as a simplification. 

Conclusion The authors of this study believe that the audit costs for Swedish 

companies have been affected in a positive direction after the K-Project 

was implemented in 2005. It is not possible with this study specifically 

say that the increase in the audit fee depends on the K-project. This 

study shows rather an indication that the simplification measures are 

not sufficient. Earlier studies respondents think for the most part that 

the K-rules not has led to simplifications to the greatest extent. 
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FÖRORD 

 Denna kandidatuppsats har utformats under två månader. I processen har författarna 

spenderat många sena kvällar i Södertörns högskolas lokaler och författarna har i denna 

process stött på hinder där vi varit tvungna att vara nytänkande och finna lösningar för 

att kringgå dessa. Den vägledning vi erhållit i form av uppmuntran och synpunkter från 

handledare och opponenter, har av författarna upplevts som en stor tillgång under 

processen. Författarna vill därför inleda med att tacka våra opponenter och vår 

handledare Cheick Wagué för det stöd vi fått under arbetet med denna uppsats. Vidare 

vill vi även tacka Gunvor Pautsch på Bokföringsnämnden för att hon tog sig tid att läsa 

vår uppsats och ge värdefulla kommentarer, vilka vi delvis även tagit i beaktande. 

 

Huddinge 2012-01-30 

Johan & Sofie 
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1 INLEDNING 

 Detta inledande kapitel ger en överblick över valt ämne med beskrivning av dess 

bakgrund och problemområden. Vidare presenteras studiens forskningsfråga, syfte, 

avgränsningar och disposition. 

 

 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Historiskt perspektiv 

Historiens första börskrasch 

 Det var under hösten och vintern år 1636-37 som Holland drabbades av tulpanmani. 

Under hösten gav sig noviser in i lökhandeln och informella klubbar bildades på krogar 

och värdshus. Priserna på tulpanlökar haussades för att kring årsskiftet övergå till 

hysteri. Eftertraktade tulpanlökar kom att kosta lika mycket som en fastighet i centrala 

Amsterdams finare områden. Tulpanmanins Grande Finale var auktionen som hölls i 

februari år 1637, där värdshusvärden Wouter Bartelmieszoon Winkels exklusiva 

samling lökar såldes. Senare samma vecka kraschade tulpanmarknaden då tulpanlökar 

plötsligt inte längre gick att sälja och värdshushandeln kollapsade en kort tid därefter.1 

 

Nutida kriser 

 I och med New York-börsens sammanbrott i oktober år 1929 ströps den amerikanska 

kapitalexporten till Europa och den internationella lågkonjunkturen förvärrades av den 

finanskris som skakade världen år 1931. Under 1920-talet symboliserade 

Krugerkoncernen den svenska drömmen om framgång och det var en av Sveriges genom 

tiderna mest framgångsrika koncerner. När koncernen kollapsade i början av 1930-talet 

medförde det verkningar i stora delar av världen. I Sverige restes krav på att ansvar 

skulle utkrävas och många personer i ledande ställning inom koncernen åtalades och 

dömdes, varav flera fick avtjäna fängelsestraff.2 Kreugerkraschen ledde senare till att 

nya regler för koncernredovisning infördes i Sverige. (Carrington 2010, s. 211) 

 

Enronskandalen i början av 2000-talet är en av vår tids största konkurser, där 

välplanerade brott såsom bokföringsbrott, insiderhandel och korruption var 

anledningen till att ca 21 000 anställda miste både jobb och pensioner (Healy & Palepu 

2003). I Enronskandalen föll även revisionsorganisationen Arthur Andersen med ca 

85.000 anställda (Schroeder, Clark & Cathey 2011, s. 24). Kvar som dominanter på den 

internationella revisionsmarknaden återstår revisionsbolagen ”the Big Four”; PwC, 

Ernst & Young, Deloitte och KPMG (Carrington 2010, s. 205). Enronskandalen 

tillsammans med Worldcomkonkursen år 2002 ledde i USA till nya hårdare regler vad 

gäller bokföringsetik och bolagsstyrning, bland annat i form av ”the Sarbanes Oxley Act”  

(Schroeder, Clark & Cathey 2011, s. 24).  

                                                             
1 Wellfelt, Populär Historias webbplats 
2 Lindgren, Nationalencyklopedin 
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1.1.2 Internationellt perspektiv 

 Under den senare hälften av 1900-talet har en omfattande globaliseringsprocess ägt 

rum. Teorin om optimala valutaområden inom nationalekonomin är bara ett exempel av 

många där man med hjälp av till exempel gemensamma valutor vill förenkla interaktion 

över nationsgränser genom att konvergera med andra länder. En liknande trend ser vi 

inom redovisningen där nu även redovisningsstandarder harmoniseras internationellt. 

 

Sedan ett gemensamt möte år 2002 har International Accounting Standards Board 

(IASB) och Financial Accounting Standards Board (FASB) i samarbete med andra 

nationella och regionala organisationer arbetat för att konvergera de två stora 

regelverken IFRS och US GAAP3. Detta för att börsnoterade bolag på de dominerande 

börserna i möjligaste mån ska använda likvärdiga redovisningsprinciper. Analyser av 

företag underlättas därmed, men som en konsekvens av en anpassning mot den 

anglosaxiska redovisningen blir redovisningen generell och inte optimal för alla 

användare. (Sundgren, Nilsson & Nilsson 2009, s. 339) 

 

IFRS-standarderna utformas av ett av IASBs utskott som heter IFRIC (International 

Financial Reporting Standards Interpretations Committee). Kommitténs huvudsakliga 

mandat är att utforma internationell redovisningspraxis, vilket motiveras av deras 

tekniska expertis i området.4 Som kommittén är uppbyggd idag består den av 14 

medlemmar och en klar majoritet är representanter för stora internationella företag och 

ca en tredjedel av kommittén är representerat av de stora internationella aktörerna 

inom redovisning och revision5, ”the Big Four”. Enligt dessa aktörers globala 

årsrapporter för verksamhetsår 2010, var deras aggregerade omsättning ca 103,6 

miljarder dollar och de sysselsätter tillsammans totalt ca 640.000 människor världen 

över.6789 

 

IASB´s standard IFRS for SMEs utvecklingsprocess tog fem år att färdigställa och är 

framtagen för de företag som (a) inte har offentlig redovisningsskyldighet och (b) 

offentliggör finansiella rapporter för externa användare, det vill säga företag som inte är 

börsnoterade och som inte är banker eller liknande finansiella institut. Dessa beräknas 

utgöra 95 % av alla företag i både industri- och utvecklingsländer.10 

 

 

 

 

                                                             
3 IASBs webbplats – Convergence with US GAAP 
4 IASBs webbplats – About the IFRS Interpretations Committee 
5 IASBs webbplats – Members of IFRIC 
6 PwCs webbplats – 2011 global annual review 
7 Ernst & Youngs Webbplats – Facts and figures 
8 KPMGs webbplats – Annual review 2010 
9 Deloittes webbplats – Facts and figures 
10 IASBs webbplats – IFRS for SMEs – Project history 



Regelverkens paradox Fridell & Zethelius 

- 3 - 

1.1.3 Politiskt perspektiv 

 Inom EU är konvergens mellan medlemsländerna en av stöttepelarna för att 

samarbetet ska fungera och för att göra detta möjligt används olika konvergensmedel 

där euron är ett exempel på ett av många sådana medel. 

 

I samma anda beslutade EU år 2002 att införa IFRS-standarderna och från och med den 

1 januari 2005 är de internationella redovisningsreglerna obligatoriska för noterade 

bolag inom EU (benämnt K4-regelverket i Sverige), men används även i ett stort antal 

andra länder, antingen enligt standardlydelsen eller med mindre förändringar 

(Sundgren, Nilsson & Nilsson 2009, s. 11-12).  

 

I linje med konvergensprojektet inom EU beslutade Bokföringsnämnden (BFN) år 2004 

om att ändra inriktning i deras arbete med normgivning. Till skillnad från det gamla 

regelverket som vände sig till samtliga företag är syftet med den nya inriktningen att 

förenkla redovisningen för svenska onoterade företag genom att dela upp regelverket i 

fyra skilda regelverk anpassade för olika företagsformer och företagsstorlekar. 

Inriktningen benämns av BFN som ”K-projektet”.11  

 

 K1-regelverket: Innebär enligt BFL skyldighet att upprätta ett förenklat årsbokslut 

och gäller för företag som uppfyller krav enligt BFL 6 kap. 3 §.  

 K2-regelverket: Innebär skyldigheter att upprätta och offentliggöra ett årsbokslut 

som är en förenklad årsredovisning som gäller för företag som uppfyller krav enligt 

BFL 6 kap. 3 §. 

 K3-regelverket: Innebär skyldigheter att upprätta och offentliggöra en årsredovis-

ning som gäller för företag som uppfyller krav enligt BFL 6 kap. 1 §.  

 K4-regelverket: Innebär skyldigheter att upprätta och offentliggöra en koncern-

redovisning enligt IAS/IFRS-reglerna, gäller för koncerner som uppfyller krav enligt 

BFL 6 kap. 1§. 

 

K-projektet kommer att möjliggöra tre olika val av regelverk på olika nivåer i den 

befintliga lagstiftningen.   

1. Val mellan K1- och K2-regelverket för enskilda näringsidkare, HB med fysiska 

ägare och ideella föreningar med en omsättning som understiger 3 miljoner 

kronor. 

2. Val mellan K2- och K3-regelverket för företag som inte uppfyller kraven för stort 

företag enligt ÅRL 1 kap. 3§. 

3. Val mellan K3- och K4-regelverket för koncerner som uppfyller krav enligt BFL 6 

kap. 1§. 

 

                                                             
11  Bokföringsnämndens webbplats – K-projektet 
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K1- och K2- regelverken har Svensk lagstiftning som utgångspunkt medan K3- och K4-

regelverken baseras på de internationella redovisningsstandarderna IFRS.  

 

Sedan BFN beslutat om att ändra sin inriktning i arbetet med normgivning i Sverige, 

påbörjades arbetet med att implementera de fyra olika regelverken. För att ge dig som 

läsare en översikt illustreras implementeringsprocessen med hjälp av bilden nedan. 

 
Figur 1.1 K-projektets implementering 

 
Egen bearbetning 

K-projektet som fenomen har sedan länge varit föremål för den offentliga debatten där 

en opinion som kräver enklare redovisningsregler för företagare har vuxit fram.  

 

 

1.1.4 Företagsperspektiv 

 BFN använder, som nämnts ovan, storlek som ett sätt att kategorisera företag. Att 

använda storlek som mått är i detta fall en nödvändighet då det enligt lag bestämmer 

vilket av K-regelverken ett företag skall följa. Vill man däremot beskriva hur företag 

utvecklas krävs en annan kategorisering. 

 

Inom Venture Finance används tre olika faser där investerare kan gå in med 

finansiering. Dessa faser benämns som start up-, sådd- och expansionsfas för att 

beskriva hur utvecklat ett företag är. Syftet med denna uppdelning är att särskilja olika 

behov av finansiering. 12 

 

Om vi istället för finansiering kopplar dessa faser till redovisning förefaller det som 

logiskt att ett företag under dessa faser kommer ställas inför olika val av regelverk, i och 

med BFNs K-projekt. Om vi antar att ett företag utvecklas från en affärsidé till en stor 

koncern så kommer företaget ifråga vara tvungen att tillämpa alla kategorier ovan, det 

vill säga en mera omfattande valsituation vad gäller regelverk. Detta kommer leda till 

effekter på svenskt företagande och dessa effekter behöver utredas och undersökas allt 

eftersom nya redovisningsregler introduceras. 

                                                             
12 Svenska riskkapitalföreningens webbplats – Riskkapital året 2010. Pdf, s. 32 

K4  K1 K2 

K3 

1995 2004 

Medlemskap i EU 

Beslut om K-projekt 

2005 2007 2008 

Ute på remiss 
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Då många tidigare studier 13 har kommit fram till att de nya regelverken i K-projektet i 

själva verket inte upplevs som förenklande kan detta ses som en första reaktion på 

förändringen. Detta stöds också av den artikel där Munkhammar (2003) 14 beskrev den 

stress de börsnoterade bolagen upplevde innan IFRS-standarderna blev obligatoriska 

inom EU.  En annan aspekt kan vara att komplexiteten upplevs av de som inte har 

tillräcklig kunskap, i det här fallet de som saknar utbildning inom ekonomi och då främst 

inom redovisning. 

 

 

1.2 Problemdiskussion 

 Så vad menar egentligen BFN med förenkling när de nämner detta i K-projektets syfte 

och för vem innebär egentligen K-projektet en förenkling?  

 

Vi har hittat fyra möjliga förklaringar till frågan ovan genom att skåda fenomenet ur 

följande perspektiv, historiskt, internationellt, politiskt och företagsperspektiv. 

 

 

1.2.1 Historiskt perspektiv 

 Som historien har visat leder kriser till nya regler vilket alltså kan ses som en naturlig 

konsekvens av regelmässiga övertramp. När kryphålen i ett regelverk börjar utnyttjas 

ser lagstiftaren snart till att täppa igen dessa med hjälp av nya regler. Alltså kan nya 

regler ur ett historiskt perspektiv ses som ett konstitutivt steg i utvecklingen. 

 

 

1.2.2 Internationellt perspektiv 

 I och med den internationella konvergensen av redovisningsregler kommer många 

mindre aktörer i form av specialister inom redovisning och revision successivt att slås ut 

i takt med att allt flera företag börjar använda något av BFNs K-regelverk. I och med 

harmoniseringen behövs på sikt inte längre dessa experter inom varje enskilt lands 

redovisningsregler. Meningen med konvergensen är ju att underlätta den internationella 

jämförelsen vad gäller olika länders företags ekonomiska ställning. Hur blev det då med 

nya regler? Underlättades jämförbarheten? Har reglerna inneburit förenkling? Dessa 

effekter är svåra att mäta och kan självklart även bero på andra faktorer än nya regler. 

 

Ur ett konkurrensperspektiv är detta förödande då de internationellt fyra största 

aktörerna inom redovisning och revision tar ytterligare marknadsandelar på bekostnad 

av de mindre aktörerna. Är det en av de bakomliggande tankarna med de förenklade 

redovisningsreglerna? 

 

                                                             
13 Presenteras som Tidigare studier i kapitel 3 
14 Munkhammar, Artikelsök 



Regelverkens paradox Fridell & Zethelius 

- 6 - 

1.2.3 Politiskt perspektiv 

 I och med att EU år 2002 beslutade att anta IASBs regelverk IFRS togs ett viktigt steg 

för en konvergerad redovisningspolitik för medlemsländerna. Genom att använda IASBs 

regelverk slipper EU tillsätta en egen Accounting Standards Board och sparar därmed 

både tid och pengar. Detta är i linje med EUs konvergensmål och förenklar samarbetet 

inom unionen. En sådan här harmonisering underlättar dessutom ytterligare 

förflyttningen av arbetskraft mellan länderna. I det här perspektivet ligger problemet i 

att politiker i Sverige genom BFN hävdar att de inför förenklade redovisningsregler, 

vilka snarare upplevs som komplicerade, för att kunna bidra till den harmoniserings-

process som pågår internationellt. 

 

1.2.4 Företagsperspektiv 

 I och med att utvecklingen av redovisningspraxis i Sverige gått från regelbaserad till 

anglosaxisk redovisning, vilket ses som en nödvändighet ur ett globalt samarbets-

perspektiv, har detta konsekvenser för företagen som ska följa en ny praxis (Nobes 

1998). Om vi studerar fenomenet ur ett företagsperspektiv, så förefaller det logiskt att 

nya regler kommer skapa osäkerhet som är tillväxthämmande (Shane 2003, se 

Landström & Löwegren 2009, s. 30). Tidigare fallstudier i ämnet har visat att företagare 

upplever K-regelverken som svårare snarare än förenklande. 

 

BFN skriver om ett förenklat regelverk när de beskriver K-projektet.15 Dock anses detta 

vara paradoxalt då den rent praktiska innebörden av implementeringen är en utökning 

av regelverket. Det nya regelverket innebär nya valmöjligheter mellan olika praxis och 

således har regelverkets omfattning och komplexitet ökat. Dessutom ska företagare ta 

ställning till vilket regelverk denne vill tillämpa, vilket gör situationen än mera komplex 

och kunskapskrävande. 

 

Av de 42 akademiska uppsatser som hittats i ämnet, har ingen av dessa syftat till att 

hitta bevis på generella trender som kan utvärdera de indikationer som pekar mot att 

företagare upplever de nya regelverken som invecklade. Detta forskningsgap visar på ett 

behov av att genom longitudinella studier studera hur regelreformerna påverkar 

svenska företag allteftersom regelverket implementeras. 

 

Problemet med fallstudier är att de endast belyser enskilda fall och slutsatserna från 

dessa är svåra att generalisera på en större population av företag. Om K-projektet 

verkligen har förenklat för företag i Sverige så måste det finnas bevis för detta i 

praktiken.  

 

 

 

                                                             
15 Bokföringsnämndens webbplats – K-projektet 
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1.3 Problemformulering 

 Med utgångspunkt i frågan om K-reglerna innebär en förenkling är huvudfrågan för 

denna studie: Hur har svenska företag påverkats under tiden K-projektets 

implementering? 

 

För att lättare kunna besvara huvudfrågan undersöks även följande delfrågor: 

 Vad hävdar tidigare studier om K-projektet ur ett företagsperspektiv? 

 Vad har dessa studier kommit fram till och går deras slutsatser att generalisera? 

 Vilken typ av data skulle kunna vara representativ för att utvärdera dessa 

slutsatser? 

 Hur påverkas insamlad data av andra faktorer än K-projektet? 

 

 

1.4 Syfte 

 ”Syftet med studien är att utvärdera effekter på svenska företag under K-projektets 

implementering.” 

 

 

1.5 Avgränsningar 

 Denna studie kommer inte att: 

 Undersöka enskilda företag då det redan finns fallstudier inom forskningsområdet. 

 Undersöka K3-reglerna då dessa inte är implementerade. 

 Undersöka en tidsperiod före 2001, för att kunna göra en jämförelse av lika antal 

år före och efter K-projektets implementering. 

 Mäta tillväxt på grund av att det är ett svårdefinierat begrepp och den omfattande 

datainsamling som skulle krävas, dessutom finns problem med orsak och verkan. 

 Undersöka de konvergerande reglerna ur ett internationellt perspektiv på grund 

av den begränsade tiden för denna studie. 

 Beröra företag som inte omfattas av revisionsplikten i studiens kvantitativa analys 

av data då revisionsarvodet som trend inte gäller alla företagsformer. 

 

1.6 Disposition 

 I detta inledande kapitel presenteras studiens ämne och vidare redogörs för aktuell 

forskningsfråga och syftet. De metodval som gjorts för denna studie diskuteras och 

motiveras i kapitel 2 och i kapitel 3 presenteras och motiveras teorier som är relevanta 

för studien samt en översikt över de senaste årens utredningar inom valt ämne. Studiens 

empiri redovisas i kapitel 4 och analyseras och tolkas i kapitel 5. De resultat och 

slutsatser författarna har kommit fram till redovisas i kapitel 6. Avslutningsvis, i kapitel 

7 förs en diskussion om de metoder som använts och om undersökningens begräns-

ningar samt ges förslag till framtida forskning. 
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2 METOD 

 I detta kapitel förs diskussioner kring forskningsstrategi och forskningsdesign samt 

redogörelse och motivering för den design och de val av metoder och analyser som gjorts. 

Kapitlet behandlar också resonemang kring de metodologiska problem som uppstår i och 

med forskningsdesignen och dessa val. 

 

 

2.1 Forskningsstrategier 

 Denscombe (2009) menar att bra forskning inte är något som kan uppnås genom att 

slaviskt följa en uppsättning regler som en vis professor eller en författare anser vara 

rätt eller fel, därför har studiens författare valt att inte följa någon specifik 

forskningsstrategi utan utvecklat ett eget konceptuellt ramverk som en kombination av 

olika strategier. Då företagsekonomi är ett samhällsvetenskapligt ämne ställs en 

forskare inför en mängd valsituationer och alternativ som denne måste ta ställning till, 

vilket också förklarar varför inte heller denna studies författare hittat en perfekt 

forskningsstrategi i den forskningslitteratur som använts. (Denscombe 2009, s. 21-22)  

 

När forskningsstrategin för den här studien utformades utgick författarna från tre olika 

forskningsstrategier, Surveystrategin, Fallstudiestrategin och Experimentstrategin. 

 Surveystrategin: Surveystrategin avser att göra en uttömmande och detaljerad 

granskning och kartläggning av fältet och härstammar från geografins 

kartläggningar av landskapet. Genom en bred och omfattande täckning ämnar 

strategin att ge en överblick över fenomenet vid en viss bestämd tidpunkt. 

Surveystrategin har en induktiv utgångspunkt då empiri samlas in på fältet för att 

ta reda på verkliga förhållanden (Denscombe 2009, s. 25). 

 

 Fallstudiestrategin: Fallstudiestrategin fokuserar på några få förekomster av ett 

specifikt fenomen. Strategin ämnar ge en djupare förståelse av fenomenet genom 

att detaljstudera händelser, förhållanden, erfarenheter och processer som 

förekommer i ett särskilt fall (Denscombe 2009, s. 59-61). 

 

 Experimentstrategin: Experimentstrategin är enligt Denscombe en empirisk 

undersökning under kontrollerade former. Genom att undersöka specifika 

faktorers egenskaper och förhållanden i kontrollerade former kan man med hjälp 

av ett experiment identifiera orsaksförhållanden mellan dessa faktorer genom 

observation (Denscombe 2009, s. 75). Inom samhällsvetenskapen har experiment 

använts inom exempelvis beteendeforskning där man använt sig av två grupper, 

experimentgrupp och kontrollgrupp, som man observerar över tid i en kontroll-

erad miljö. Hawthorne-studierna är ett exempel på en experimentell empirisk 

undersökning (Denscombe 2009, s. 155-156). 
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Studiens specifika forskningsstrategi baseras på dessa tre strategierna med hjälp av en 

pragmatisk utgångspunkt. Författarna argumenterar för att en kombination av de tre 

strategierna är en nödvändighet för att fånga upp tre väsentliga aspekter av fenomenet 

som krävs för att besvara studiens syfte. Dessa aspekter samlas under följande begrepp. 

 Förståelse: Effekter på företag är komplicerade och kan bero på många faktorer 

här krävs en djup förståelse för hur processer fungerar, vilket talar för en 

fallstudiestrategi.  

 

 Överblick: Formuleringen utvärdera tidigare uppsatser kräver surveystrategins 

kartläggande egenskaper för att hitta rätt effekter som kan placeras i fenomenets 

rätta kontext. Författarna behöver både en omfattande teoretisk och empirisk bild 

för att genom att förstå sammanhanget och hitta rätt effekter. 

 

 Jämförbarhet: Ytterligare en aspekt är kravet på jämförbarhet. Detta löser 

författarna genom att använda sig av experimentstrategins longitudinella tids-

perspektiv och på så sätt utvärdera resultatet av olika analyser genom att jämföra 

dem med varandra i ett tidsperspektiv som matchar K-projektets implementering. 

Inom begreppet jämförbarhet ryms också en viss isolering av makroekonomiska 

effekter. Isoleringen liknar experimentstrategins kontrollerade miljö. 

 

De tre ovan nämnda begreppen utgör grunden för vilken studien vilar på. På denna 

grund utvecklar författarna en pragmatisk forskningsdesign för studien som innefattar 

såväl kvalitativa som kvantitativa metoder. Metodkombination är visserligen bra för att 

på ett ändamålsenligt sätt uppnå syftet, men medför också komplikationer. Författarna 

har arbetat mycket med att lösa dessa komplikationer och de kommer att redogöras för 

länge fram i kapitlet. 

 

Begreppen underbygger studiens konceptuella ramverk och fungerar som en struktur 

för data som kommer samlas in. Enligt Miles (1979) underlättar ett konceptuellt 

ramverk för de studier som använder sig av kvalitativ data. Problematiken grundar sig i 

att kvalitativ data är relativt svår att analysera utan tydliga ramar i jämförelse med 

kvantitativ data (Miles 1979, s. 590-601). 

 

Författarna beaktar denna problematik som Miles belyser genom att medvetet utforma 

forskningsdesignen efter de tre begreppen Förenkling, Överblick och Jämförbarhet. 

Dessa kommer att användas konsekvent genom hela studien för att underlätta och göra 

analysen mera tydlig. 

 

En annan viktig poäng att lyfta fram i sammanhanget är fördelen med studiens 

pragmatiska utgångspunkt. Yin (1981) riktar viss kritik mot Miles lite insnöade 

föreställning om att fallstudier endast producerar en specifik sorts vetenskapliga bevis, 

det vill säga djupgående beskrivningar av processer. Yin menar att fallstudier kan 
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använda sig av flera olika datainsamlingsmetoder som kan möjliggöra en variation av 

vetenskapliga bevis. Det råder dock en konsensus kring de resonemang Miles framför 

kring analys när det gäller kvalitativa studier (Yin 1981, s. 58-65). 

 

Med bakgrund av ovan (Yin, 1981), anser författarna att en ändamålsenlig pragmatisk 

inställning till forskningsdesignen är att föredra, då en metodkombination fångar upp 

nyttan med ovanstående struktur. Samtidigt skapas en mera fullständig bild av K-

projektets konkreta effekter, genom att producera en variation av vetenskapliga bevis. 

Författarna menar att om man utgår från vilka vetenskapliga bevis som behövs för att 

svara på forskningsfrågan, motiverar dessa bevis forskningsdesignen automatiskt med 

hänsyn till att var och en av de valda metoderna är valda efter ändamål. 

 

Inledningsvis presenterades tre begrepp, Förståelse, Överblick och Jämförbarhet som 

grunden för studiens konceptuella ramverk och design för datainsamlingen. I nästa 

stycke presenteras författarnas forskningsdesign för studien och de val av metoder och 

analyser författarna gjort.  

 

 

2.2 Forskningsdesign 

 Studien använder en induktiv ansats där en kombination av kvalitativ och kvantitativ 

metod används för att samla in empiri. Denna empiri återkopplas sedan till tidigare 

forskning och studiens teoretiska referensram. Anledningen till att författarna inte har 

valt att använda en deduktiv ansats beror på en viss svårighet med att finna lämpliga 

teorier som fångar upp studiens tre aspekter, vilket är en förutsättning för studiens 

operationalisering. 

 

 

2.2.1 Metodkombination 

 Studiens metodkombination består en kvantitativ datainsamling samt två kvalitativa 

datainsamlingar. Dessa sätt att samla in data har används i linje med studiens 

konceptuella ramverk för att producera och samla data.  

 Överblick: Kvantitativ data användas i syfte att överblicka tidsperioden K-

projektet implementerades. 

 

 Förståelse: Kvalitativa data används för att koppla fenomenet till samt ge en 

djupare förståelse för den överblick som skapas.  

 

 Jämförbarhet: Med hjälp av jämförbar struktur analysera effekter och utvärderas 

resultaten för att kunna dra slutsatser om dessa effekter i svenska företag under 

implementeringen av K-projektet. 
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Författarna har utgått från fyra forskningsfrågor för att enklare operationalisera syftet. 

Med hjälp av dessa redogör författarna för studiens metodval på ett ändamålsenligt vis i 

linje med studiens pragmatiska forskningsstrategi. 

 
 
2.2.2 Val av metoder 

 I studiens första av två kvalitativa datainsamlingar, väljer författarna att samla in 

uppfattningar om K-projektet från tidigare genomförda studier. Dessa uppfattningar 

analyseras med hjälp av en repetitiv analys för att sedan kvantifieras genom en 

positionsanalys. Med hjälp av detta metodval svarar författarna på de två nedan nämnda 

forskningsfrågorna. En överblick över vad tidigare studier hävdar, samt en djupare 

förståelse till varför tidigare studiers uppfattningar ser ut som ge gör. Angreppssättet 

skapar dessutom möjligheten för jämförelse mellan tidigare studier och studiens analys 

av kvantitativ data vilket tillför vetenskapligt värde till forskningsfältet. 

1. Vad hävdar tidigare studier om K-projektet ur ett företagsperspektiv? 

2. Vad har dessa studier kommit fram till och går deras slutsatser att generalisera? 

 

En alternativ metod hade varit en omfattande survey i enkätform till svenska företag där 

vi frågar om hur K-projektet upplevs. Denna metod hade varit optimal för att få bred, 

omfattande och detaljerad information (Denscombe 2009, s. 25), författarna ansåg dock 

inte att den skulle rymmas inom tidsramen för studien. 

 

3. Vilken typ av data skulle kunna vara representativ för att utvärdera dessa 

slutsatser? 

I studiens kvantitativa datainsamling har författarna valt att studera data om 

revisionens omfattning, bolagsstatistik, ekonomiska kriser och inflationsstatistik för att 

besvara den nämnda forskningsfrågan. Författarna har valt följande källor för studien. 

Branschorganisationen Konsultguiden, Bolagsverket, Ekonomifakta och Statistiska 

Centralbyrån. Nedan följer tre anledningar till varför författarna valt dessa källor: 

 Redovisningsregler har en koppling till revisionens omfattning och således även 

antalet debiterbara konsulttimmar (Carrington 2010, s 40-62).  

 

 Antalet debiterbara konsulttimmar påverkas av förändringen i kundbasen, det vill 

säga antalet företag. Tillkommer nya företag kommer detta innebära fler 

debiterbara konsulttimmar, vilket är anledningen till varför författarna samlar in 

bolagsstatistik. 

 

 Revisionernas totala omsättning är en aggregerad form av revisionsarvoden, dessa 

är utsatta för makroekonomiska effekter såsom ekonomiska kriser och inflation. 

Därför måste vi isolera arvodet från dessa effekter för att göra trenden tillförlitlig. 

Detta gör författarna genom att justera bort inflationseffekterna samt säkerställa 

att marknadsfördelningen varit jämn över tid. 
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Denna metod skapar en representativ generell överblickande trend som visar en effekt 

av revisionens omfattning under tidsperioden K-projektet implementerats. Detta 

angreppssätt ger oss ytterligare en mätbar effekt över tid som möjliggör en jämförelse 

mellan hur omfattningen var innan och efter K-regelverken började tillämpas. Detta 

ligger även i linje med studien forskningsdesign. 

 

Andra intressanta kvantitativa data som utvärderats är tillväxt i och kostnader för 

företagen. Dessa kräver dock en utökning av studien då data behöver utgöra ett 

representativt urval av totala populationen av svenska företag. Detta skulle praktiskt 

innebära en granskning av ett flertal tusen årsredovisningar. Det är dessutom svårt att 

vetenskapligt bevisa att en förändring i dessa variabler är orsakad av K-projektets 

implementering, vilket författarna anses kunna med hjälp av revisionsarvodet. 

Ytterligare en fördel med revisionsarvodet är att data finns samlad på få ställen vilket 

gör studien genomförbar inom tidsramen. 

 

4. Hur påverkas revisionsarvodet av andra faktorer än K-projektet? 

Avslutningsvis väljer författarna göra ytterligare en kvalitativ datainsamling genom att 

intervjua en revisor från en väletablerad revisionsbyrå i syfte att skapa en djupare 

förståelse för hur revisorsarvodet fastställs. Författarnas förhoppning är här att med 

hjälp av öppna generella frågor ta reda på tillräckligt om revisionsarvodet för att kunna 

visa kopplingar mellan revisionsarvodets utveckling över tid och K-projektet. 

 

Här riktas dock en viss självkritik mot studien när författarna inte haft möjlighet att 

genomföra en intervju med företaget. Denscombe (2009) menar att en intervju är 

optimalt för att förstå en process som prissättning. Problem med tillrättalagda svar, 

tolkningsrisker och uteblivna observationer måste hanteras vid intervjuer. Författarna 

anser att vissa delar av problematiken kan hanteras genom att ställa generella frågor 

samt erbjuda respondenten att vara anonym i studien. Tolkningsrisker hanteras genom 

att säkra information om respondenten, vilket också höjer trovärdigheten i de svar som 

erhålls genom den semistrukturerade intervjuguiden (Denscombe 2009, s. 231- 233). 

Dessa argument förklaras mer genomgående senare i kapitlet. 

 

 

2.2.3 Val av data 

 Studiens studieobjekt är två effekter på svenska företag. Dessa studieobjekt är valda 

utifrån studiens fyra forskningsfrågor som behandlades i föregående stycke. 

 

Författarna har valt att inrikta studien mot två effekter, uppfattningar om K-projektet 

genom analys av tidigare studier i området samt revisionsarvodets utveckling över 

tidsperioden 2001–2010 vilken valdes utifrån det faktum att K-projektet initierades 

2005. 
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 Andra alternativa trender som diskuterats har varit att direkt studera svenska företags 

omsättning, antal anställda, balansomslutning samt andra kvantitativa trender såsom 

olika kostnader. Problem med orsakssamband har också varit en bidragande anledning 

till att författarna istället valt att studera revisorsarvodet och inte direkt försöka mäta 

tillväxt och kostnader. Tillväxt kan variera med en mängd olika faktorer och därför 

menar författarna att det är svårt att koppla sådana effekter över tid till K-projektets 

implementering. Revisorsarvodet var till skillnad från tillväxt direkt kopplad till K-

projektet genom revisionsprocessen och svenska företag genom revisionsplikten. 

Revisionsarvodet är således en obligatorisk kostnad för alla svenska aktiebolag 16  under 

perioden vi vill studera, således blir revisionsarvodet en representativ effekt som 

påverkar svenska företag. 

 

Uppfattningar om K-projektet hos svenska företag är en annan effekt som författarna 

väljer att studera. Överblicken genereras genom att positionera slutsatser från tidigare 

studier. Författarna anser att den finns möjligheter att generalisera vad tidigare studier 

kommit fram till. Författarna ämnar sedan jämföra resultaten av de två effekterna med 

varandra i linje med forskningsdesignen. Attityder hos företagen valdes som effekt på 

grund av att det fanns en mängd tidigare studier i ämnet. Samtliga studier hade också K-

projektet som utgångspunkt vilket ger trenden en förankring i fenomenet författarna 

ämnar undersöka. 

 

 

2.2.4 Datainsamlingsmetoder 

 Studien baseras på insamling av både kvantitativ och kvalitativ data. Dessa data 

ämnar författarna samla in genom andrahandskällor via internet samt en semi-

strukturerad intervju en revisor. 

 

Vid en semistrukturerad intervju används en intervjuguide för att underlätta 

genomförandet genom att styra respondenten att svara på de frågor författarna ämnar 

skaffa en djupare förståelse för. Guiden är uppdelad i två delar där den första är avsedd 

att säkerställa att den person som agerar respondent är lämplig att svara på frågorna, 

medan den andra delen utgörs av de frågor författarna önskar en djupare förståelse för. 

Intervjun kommer ske på respondentens arbetsplats för att denna ska känna sig bekväm 

med situationen samt att författarna ska kunna observera andra faktorer. 

 

Sökningen efter tidigare studier i ämnet förenklade redovisningsregler började på 

Södertörns högskolas biblioteks webbplats. Vid sökning efter svenska uppsatser 

användes till en början sökorden förenklade redovisningsregler. Sedan användes ett par 

av de nyckelord som angivits i de uppsatser som hamnat i träfflistan i Libris/Uppsök 

(Nationella bibliotekssystem), K-reg* och K-proj*. Författarna valde att korta ner 

                                                             
16 Regeringens webbplats – En frivillig revision 
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sökorden och ersätta ändelserna med en asterisk för att få flera examensarbeten och 

uppsatser i träfflistan.  

Andra val av insamlingsmetoder som utvärderats har varit enkäter och frågeformulär, 

författarna anser att en enkätundersökning som datainsamlingsmetod inte skulle 

rymmas inom tidsramen. Frågeformulär är ett alternativ till intervju. Författarna anser 

dock att en intervju ger mer trovärdiga resultat eftersom metoden ger möjlighet att 

tolka kroppsspråk och andra observerbara faktorer som miljön runt omkring vid 

intervjutillfället. En annan fördel med intervju som insamlingsmetod är att man kan 

ställa följdfrågor där respondenten exemplifierar sina svar. Denna möjlighet ges ej med 

ett frågeformulär. 

 

 

2.3 Analysmetoder  

 Författarna har valt att genomföra tre analyser för att besvara studiens 

forskningsfrågor: Repetitiv analys, Positionsanalys och Korrelationsanalys. Nedan 

redogörs för hur dessa analyser fungerar samt hur de besvarar forskningsfrågorna i linje 

med studiens forskningsdesign överblick, förenkling och jämförbarhet. 

 

2.3.1 Repetitiv analys 

 Analys av kvalitativa data kan som författarna tidigare diskuterat kring vara svår att 

analysera utan en tydlig struktur. Därför har författarna till denna studie valt att följa 

Denscombes logiska ordning Struktur, Presentation, Kodning, Tolkning och Verifiering. 

Enligt Denscombe är det vid analys av kvalitativa data vanligt att analysprocessen har en 

repetitiv karaktär och det är sällan varje steg slutförs innan nästa påbörjas. Det är 

naturligt att forskaren rör sig fram och tillbaka mellan stegen under analysen. 

(Denscombe 2009, s. 369-370) 

 

I denna studie kommer författarna att röra sig mellan Presentation av data, Kodning, 

Tolkning och Motivering i en cirkulär ordningsföljd som tillämpas genom hela analysen. 
 

Figur 2.1 Processen för repetitiv analys 

 
Egen bearbetning  

Källa: Denscombe 2009, s. 369-370 
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Först presenteras Empiri i form av ett citat, analysen utgörs sedan av att citatet jämförs 

med kodningen. Utifrån detta tolkas citatet som förenklande eller inte. I det sista steget i 

analysen verifieras tolkningen med en motivering. (Denscombe 2009, s. 370) 
 

Kodningen som används i studien är en definition av begreppet förenkling. Tolkningen 

jämför citatet med definitionen och verifieringen motiverar tolkningen. Genom 

analysprocessen skapar författarna en objektiv grund som distanserar forskarnas egna 

subjektiva åsikter och värderingar så att dessa inte påverkar resultatet av analysen. 

  

Denna analysprocess kommer att användas i studiens båda kvalitativa datainsamlingar. 

Resultatet av analysen blir tolkningar av citat från tidigare studier och ändamålet med 

analysen är att skapa en djupare förståelse för kvalitativ data. 

 
 
2.3.2 Positionsanalys 

 Positionsanalysen bygger vidare på de tolkningar författarna har gjort genom den 

repetitiva analysen. Enligt författarna skapar analysen en tydlig överblick av fenomenet, 

byggd på kvantifierad kvalitativ data som dessutom öppnar upp för jämförelser med 

andra EU-länders implementering av nya internationella redovisningsstandarder. Detta 

ger en möjlighet för andra forskare att genomföra liknande studier även i andra länder 

än Sverige. 

 

Positionsanalysen görs i två steg och utgår från definitionen av fenomenet ”förenklade 

redovisningsregler”.  Utifrån denna definition tolkas data i den repetitiva analysen som 

antingen förenklad eller komplicerad. Dessa tolkningar numreras och redovisas sedan i 

ett index i en separat bilaga. 

  

I positionsanalysens första steg kalkylerar författarna hur förenklande reglerna 

uppfattas i de tidigare genomförda studierna genom följande formel:  

 

 
     (  )     

Komponenter: 

     (                                     ) 

                            (                             ) 

           (                                           ) 

                         (                   ) 

 

Positionskoefficienten visar förhållandet mellan variabeln och totala mängden data.  

Denna studie visar hur många tolkningar (n) som uppfattas som förenklande (Y) på 

skalan 1 till 10 som bestäms av konstanten (k). 
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För analysens validitet behandlar författarna variabeln (förenklande) genom att utgå 

från fem antaganden:  

1. Alla tolkningar är lika mycket värda 

2. Författarnas definition avgör om en tolkning tolkas som förenklande 

3. Alla tolkningar som inte uppfyller definitionen räknas som komplicerade 

4. (n) utgör 100 % av data som analysen grundas på 

5. 10 enheter motsvarar hela funktionens omfattning 

 

I positionsanalysens andra steg kategoriseras tolkningarna av de tidigare studierna för 

att se vilka studiesubjekt som uppfattar K-projektet som förenklande och därefter 

presenteras resultatet i ett stapeldiagram. Analysen ger oss sammanfattningsvis en 

överblick till vilken grad K-projektet uppfattas förenklande samt en förståelse för hur 

olika studiesubjekt uppfattar K-projektet.  

 

Analysen är en enkel jämförelsemodell som ger en mer överskådlig blick av mjuk data så 

som kvalitativ data. Förslagsvis kan denna modell användas i framtiden för att jämföra 

Sverige med andra EU-länder. 

 

 

2.3.3 Korrelationsanalys 

I korrelationsanalysen ställer författarna data som beskriver revisionens omfattning och 

antal företag mot varandra på varsin axel i ett diagram. Y-axeln utgörs av revisions-

arvodet och X-axeln utgörs av antal aktiebolag. För att koppla samman dessa två 

variabler vilar analysen på följande antaganden: 

 

 Antal aktiebolag utgör 100 % av revisionsbyråernas kundbas, då revisionsplikten 

gällde under den period mätningarna utfördes.  

 

 Revisionsarvodets aggregerade omfattning bestäms av antal debiterbara arbets-

timmar revisorn måste lägga för att styrka de tre att-satserna. 

 

 Antalet debiterbara arbetstimmar ökar antingen som konsekvens av fler kunder 

eller av en utökning av revisionsarbetet. 

Resultatet av analysen ämnar beskriva hur stor del av arvodet som beror på variabeln 

antal aktiebolag. 

 

 

2.3.4 Analysernas struktur  

 För att göra analysen av de tre ovan nämnda analysmetoderna jämförbar kommer 

författarna till denna studie att tillämpa en struktur för analysen som en konkretisering 

av forskningsstrategins tre utgångspunkter: Överblick, Förståelse och Jämförbarhet. 
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Strukturen för denna studie är baserad på redogörelse av Tid, Resurser, Resultat och 

Effekter, där författarna valt att redogöra för dessa fyra aspekter i olika steg. 

1. Författarna ämnar att innan varje analys redogöra för vilken tidsperiod insamlad 

data beskriver. 

 

2. Författarna ämnar att efter varje analys föra en diskussion kring analysens 

resultat kopplat till K-projektets implementering. 

3a. Författarna ämnar sammanfatta studiens två överblickande analyser, 

(korrelationsanalysen och positionsanalysen) och redogöra en effekt på svenska 

företag för var och en av analyserna.  

3b.  För studiens två repetitiva analyser ämnar författarna skapa en förståelse kring 

vad var och en av dessa effekter kan bero på. 

4. Avslutningsvis ämnar författarna föra en diskussion där författarna värderar 

analysen utifrån studiens metodologiska problem med Omfattning, 

Metodkombination, Pragmatism, Logik och Ordningsföljd.  

Tanken bakom detta sätt att strukturera studien är att underlätta analysen med hänsyn 

till Miles (1979) resonemang där ett konceptuellt ramverk, eller med andra ord en 

övergripande struktur, underlättar analysarbetet för de studier som använder sig av 

kvalitativ data. 

 

Författarna avser här att förenkla sammanställningen av studiens Överblick och 

Förståelse genom att göra dessa jämförbara med hjälp av ovanstående struktur. 

 

 

2.4 Metodologiska problem 

 Denscombe (2009) redogör visserligen att det finns många fördelar med 

metodkombinationen, som beroende på hur metodvalen kombineras exempelvis kan ge 

ökad träffsäkerhet, mer fullständig bild och kompensera upp starka och svaga sidor. 

Metoden har fått gehör från erkända forskare som använts sig av metodkombination 

som visas i följande citat. 

 

”Det är inte svårt att i samhällsforskningens historia finna exempel på forskare som 

framgångsrikt har kombinerat sina metoder. Som tillvägagångsätt – med ett erkänt 

namn och forskningsanseende – har det först under senare år hamnat i förgrunden 

och lyfts fram av författare som Creswell (2003), Creswell och Plano Clark (2007), 

Gorad och Tylor (2004), Greene et al. (1989), Johnson och Onwuegbuzie (2004), och 

Tashakkori och Teddlie (1998, 2003)” (Denscombe 2009, s. 149) 
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Men Denscombe visar inte bara fördelar med metodkombination, utan belyser också att 

det finns metodologiska problem. Nedan följer en redogörelse för vissa av dessa risker 

som är relevanta för denna studie (Denscombe 2009, s. 164-166). 

 Omfattning: Metodkombinationen medför att flera olika sorters data behöver 

samlas in och således ökar också studiens omfattning. Det finns en risk att tids-

ramen är för snäv.  

 

 Metodkombination: Metodkombinationen kräver färdigheter i att jobba med 

både kvantiativa och kvalitativa metoder. Det finns en risk att analysarbetet blir 

för komplicerat. 

 

 Pragmatism: Begreppet kan feltolkas i den meningen att författarna tror att de 

kan göra allt på sitt eget sätt utan att ta hänsyn till bakomliggande principer. Det 

finns en risk för att studien inte håller sig till vetenskapliga principer vad gäller 

insamling och analys av den data som används om man är för kreativ.  

 

 Logik: Fynden från olika metoder behöver inte bekräfta varandra. Det finns en risk 

att opperationaliseringen misslyckas med att finna kopplingar mellan de veten-

skapliga bevis som de olika metoderna producerar. 

 

 Ordningsföljd: Då forskningsdesignen är bestämd av en viss ordningsföljd 

begränsas möjligheten att låta utveckla designen då den fastställts innan data 

samlats in. Det finns en risk med att studien är statisk och svår att justera. 

 
Författarna har resonerat kring dessa problem med metodkombination utifrån riskerna 

med Omfattning, Pragmatism, Logik, Ordningsföljd och Metodkombination. 

 

Omfattningen har begränsat studien i den mån att författarna har valt att utföra en 

kvantifiering av tidigare studier på bekostnad av en enkätundersökning till svenska 

företag. 

 

Författarnas bedömning är att de val av datainsamlingsmetoder som gjorts inte är 

optimala, men att de trots detta resonemang anser dessa val som rimliga och mer 

givande i relation till de andra alternativen. I förhållande till studiens tidsbegränsning är 

detta angreppssätt mera tidseffektivit i jämförelse med de andra alternativen. Att hinna 

göra en enkätundersökning i syfte att generalisera uppfattningar om K-projektet på 

svenska företag ses inte som realistiskt att genomföra på två månader. 

 

Ytterligare besvarar författarna kritiken mot den pragmatiska intställningen som 

studiens forskningsdesign bygger på. Författarna menar dels att det är en nödvändighet 

för att besvara de forskningsfrågor som är formulerade, men också att påståenden om 

att principer för analys och insamling inte skulle vara grundade i vetenskapliga 
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principer känns som tämligen naivt. Författarna har tagit hänsyn till kritiken och 

objektivt redogjort för hur de tillvägagångssätt som använts i de analyser som 

genomförts, för att läsaren ska kunna bedömma om studien saknar vetenskaplig grund. 

 

De logiska risker som finns med att använda sig av metodkombination har varit central 

för stuidens utformning vad avser att koppla samman effekter på svenska företag med 

K-projektet. Författarna har därför varit tvunga att säkerställa kopplingar mellan dessa 

effekter. Studiens studieobjekt är som tidigare benämnts revisionsarvode och attityder 

om K-projektet hos svenska företag. Dessa logiska problem kan påverka studiens 

giltighet negativt. Författarna anser sig kunna koppla samman dessa effekter via 

revisionsplikten och revisionsprocessen. 

 

Ordningsföljden är en väsentlig risk för studien. Då ordningen för datainsamling och 

analys fastställs innan data samlats in, tappar författarna möjligheten att förändra 

forskningsdesignen under arbetets gång. Detta kan få konsekvenser som kan begränsa 

studien om vissa data saknas eller om frågor feltolkas.  

 

Riskerna med metodkombinationens krav på förkunskaper har författarna tagit i 

beaktande då författarna har erfarenhet av såväl kvalitativa och kvantitativa data sedan 

tidigare. Detta innebär givetvis inte att risken för fel uteblir men författarna ser inte 

metodvalet som någon avgörande riskfaktor.  

 
2.4.1 Validitet och reliabilitet   

 Studiens giltighet grundar sig i huruvida data och de insamlingsmetoder författarna  

använt i studien är giltiga för att besvara studiens syfte. 

 

Vad gäller risker med data finns det vissa risker vad gäller metodkobinamtionens 

utforming som gör det enklare att begå fel. Problem med logik, pragmatik och 

ordningsföljd gör metodkombinationen komplex vilket bidrar till dessa risker. För att 

hantera dessa risker har författarna valt en egen forskningsdesign som är förankrad i 

vetenskapligt erkända metoder samt att författarna har en enkel men tydlig struktur 

som underlättar analysering av den data som produceras. Detta miskar risken för att 

begå fel. 

 

Ytterligare åtgärder som stärker studiens validitet är den semistrukturerade intervjun 

och en visad hänsyn mot makroekonomiska effekter vad gäller revisionsarvodet. 

Författarna tar hänsyn till dessa effekter genom att bearbeta grunddata. Följande 

effekter anser författarna vara viktiga att undersöka: inflation, ekonomiska kriser och 

marknadens storlek. 

 

Då revisionsarvodet är ett pris för revisionsbyråers tjänster kommer data påverkas av 

inflationen. I studien väljer författarna att justera för inflationens påverkan vilket höjer 

datas tillförlitlighet. 
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Ekonomiska krisers påverkan på data kan också påverka studien, vid extrema fall kan 

giltigheten ifrågasättas då data inte är representativ att jämföra. I studien måste 

exempelvis finanskrisens effekter undersökas innan data processas genom analys.  

 

Förändringar i marknadens storlek har också betydelse för revisorsarvodets storlek, vi 

måste här utreda om en eventuell ökning eller minskning av arvordet beror på en ökad 

eller minskad kundbas och i så fall hur stor påverkan kundbasen har på arvodet. Detta 

problem ämnar författarna lösa genom att statistiskt testa dessa variablers korrelation, 

vilket höjer trovärdigheten för studien.  

 

I studien ämnar författarna använda sig av tre analyser: repetitiv analys, positionsanalys 

samt korrelationsanalys. Resultaten från dessa analyser kommer sedan jämföras med 

varandra enligt studiens forskningsdesign. Då studien använder flera olika sorters data 

på olika sätt genom tre relativt omfattande analyser finns en risk för att resultaten 

tolkas på ett felaktigt sätt genom nivåfel eller att variabler inte är logiskt kopplade till 

varandra. 

 

Författarna menar att forskningsdesignen som sorterar data på olika nivåer hjälper dem 

undvika att göra felaktiga tolkningar genom nivåfel. Samtidigt behandlar de risken för 

att data plockas ur sitt logiska sammanhang genom att säkerställa att all data är grundad 

i verkligheten samt att författarna utformar definitioner och antaganden för hur de 

tolkar data och resultat av analyser. Vidare anser författarna att dessa åtgärder inte 

försäkrar att studien är helt felfri, därför har de redogjort all bearbetning av data, 

beräkningar samt tolkningar i anslutning till uppsatsen i form av bilagor. Dessa åtgärder 

bör höja trovärdigheten för studien som helhet.  

 

2.4.2 Källkritik 

 Andra tolkningsrisker som författarna måste ta hänsyn till är de tolkningar som gjorts 

av andra forskare. Mer än hälften av denna studie består av sekundärdata vilket är en 

betydande del av uppsatsen. Författarna bedömer att större delen av den sekundärdata 

som används är hämtade från trovärdiga källor som Statistiska centralbyrån, 

Bolagsverket och Konsultguiden. Författarna resonerar att det även här kan förekomma 

fel men att det är större risk för fel vid bearbetning av tidigare studier där data tolkas 

två gånger. Författarna väljer dock trots denna självkritik att genomföra positions-

analysen som baseras på dubbeltolkningar. Enligt författarna ämnar inte analysen exakt 

förklara hur något förhåller sig till något annat, utan istället spegla användares generella 

uppfattningar om K-regelverken från tidigare studier. Här värderar författarna en 

kvantifierad sammanställning av vad tidigare studier kommit fram till högre än att små 

detaljer om en enskild studie förbises. Trots detta resonemang medger författarna att 

detaljer i enskilda studier kan ha förbisetts vilket minskar reliabiliteten något.   
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3 TEORI 

 I detta kapitel redogörs för de teorier som författarna anser relevanta för att förstå 

fenomenet i studien, totalt 6 teorier. Två teorier beskriver adoption av redovisnings-

standarder ur makro- och mikroperspektiv, en teori belyser revisionens koppling till 

svenska företag och K-projektet och slutligen tre teorier som på olika sätt förklarar hur 

företag reagerar på förändringar. Genom att redogöra för dessa teorier fördjupas 

förståelsen för fenomenet i studien. Vidare presenteras de tidigare studier som används i 

denna studie. 

 

 

3.1 Teoretisk diskussion 

 Författarna ämnar här redogöra för och motivera de teorier som de finner relevanta 

för studien. Först presenterar författarna teori som sedan diskuteras och motiveras 

utifrån studiens forskningsdesign. Då studien har en induktiv ansats kommer 

teoriavsnittet främst användas som ett bollplank som läsaren kan använda för att förstå 

hur studiens val av data samt hur resultat av olika analyser kopplas till svenska företag 

och K-projektet. 

 

 

3.1.1 Redovisningspraxis ur ett makroperspektiv  

 Som nämnts i inledningen delar Nobes (1998) upp redovisningssystem i två klasser, 

anglosaxisk och kontinental, för att se hur redovisningspraxis för olika typer av företag 

påverkas av kulturella och institutionella faktorer. Ett land kan uppvisa användning av 

flera redovisningssystem, således är det systemen och inte länderna som bör 

klassificeras.  

 

Författarna menar att detta överblickande sammanhang skapar viss förståelse för hur 

nya standarder såsom K-projektet utvecklas samt eventuella konsekvenser av detta som 

kan vara värt att återkoppla studiens resultat till. 

 

Företag ser olika ut, Nobes belyser därför ett behov att beskriva de olikheter i 

redovisningen som tillämpas på små ägarledda bolag och stora börsnoterade bolag. Som 

utgångspunkt använder han Zymans klassifikation av finansieringssystem vid utveck-

lingen av kategorier som underlättar beskrivningen av skillnaderna mellan olika länder 

och för att identifiera den största anledningen till internationella skillnader i den 

finansiella rapporteringen, de olika syften som ligger till grund för rapporteringen.  

 

Sverige placeras in i den regelbaserade kontinentala redovisningen då vi har en stark 

redovisningstradition där redovisning och beskattning är ihopkopplade.  De nya K-regel-

verken är en följd av den globala harmoniseringen mot de internationella redovisnings-

standarderna IFRS. Författarna anser att övergången möjligen förefaller sig mer 
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komplicerad än den bild BFN ger av ett förenklande regelverk som passar olika företag 

genom val mellan olika K-regelverk. 

 

Nobes föreslår en tvåvägsklassificering av redovisningssystem med hjälp av variablerna: 

styrkan i aktiemarknaden och graden av kulturell dominans. För kulturellt själv-

försörjande länder föreslås att klassen för det dominerande redovisningssystemet 

bestäms med hänsyn till styrkan i aktiemarknaden. För kulturellt dominerade länder 

bestäms klassen av redovisningssystem av den kulturella påverkan. Ibland utvecklas 

aktiemarknaden gradvis eller att en del bolag intresserar sig för de utländska aktie-

marknaderna. Detta leder till utveckling av lämplig redovisningsstandard och är en av 

anledningarna till att det inom ett land finns fler än en kategori av redovisnings-

standarder.  

 

Med detta makroperspektiv på redovisningspraxis ökar förståelsen för utvecklingen av 

nya redovisningsstandarder. Teorin redogör för att redovisningsregler i Sverige placeras 

i ett större sammanhang samt att regler påverkas av styrkan i aktiemarknaden och 

graden av kulturell dominans. Ytterligare placeras Sverige in i detta sammanhang då vi 

befinner oss mitt i en gradvis övergång från kontinentalredovisning mot anglosaxisk 

redovisning. Författarna anser att detta förklaringsperspektiv kan vara användbart för 

att förklara utfallet hur svenska företag uppfattar K-projektet. 

 

 

3.1.2 Redovisningspraxis ur ett mikroperspektiv  

 Enligt Schuetze (2001) har reglerna för redovisning och finansiell rapportering blivit 

för omfattande och komplexa, vilket han visar genom att framhålla FASB som har tagit 

fram 139 paragrafer med redovisningsstandarder där varje paragraf har en guide på 

mellan 200 – 500 sidor. I en undersökning riktad mot toppanalytiker visar han med 

siffror på hur otydlig den är. Analytikerna har haft stora problem att förstå sig på fot-

noterna i årsredovisningarna och undersökningen visar att 35 % inte förstår de fotnoter 

som finns och att 55 % skulle vilja ha en bättre förklaring till dessa. 

 

Redovisning borde inte vara så komplicerad. "Vanliga" människor och chefer på olika 

nivåer borde kunna läsa en rapport och förstå dess innehåll, men nu måste dessa 

individer vända sig till experter, till exempel revisorer, för att få handledning och först 

därefter fatta beslut rörande verksamheten. 

 

Schuetze bekräftar genom sin undersökning av hur utbildade analytiker har problem 

med att tolka årsredovisningar, hur komplicerade redovisningsstandarder är. Denna 

problematik skulle kunna användas i en diskussion mellan de resultat och tolkningar av 

tidigare uppsatser kommer fram till där andra användare än analytikers uppfattningar 

mäts genom 16 fallstudier om hur företag uppfattar K-regelverken. Dessa olika 

regelverk ger olika återrapporteringskrav. 
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Schuetze föreslår i artikeln att FASB bör ändra definitionen för tillgångar. Han menar att 

dagens begreppsförklaring är abstrakt, komplex och lätt att feltolka och att många av de 

revisorer han känner inte förstår definitionen. Detta leder till många egna tolkningar och 

bedömningar och Schuetze kallar det för ”feel-good accounting” Artikelförfattaren 

föreslår en konkretisering, definitionen för en tillgång bör istället vara någonting som 

kan omvandlas i pengar och som har ett verkligt värde, inte något abstrakt som dagens 

förklaring där tillgången motsvaras av ett förväntat framtida ekonomiskt värde. En 

konkretiserad definition menar han skulle göra det möjligt för ”vanliga” människor att 

använda sig av och förstå de finansiella rapporterna. Även definitionen för skulder anser 

han är oklar och diffus då den är bred och svårtolkad. Här föreslår han att det ska krävas 

en garanti på en framtida utbetalning för att få ta upp något som en skuld.  

 

Vid definiering av tillgångar och skulder har Schuetze varit väldigt bestämd med att 

poängtera att dessa ska värderas till det verkliga värdet – för tillgångar, det som 

omedelbart kan omvandlas till pengar och för skulder, det kreditgivaren kan göra 

anspråk på. Detta menar han är True North, det verkliga värdet. Enligt FASB ska 

informationen i finansiella rapporter vara till ”decision usefulness”, men i guider ges en 

mycket ospecifik definition vilket ger användarna ett stort tolkningsutrymme. Schuetze 

menar att det behövs en definition av True North inom redovisningen. Alla vet åt vilket 

håll norr är på en kompass och vi kan hela tiden sträva efter att jobba mot norr, medan 

”decision usefulness” däremot kan ligga var som helst på kompassen. 

 

Schuetze behandlar här en problematik om hur tolkningsutrymme är negativt för 

återrapporteringen. Möjligheter att göra olika val ställer krav på förkunskaper hos 

användaren som då måste förstå reglerna bakom dessa olikheter i rapporteringen. 

Eftersom BFN genom K-projektet använder sig av olika regelverk där årsbokslut och 

årsredovisningskraven ändras för de företag som väljer dessa samt att koncern-

redovisningen är baserad på IFRS vilka innehåller dessa tolkningsutrymmen, ser 

författarna ingen anledning att K-projektets syfte med förenkling skulle ha en grund i 

verkligheten. Författarna ämnar här återkoppla till denna problematik senare i kapitel 6 

då studiens resultat diskuteras. 

 

 

3.1.3 Revisionsprocessen 

 Författarna har utgått från en tidsperiod då revision var obligatorisk för svenska 

företag. Det är valet att mäta revisionsarvoden som motiverar denna teoridel. 

 

Revisionsprocessen beskrivs för att skapa en bättre förståelse för hur författarna i denna 

studie kopplat samman trenden som utvärderar resultaten från hur svenska företag 

uppfattar att K-regelverken är uppbyggda. 

 

För att förklara revisionsprocessen har författarna utgått från Carrington (2010) 
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Figur 3.1 Revisionsprocessen 

 

Carrington 2010, s. 41 

Enligt Carrington kan man med en enkel modell beskriva hur revisionsprocessen går till. 

Den här modellen består av fyra delar: företagsledningens påståenden, revisorns 

bestyrkandeåtgärder, dokumentation samt revisorns rapportering. (Carrington 2010, s. 

40)  

 

Företagsledningens påståenden kan inordnas under följande begrepp, Existens, 

Rättigheter och förpliktelser, Inträffande, Fullständighet, Värdering, Mätning, 

Presentation och upplysning (Carrington 2010, s. 41) 

 

K-projektet påverkar främst företagsledningens förpliktelser i den mån att de konse-

kvent måste veta hur de tillämpar regelverken, men också hur finansiell information 

presenteras genom att K-projektet möjliggör val av olika externredovisning. Vidare 

beskriver Carrington revisorns bestyrkandeåtgärder som en konsekvens av vad 

företagsledningen påstår. Bestyrkandeåtgärderna revisorn genomför syftar till att 

försäkra att inga väsentliga fel förekommer i det som företagsledningen hävdar.  

 

All information som revisorn använder för att komma fram till att det inte förekommer 

väsentliga fel betraktas som revisionsbevis. Dessa revisionsbevis kan se olika ut 

beroende på vilka påståenden som revisorn granskar. (Carrington 2010, s. 44-47) 
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Oavsett vilka bestyrkandeåtgärder revisorn väljer är dokumentering en viktig del i 

revisionsprocessen. Carrington redogör för varför genom att svara i vilket ändamål 

revisionsbevisen används. Dessa är produktionstekniska skäl, underlag för 

kommunikation, juridiska skäl och som referens till revisionsberättelsen. (Carrington 

2010, s.49)  

 

Rapportering är ytterligare en viktig del av revisionsprocessen, om inte den viktigaste, 

då detta är målet med revisionen. Informationen som revisorn samlar in är strikt 

konfidentiell och omgärdad av sekretess. Revisorn har dock ändå vissa skyldigheter att 

tillhandahålla vissa typer av information till myndigheter och styrelse. Till styrelsen 

eller VD kan revisorn lämna en erinran, vilket innebär att revisorn upptäckt miss-

förhållanden som bör rättas till. Om dessa fel kvarstår nämns detta i revisions-

berättelsen, som då blir oren. Revisionsberättelsen är som nämnts tidigare en viktig del 

av revisionsprocessen. (Carrington 2010, s.57) 

 

”Syftet med revisorns granskning kan beskrivas som att möjliggöra de uttalanden som 

revisorn gör i revisionsberättelsen.” – (Carrington 2010, s 58)  

 

Som citatet beskriver används de tidigare stegen i processen för att möjliggöra 

revisionsberättelsen. Revisionsberättelsen är strikt standardiserad, då den ska vara lätt 

att förstå sig på. Detta bidrar även till att avvikelser från standarden uppmärksammas 

lättare. Revisionsberättelsen kan sammanfattas som en verifikation på att inga 

väsentliga fel förekommer i företagsledningens påståenden.  

 

Revisionsprocessen är viktig för denna studie då den förklarar hur revisorn arbetar 

vilket förklarar varför revisionen varierar i omfattning. För att ytterligare förstå vad det 

är som ökar eller minskar revisorns arbetsinsats måste vi också fördjupa oss i 

begreppen väsentlighet och risk. Dessa redogör författarna för i nästkommande stycke. 

 

 

3.1.4 Väsentlighet & Risk 

 Som tidigare framgått av revisionsberättelsen, syftar den till att försäkra att 

årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.  

 

Med väsentlighet menas att ”information är väsentlig om ett utelämnande eller en 

felaktighet kan påverka de beslut som användaren fattar på basis av informationen i de 

finansiella rapporterna. Graden av väsentlighet beror på postens eller felets storlek och på 

omständigheterna kring utelämnandet eller felet. Väsentlighet är därför mer en fråga om 

en tröskelnivå än en grundläggande kvalitativ egenskap som informationen måste ha för 

att vara av värde (Föreställningsram för utformning av finansiella rapporter, samt RS 320 

punkt 3)” - (Carrington 2010, s 63) 
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Citatet definierar vad som menas med västenliga fel samt att väsentlig information är 

information som är betydelsefull för användarna av de finansiella rapporter som 

revideras. Då väsentliga fel är en tröskelnivå måste denna nivå definieras och 

bestämmas. Detta görs genom att revisorn sätter en acceptabel väsentlighetsnivå. Nivån 

bestämmer vilka fel som är väsentliga i det specifika företaget som revideras. En vanlig 

bedömning är att väsentlighetsnivån sätts till 3-5% av företagets vinst före skatt. 

 

Väsentlighetsbegreppet är nära förknippat med begreppet risk. Acceptabel väsentlig-

hetsnivå fördelas på acceptabelt fel för respektive konto eller transaktionsslag. När 

revisorn bedömer dessa nivåer utsätts revisorn för risk. Förhållandet mellan revisionens 

effektivitet och risk liknar Carrington med en balanserande gungbräda med risk och 

effektivitet på varsin sida. En högre väsentlighetsnivå leder till att färre gransknings-

insatser behöver utföras och att revisionsrisken blir lägre.  

 

Det Carrington beskriver innebär att det finns ett positivt samband mellan väsentlighet 

och risk. Detta kan också kopplas vidare till det föregående stycke som beskrev 

revisionsprocessen, då fler revisionsbevis behövs för att tillstyrka en lägre väsentlig-

hetsnivå.  

 

 

3.1.5 Förståelse för företags uppfattningar om förändringar  

 Nedan presenteras tre teorier som förklarar hur företag reagerar på förändringar. 

 

Shane (2003) menar att institutionella förutsättningar har betydelse för nyföretagande. 

De institutionella förhållandena påverkar entreprenörer i ett land genom att de skapar 

en del av den ekonomiska miljö som entreprenörerna är verksamma inom. Shane menar 

ytterligare att den ekonomiska miljöns stabillitet är beroende av låg inflation och en 

stabil politisk miljö. Det har visat sig att företagare främjas av ett enkelt och explicit 

regelsystem då det ökar tryggheten för företagarna. Entreprenörskap är enligt Shane 

redan karakteriserat av risk och osäkerhet varför det inte är önskvärt att utsätta dessa 

individer för än mera prekära regler och därmed högre fara och ovisshet (Shane 2003, 

se Landström & Löwegren 2009, s 30).  

 

I dagsläget är flera respondenter i tidigare studier kritiska till om K-projektet verkligen 

innebär förenklingar för företagarna. I och med detta kan tryggheten för företagarna 

diskuteras. Osäkerhet i den ekonomiska miljön påverkar företagen då de blir passiva. 

Denna osäkerhet uppstår vid otydliga regler. Om detta resonemang av Shane stämmer 

borde det finnas bevis för detta i studiens utvärderande trender. Här kan författarna 

återkoppla sina egna resultat till Shanes resonemang. 

 

Till skillnad från Shane, beskriver Porter (1985) olika strategier som företag använder 

då de konkurrerar på marknaden. Tillvägagångssätten beskriver också hur företag väljer 
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taktik samt vilka svagheter de olika strategierna har. Dessa teorier är förankrade i hur 

företag medvetet eller omedvetet påverkas av marknaden och den ekonomiska och 

politiska miljön. Lågprisstrategi innebär att företaget konkurrerar med priset på deras 

varor och tjänster, denna taktik är dock inte lämplig för alla företag. Strategin förutsätter 

en stor marknadsandel och stora volymer. Om det nya företaget kan pressa ner 

kostnader för produktionen exempelvis genom att ha en effektivare tillverkning, kan 

strategin vara framgångsrik. Enligt Porter så förutsätter lågprisstrategin att företaget 

skapar sig marginaler genom att sänka kostnaderna i företaget. Detta innebär att företag 

som tillämpar denna taktik är känsligare för högre kostnader än företag som inte väljer 

att använda lågprisstrategin. (Porter 1985, se Landström & Löwegren 2009, s. 402) 

 

Porters teorier om olika marknadsstrategier ökar förståelsen för hur marknaden och 

den politiska och ekonomiska miljön påverkar revisionsarvodet som strategiskt 

hjälpmedel. Författarna använder sedan Porters lågprisstrategi för att utvärdera hur 

representativt revisionsarvodet är för att utvärdera hur K-projektet uppfattas.  

 

Mintzberg (1998) tar upp ett annat perspektiv för att beskriva hur företag väljer 

strategi. Denna version kan ses som en kompromissmodell mellan Shane och Porter där 

Mintzberg menar att nya förhållanden uppstår kontinuerligt och att företag snarare 

reagerar på förändringar på marknaden och i den ekonomiska och politiska miljön, än 

gör medvetna strategival. För Mintzberg utgör en strategi ett svar på förändringar i 

företagens omgivning (Mintzberg m.fl. 1998, se Landström & Löwegren 2009, s. 403).  

 

En förändring i form av till exempel K-projektet påverkar företagen och kommer även 

att märkas i deras beteende. K-projektet är en i raden av förändringar som uppkommit i 

företagens omgivning och det ses som en naturlig process att företagen reagerar på 

utvecklingen. Dessa förklaringar kommer författarna att nyttja genom att jämföra 

resultaten från studien utifrån flera perspektiv. 

 

 

3.2 Tidigare studier 

 En kartläggning av tidigare studier inom området förenklade redovisningsregler har 

resulterat i 42 publicerade arbeten från landets universitet och högskolor relevanta för 

denna studie. Av dessa är 22 skrivna på avancerad nivå (magister) och 20 på grundnivå 

(kandidat). Det finns en tydlig koppling att denna forskning har följt utvecklingen av 

Bokföringsnämndens K-projekt. 

 

Av dessa 42 uppsatser handlar sju stycken om K1-regelverket, 18 stycken om K2, sju 

stycken om K3/IFRS for SMEs, nio stycken behandlar Bokföringsnämndens K-projekt 

övergripande och en handlar om slopad revisionsplikt. Här nedan följer en kronologisk 

redogörelse för 16 uppsatser vars syfte var att få fram användarnas åsikter gällande de 

nya regelverken. I detta avsnitt innebär författarna de tidigare studiernas författare. 
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3.2.1 Uppsatser publicerade år 2007 

 I magisteruppsatsen ”Förenklade redovisningsregler? Redovisningskonsulters 

uppfattning”17 kommer författarna fram till att de förenklade redovisningsreglerna 

troligen inte kommer att underlätta för de enskilda näringsidkarna, utan snarare 

medföra större arbetsbörda och därmed även högre kostnader. Vidare tror deras 

respondenter att det krävs en viss grad av ekonomisk utbildning för att förstå den 

vägledning till reglerna som lämnas, vilket många av småföretagarna saknar. 

 

I kandidatuppsatsen ”Nya regler för K1-företag: Förenkling eller inte?”18 

djupintervjuades enskilda näringsidkare för att redogöra för om de förenklade reglerna 

verkligen innebar förenkling och kostnadsbesparing för deras redovisning. 

Respondenternas svar tyder på att de nya reglerna inte kommer leda till någon 

kostnadsbesparing eftersom respondenterna även fortsättningsvis kommer anlita 

redovisningskonsulter för att sköta deras bokföring och rapportering. Respondenterna 

tycker alltså inte att förenklingen är så påtaglig att det skulle löna sig att sköta all 

redovisning själv. 

 

I kandidatuppsatsen ”K1-företag: Förenklad redovisning?”19 redogör författarna för 

revisorers och redovisningskonsulters åsikter angående de förenklade redovisnings-

reglernas påverkan på K1-företagens förutsättningar att sköta sin egen redovisning. 

Även dessa författare kommer fram till att dessa nya regler inte ses som så pass mycket 

förenklande att småföretagarna kommer välja att själva sköta sin egen redovisning. 

 

 

3.2.2 Uppsatser publicerade år 2008 

 Magisteruppsatsen ”Redovisning i K1 – Hur upplevs de nya förenklade 

redovisningsreglerna?”20 tar även den upp frågan om de nya reglerna upplevs som 

enklare. Ingen av de enskilda näringsidkare som ingick i studien använde det förenklade 

bokslutet och de revisorer och redovisningskonsulter som bidrog till studiens 

genomförande var inte pådrivande i frågan att använda det nya regelverket för deras 

klienter. 

 

Även slutsatserna i uppsatsen ”K1-regelverket – Ett komplicerat förenklingsprojekt”21 

handlar om att det trots nya enklare regler fortfarande är för svårt för många små-

företagare att själva sköta hela sitt redovisningsarbete. För redovisningskonsulter skulle 

det däremot innebära en viss förenkling. 

 

                                                             
17 Gustafsson, A. & Nilsson, S. (2007), Karlstads Universitet 
18 Karlsson, T., Eriksson, K. & Andersson, H. (2007), Karlstads Universitet 
19 Fredriksson, A. & Nilsson, N. (2007), Karlstads Universitet 
20 Alexandersson, L. & Ohlson, A. (2008), Högskolan i Borås 
21 Akdemir, B., Mattsson, C. & Östman, M. (2008), Högskolan i Borås 
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3.2.3 Uppsatser publicerade år 2009 

 Även i kandidatuppsatsen ”K2-regelverket: en empirisk studie om K2-regelverkets 

förenklingar och dess effekter”22 undersöks attityder huruvida de nya redovisnings-

reglerna inneburit någon förenkling, men denna studie handlar om K2-reglerna. Även 

här är den redovisningsexpertis som utgör studiens respondenter tveksamma till om 

fler företagare kommer använda sig av det nya regelverket K2, då förändringarna inte 

nödvändigtvis kommer innebära förenkling i praktiken. 

 

Författarna till kandidatuppsatsen ”K1-regelverket: - har det blivit en förenkling?”23 kom 

fram till att de nya reglerna kan innebära en förenkling ur revisorers och redovisnings-

konsulters perspektiv. 

 

Kandidatuppsatsen ”Förenkling, inte alltid så enkelt – En studie om Bokförings-

nämndens K-projekt”24 har en kritisk inställning till om K-projektet verkligen kommer 

leda till förenklingar inom redovisningsområdet. Författarna anser att eftersom 

projektet är ett politiskt initiativ tar det inte tillräcklig hänsyn till de behov som 

företagarna har. De ifrågasätter om detta förenklingsarbete fokuserar på rätt sak då 

komplicerade redovisningsregler endast utgör en del av den administrativa bördan. 

 

Även respondenterna i form av redovisningsexperter i magisteruppsatsen ”K2-reglerna: 

En studie av uppfattningar kring förenkling”25 anser inte att förenklingarna når ut till de 

som har störst behov av förenkling. De skattespecialister som bidrog till studien anser 

att förenklingen ligger i att reglerna är samlade i ett dokument och att antalet val-

möjligheter minimerats. 

 

I kandidatuppsatsen ”K1-reglerna – Vad har redovisningsprofessionen för uppfattning 

om förenklingsreglerna K1?”26 framkom av intervjuerna att respondenterna inte anser 

att det blivit någon förenkling i praktiken, men att projektet är uppskattat även om det 

inte räckt hela vägen fram. 

 

 

3.2.4 Uppsatser publicerade år 2010 

 I kandidatuppsatsen ”Förenklade redovisningsregler i K2-regelverket: en empirisk 

studie gällande specialisters upplevelser kring informationsvärdet och den 

administrativa bördan”27 studerades redovisningsspecialisters uppfattning av 

informationsvärdet och den administrativa bördan i och med de nya K2-reglerna. 

Slutsatserna för studien var att K2-regelverket reducerar informationsvärdet i 

                                                             
22 Draganovic, A., Hasic, J. & Hell, H. (2009), Linköpings Universitet 
23 Johansson, E. & Karlsson, M. (2009), Högskolan i Skövde 
24 Stenbeck, E., Hirvonen, D., Pearson, J. & Sjöberg, P. (2009), Lunds Universitet 
25 Hanson, M. & Lyth, M. (2009), Linköpings Universitet 
26 Hjertqvist, J. & Guldmyr, H. (2009), Högskolan Halmstad 
27 Nordmark, L. & Segerlund, S. (2010), Luleå Tekniska Universitet 
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redovisningen och regelverket leder inte till någon lättnad vad gäller den administrativa 

bördan.  

 

I magisteruppsatsen ”K2-regelverket: en förenkling?”28 diskuteras om regelverkets syfte 

förenkling kan anses uppnått. Slutsatserna visar på att förenklingarna ligger i att 

reglerna nu är samlade på ett ställe, inte tillåter några avvikelser och innebär således 

begränsade valmöjligheter. 

 

Inte heller författarna till kandidatuppsatsen ”K2 – Varför inte?”29 ser de nya reglerna 

som väsentliga förenklingar för företagarna. Och därför har respondenterna inte 

prioriterat implementeringen av det nya regelverket. 

 

I kandidatuppsatsen ”K2 – en studie om användarnas syn på regelverket”30 framkom det 

att respondenterna har olika uppfattningar om de nya reglerna inneburit förenklingar. 

Vissa av respondenterna är nöjda med projektet medan andra anser att det inte blivit så 

mycket enklare. 

 

I magisteruppsatsen ”I väntan på K3 – En studie gällande K2-regelverket”31 fram-

kommer att revisorer och redovisningskonsulter är tveksamma till K2-regelverket. 

Ingen av de sju respondenterna har föreslagit att deras klienter ska börja använda det 

nya regelverket. Detta främst för att de vill invänta K3-reglerna för att se om de reglerna 

passar klienterna bättre. 

 

Magisteruppsatsen ”En studie kring den svaga responsen av regelverket K2”32 

identifierar anledningar till den svaga responsen och ser som främsta anledning 

företagarnas okunskap. Detta beror ofta på redovisningskonsulterna som valt att inte 

informera klienterna om de nya regelverken eftersom de ännu inte är obligatoriska samt 

avvaktan på K3-regelverket som för många företag kan vara ett lämpligt alternativ. 

 

 

3.2.5 Sammanfattning 

 De allra flesta uppsatsförfattarna har valt att samla data genom fallstudier med 

kvalitativ metod och då främst genom personliga intervjuer. Många har valt att vända sig 

till revisorer och redovisningskonsulter för att på så sätt täcka upp en större population.  

 

Referensramarna för de allra flesta studierna har utgjorts av lagtext, redovisnings-

metoder och redovisningsprinciper. Bland de teorier som använts kan nämnas bland 

andra legitimitetsteorin, institutionell teori, principal- agentteorin och intressentteorin. 

                                                             
28 Andersson, S. & Svartström, C. (2010), Linköpings Universitet 
29 Johansson, A. & Dolck, S. (2010), Göteborgs Universitet 
30 Edvinsson, F. & Spinnars, E. (2010), Högskolan i Gävle 
31 Strömberg, E. & Khoury, G. (2010), Göteborgs Universitet 
32 Pavlic, A. & Fagersson, E. (2010), Högskolan i Borås 
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Dessa studier har mycket liknande slutsatser som säger att respondenterna inte 

upplever någon förenkling i praktiken. Det kanske blir lite enklare för redovisnings-

konsulter, men det är inte så enkelt att småföretagare väljer att sköta sin bokföring på 

egen hand, mycket på grund av att det krävs viss ekonomiutbildning för att förstå den 

vägledning som lämnas till regelverken. De respondenter som anser att det blivit 

enklare pekar på att förenklingen ligger i att hela regelverket nu är samlat på ett ställe, 

inte tillåter avvikelser och att valmöjligheterna därmed har minskat. 

 

Ingen av dessa uppsatser har syftat till att hitta bevis på generella trender för att 

utvärdera de indikationer som pekar mot att företagare upplever de nya regelverken 

som komplicerade. Detta forskningsgap visar på ett behov av att studera hur 

regelreformerna påverkar svenska företag i takt med att K-regelverket implementeras. 

 

 

  



Regelverkens paradox Fridell & Zethelius 

- 32 - 

4 EMPIRI 

 I detta kapitel presenteras den data från sekundärkällor som studien baseras på, 

författarna har valt att presentera data utifrån studiens forskningsdesign under 

rubrikerna Överblick och Förståelse.   

 

 

4.1 Överblick 

 De kvantitativa data som presenteras, redogör för en överblick av revisionsarvodets 

utveckling. Författarna har valt att presentera data för tidsperioden 2001 – 2010, då 

tidsperioden visar data under K-projektets implementering. Ändamålet med de data 

som presenteras är att skapa en representativ effekt på svenska företag under K-

projektets implementering. 

 

 

4.2 Revisionens omfattning 

 Att använda aggregerat revisionsarvode för att mäta revisionens omfattning är 

baserat på antagandet att revisionsbyråer debiterar för den tid revisorns gransknings-

åtgärder tar under revisionsprocessen. Med denna tanke i beaktande torde krångliga 

revisionsprocesser bli dyrare än enkla revisionsprocesser och på så sätt indirekt 

påverka revisionsbyråernas omsättning under tidperioden som studeras. 

 

 

4.2.1 Aggregerat revisionsarvode 

Figur 4.1 Aggregerat revisionsarvode 2001-2010 

 

33 Egen bearbetning. 

                                                             
33 Konsultguidens webbplats – Rankinglistor  
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Bilden ovan visar hur det totala revisionsarvodet utvecklats under tidsperioden. 

Arvodet har enligt den data författarna studerat ökat under tidsperioden. Diagrammet 

visar en markant ökning från år 2005 till 2008 som sedan avtar under år 2009 och 2010. 

Den här ökningen matchar BFNs introducering av K4- (2005) och K2-reglerna (2008). 

Författarna väljer här att vara försiktiga med att dra förhastade slutsatser om denna 

matchning då revisionsbolagens aggregerade arvoden även påverkas av andra faktorer 

än regler. 

 

 

4.2.2 Antal revisorer 

 Ett annat sätt att beskriva hur revisionens omfattning utvecklats är att mäta hur 

revisionsbyråerna rekryterat under tidsperioden. En mätning av revisionsbyråernas 

rekrytering av revisorer torde visa om revisionens omfattning ökat eller minskat. 

 
Figur 4.2 Totalt antal revisorer  2001-2010 

 

34 Egen bearbetning. 

 

Diagrammet visar att de år revisionsbyråerna rekryterat inte helt stämmer överrens 

med K-projektets implementering. Exempelvis har revisionsbyråerna minskat arbets-

styrkan mellan åren 2004 - 2005 och 2007 - 2008. En möjlig förklaring till dessa 

avvikelser kan vara osäkerhet, då företag inte nyanställer i samma utsträckning under 

osäkra tider. Trots dessa avvikelser har det totala antalet revisorer ökat under perioden 

vilket ger ytterligare fog för att revisionens omfattning har ökat under den period som 

författarna studerat. 

 

 

 

                                                             
34 Konsultguidens webbplats – Rankinglistor  
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4.2.3 Externa effekter 

 För att försäkra sig om att de mätningar som presenteras ovan är representativa, 

presenterar författarna nedan externa faktorer som kan påverka mätningarna. Genom 

att samla in och presentera data för dessa effekter under samma tidsperiod som 

användes ovan kan författarna därigenom säkerställa giltigheten hos de mätningar som 

presenteras. 

 

Författarna har identifierat tre externa effekter som påverkar presenterad data. Dessa 

effekter är: 

 Marknadens storlek 

 Ekonomiska kriser  

 Inflation  

 

Marknadens storlek  

 Marknadens storlek utgörs av företag som är revisionspliktiga, nedan redogörs för 

antal aktiebolag under perioden 2001 – 2010.  

 
Figur 4.3 Antal aktiebolag 2001-2010 

 
35 Egen bearbetning. 

 

Diagrammet visar att antalet företag har stigit kraftigt under perioden. Då fler revisions-

pliktiga företag påverkar revisionens omfattning i positiv riktning är denna effekt inte 

försumbar. Författarna har beaktat denna problematik genom att räkna ut determina-

tionskoefficienten i en korrelationsanalys och detta för att författarna statistiskt ska 

kunna visa hur stor del av revisionens omfattning som påverkas av marknadens storlek.  

 

 

 

                                                             
35 Bolagsverkets webbplats – Statistik om företag och föreningar 
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Ekonomiska kriser 

 Under den tidsperiod som författarna valt att studera har två ekonomiska kriser 

inträffat. Dessa två är IT-bubblan (2000) samt finanskrisen (2008).  Dessa kriser kan 

påverka mätningarna och författarna har därför samlat in statistik som visar Sveriges 

faktiska BNP. Tillväxten har varit stabil i Sverige under 2001 – 2008. I samband med 

finanskrisen ser vi dock dramatiska förändringar där faktisk BNP sjunker med 9,1 % 

under perioden 2007 – 2009. Denna förändring har påverkat tillförlitligheten i 

mätningen av antal revisorer. Finanskrisen har medfört att författarna inte anser att 

antal revisorer är tillförlitligt för att spegla revisionens omfattning. Därmed kan inte 

antal revisorer kopplas till stora delar av K-projektets implementering då måttet är 

känsligt mot den här typen av extern påverkan från ekonomiska kriser.  

 

Till skillnad från data som visar revisionens omfattning i antal anställda revisorer har 

revisionsarvodet en relativt hög tillförlitlighet trots krisen, vilket beror på revisions-

plikten. Då revision är lagstadgad skyddas marknadens storlek i den mån att företag 

drabbade av krisen inte strategiskt kan välja bort revision. Författarna reserverar sig 

dock från att hävda att finanskrisen inte skulle ha någon som helst påverkan på arvodet, 

men bedömer ändå att finsanskrisens inverkan på revisionsarvodet som liten. 

 

Inflationens påverkan 

 Inflationseffekter påverkar priser och då revisionsarvodet är priset för revision 

påverkas också arvodet av inflationen. Nedan redogörs för inflationen i Sverige under 

perioden 2001-2010.36 

 
Figur 4.4 Inflationen i Sverige 2001-2010 

 
37 Egen bearbetning. 

                                                             
36 Statistiska centralbyråns webbplats – BNP  
37 Ekonomifaktas webbplats – Inflation  
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Diagrammet ovan visar hur stor påverkan inflationen haft på revisionsarvodet. Enligt 

data har inflationen inte varit jämn under tidsperioden, utan har dessutom varit negativ 

under 2009. Med hjälp av dessa data har författarna därför justerat revisionsarvodet 

efter inflationseffekterna. 

 
 
4.3 Förståelse 

 Studiens kvalitativa datainsamlingar ämnar skapa en djupare förståelse för hur 

företag uppfattar K-projektet och hur revisionsarvodet fastställs. 

 

Författarna har använt sig av en repetitiv analys av kvalitativa data. I analysen kommer 

författarna som tidigare beskrevs i metodkapitlet att använda data som presenteras som 

citat. Data analyseras sedan genom tolkning och verifiering utifrån en förutbestämd 

kodning. 

 

Datainsamlingen som ämnar skapa förståelse om hur revisionsarvodet fastställs kodas 

utifrån hur priset på revision påverkas av olika faktorer. Kodningen kan på så sätt ge 

praktiska exempel och förklaringar till varför revisionens omfattning har ökat. 

 

I studiens andra av två kvalitativa insamlingar har författarna samlat in data från 

tidigare studier för att förstå hur K-projektet uppfattas av företagen i praktiken. 

Kodningen som ligger till grund för denna analys skiljer sig från kodning om hur 

revisionsarvodet fastställs. Kodningen består här av att data tolkas som förenklande 

eller inte. Tolkningarna ur denna analys kommer att ligga till grund för studiens 

positionsanalys som presenteras i nästa kapitel. 

 

 

4.4 Revisionsarvodet i praktiken 

 Nedan ämnade författarna redogöra för data från en intervju med en revisor från en 

väletablerad revisionsbyrå. Intervjufrågorna var baserade på öppna objektiva frågor där 

respondenten skulle ha svarat på hur det praktiskt går till när denne fastställer 

revisionsarvodet för att ta reda på vilka faktorer som påverkar arvodets storlek. 

 

Trots stora ansträngningar har författarna inte fått tag i någon revisor att intervjua. 

Istället baseras analysen på data från en magisteruppsats38, vilken har fyra 

respondenter med lång erfarenhet av revision som passar in med denna studies 

tidsperiod på tio år. Vid granskning av deras intervjufrågor visade det sig att de ställt 

frågor som passar väl in i den här studien.  

 

                                                             
38 Lantz, A & Rafter, A (2010), Luleå Universitet 
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Studiens reliabilitet påverkas negativt då data hämtas från en sekundärkälla. Författarna 

anser dock att det kan vara en styrka att objektivt inte påverka svaren genom att styra 

intervjun, på bekostnad av att eventuell data inte kommer fram då författarna inte kan 

ställa relevanta följdfrågor. 

 

 

4.4.1 Studiens respondenter 

 Följande stycke om studiens respondenter är citerat från Lantz & Rafter (2010) för 

att inte påverka eller förvränga de beskrivningar av respondenterna som gjorts då detta 

kan påverka studiens giltighet.  

 

”Revisor A: Respondenten är auktoriserad revisor och har varit kontorschef sedan tio år 

tillbaka. Revisor A skriver under ungefär hundra uppdrag per år. -.Lantz & Rafter (2010) 

 

”Revisor B: Respondenten har varit auktoriserad revisor sedan -98. Aktören har arbetat i 

branschen sedan -92 och varit kontorschef på ett annat kontor i tre år. Dessutom arbetar 

aktören med premiärteam i Stockholm när det gäller de stora uppdragen.” -.Lantz & 

Rafter (2010) 

 

”Revisor C: Revisor C har arbetat inom revisionsbranschen sedan -87 och blev 

auktoriserad revisor -95. Revisor C har arbetat hos olika revisionsbyråer och började på sin 

nuvarande revisionsbyrå C -06.” -.Lantz & Rafter (2010) 

 

”Revisor D: Revisor D är godkänd revisor sedan -95 och har arbetat som kontorschef 

sedan fem år tillbaka. Den intervjuade har arbetat inom branschen i tjugo år, på tre byråer 

av The Big Four. Revisor D är nationalekonom i grunden och har även en bakgrund som 

egenföretagare.” -.Lantz & Rafter (2010) 

 

Samtliga respondenter som presenteras ovan har god erfarenhet av hur revisions-

arvodet fastställs och hur revisionsprocessen går till i praktiken, vilket gör dem 

relevanta för att även studera revisionsarvodet och förklara studiens kvantitativa data 

 

 

4.4.2 Repetitiv analys 

 Data nedan har kodas utifrån hur respondentens svar förklarar revisionsarvodet och 

vilka faktorer som påverkar dessa. Författarna ämnar sedan koppla samman denna 

förståelse tagen från de praktiska förhållandena med vår trend över revisionsarvodets 

utveckling de senaste tio åren. De data som presenteras utgörs av citat hämtat från 

Lantz & Rafter (2010). Dessa tolkas och verifieras löpande genom analysen. 
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Revisor A 
”Aktören förklarar att byråerna tittar på hur det ser ut i resultat- och balansräkningen 

samt inom vilken bransch företaget är verksam i. Även hur bolagets egen kontrollmiljö ser 

ut samt hur stort bolaget är spelar självklart roll tillägger revisor A.” - Lantz & Rafter 

(2010) 

 

1. Citatet förklarar tre faktorer som påverkar revisionsarvodets omfattning, 

samtliga har kopplingar till redovisningsregler direkt genom rapporteringskrav 

eller indirekt genom kontrollmiljö och risk för fel. 

 

 

”När datasystemen kom för tio år sen sjönk priserna drastiskt. Jämfört med för tio år sedan 

är det mycket färre debiterbara timmar idag förklarar den intervjuade revisorn. Därför 

har marknadspriset hamnat på en helt annan nivå idag menar revisor A.” - Lantz & Rafter 

(2010) 

 

2. Citatet visar att datorbaserat arbete ska ha reducerat antalet debiterbara timmar 

idag jämfört med för tio år sedan.  Detta stämmer inte alls överrens med vår 

studies mätningar av revisionsarvodet i omfattning. En möjlig förklaring till detta 

kan vara att antalet debiterbara timmar i ett enskilt företag har minskat medan 

totala antal företag har ökat.  

 

 

”Revisor A anser att de stora byråerna ”prisar in sig” med låga arvoden. Vilket även går att 

läsa i tidningarna, oberoendet är ständigt på tapeten i media förklarar den intervjuade. 

Speciellt i de mindre byråerna menar aktören, där det ibland nästan kan vara samma 

person som utför flera saker.” – Lantz & Rafter (2010) 

 

3. Här ser vi en distinktion mellan stora och små företag, stora aktörer pressar 

priserna på marknaden vilket påverkar de små aktörerna som då måste arbeta 

effektivare för att ha möjlighet att konkurrera. Detta kan möjligen ge en 

förklaring till varför revisionsbyråers marknadsandelar förhållit sig tämligen 

oförändrade under perioden då nya aktörer helt enkelt inte kommer in på 

marknaden.  

 

 
Revisor B 

”De faktorer som har störst betydelse vid prissättningen av revisionsarvodet på 

revisionsbyrån B enligt aktören är framförallt risken, men även storleken och 

komplexiteten i bolaget har en stor påverkan. Även vilken bransch klienten medverkar i 

har stor betydelse för prissättningen förklarar den intervjuade, då det är viktigt för att 

veta vilken sorts kompetens hos medarbetarna som behövs för uppdraget.” – Lantz & 

Rafter (2010) 
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1. I citatet tangerar Revisor B exakt samma faktorer som påverkar priset som 

Revisor A. Citatet antyder också att olika kompetenser kostar lika mycket för 

klienten, då vissa branscher förmodligen kräver speciella kompetenser.  

 

 

”Åter igen faller revisor B in på riskfaktorn igen då denne berättar att kontanthandel inom 

bolaget är viktigt att beakta när även det kan leda till komplexitet och risk. Slutligen 

uttrycker sig den intervjuade följande: ”Men allt har med risk att göra i slutändan.” – Lantz 

& Rafter (2010) 

 

2. Citatet ovan visar en tydlig koppling till redovisningsregler, då denne respondent 

menar att alla faktorer som påverkar priset på revisionen har med risk att göra, 

det vill säga risken för att göra fel och bryta mot regler. Detta kan också kopplas 

till Carrington (2010), som menar att revisionsprocessens syfte är att styrka att 

lagar och regler följs genom att bestyrka de tre att-satserna i revisions-

berättelsen. För att säkerställa att inga väsentliga fel förekommer så måste 

revisorn hantera problemet med risk som Revisor A och Revisor B nämner som 

en avgörande faktor för revisionsarvodets storlek. 

 

 

”Efter detta berättat den intervjuade revisorn öppet om att prisdumpning av arvodena på 

marknaden har varit ett vanligt fenomen för att sedan ta igen på andra tjänster inom 

byrån.” – Lantz & Rafter (2010) 

 

3. Citatet stärker den bild av att prisstrategier förekommer i revisionsbranschen 

som även Revisor A hävdar. 

 

 

”Dock tror aktören att trenden håller på att förändras, framför allt hos de större byråerna, 

där man idag värderar att ta betalt för det man faktiskt utför för att upprätthålla den 

höga status en revisor faktiskt förtjänar att ha. Detta kommer att bli ännu tydligare när 

revisionsplikten försvinner tror Revisor B. Då kommer revisionsbyråerna kunna ta ett 

högre arvode förklarar aktören, eftersom de bolag som har valt att ha kvar frivillig 

revision troligen kommer att uppskatta det verkliga värdet av revisionen än de bolag som 

endast har revisionen för att det är lagstadgat.” – Lantz & Rafter (2010) 

 

4. Citatet beskriver en ny trend av en förenklingsåtgärd, när revisionsplikten 

försvinner kommer revisionsbyråerna kunna ta ett högre arvode. Respondenten 

delar upp klienterna i två kategorier, de som efterfrågar revision och de som 

tvingas till revision. K-projektet är ett annat förenklingsprojekt och det vore 

rimligt att anta att andra förenklande åtgärder skapar samma effekt på 

revisionsarvodet.  
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Revisor C 
”Revisor C anser att den viktigaste faktorn vid prissättningsprocessen är komplexiteten i 

företaget. Det är framförallt posterna varulager och inventarierna som kan vara svåra att 

värdera menar revisorn. Revisorn förklara att risken går ihop med dessa poster.” – Lantz & 

Rafter (2010) 

 

1. Citatet styrker ytterligare för att risk för fel är den avgörande faktorn för priset, 

vilket han exemplifierar med posterna varulager och inventarier. 

 

 

”Vidare berättar revisor C att det var vanligt förekommande med prisdumpning på 

nittiotalet, men att det inte alls är lika vanligt idag.” – Lantz & Rafter (2010) 

 

2. Citatet styrker Revisor Bs resonemang om ett trendskifte då förekomsten av 

prisdumpning var vanligare för. Citatet ökar därför trovärdigheten för att det har 

skett en förändring mot högre revisionsarvoden i branschen.  

 

 

Revisor D 

”Den viktigaste faktorn enligt revisor D är det reviderade bolagets komplexitet. Den 

intervjuade framhåller även vikten av att tillsätta rätt personer på uppdraget.” – Lantz & 

Rafter (2010) 

 

1. Citatet styrker tidigare beskrivningar att komplexitet som påverkar risk är den 

avgörande faktorn för hur revisionsarvodet fastställs.  

 

 

”Revisor D förklarar att de stora revisionsbyråerna ständigt är under utveckling, vilket 

leder till effektivisering. Den intervjuade förklarar vidare att de stora byråerna på så sätt 

kan utnyttja sina resurser och erbjuda ett fördelaktigt pris. Den intervjuade hävdar att 

revisionsarvodet inte öppet används som ett konkurrensmedel hos någon av The Big Four. 

Själv säger Revisor D att: ” jag struntar i vad andra gör. Det går inte att prisa in sig” – 

Lantz & Rafter (2010) 

 

2. I citatet redogör Revisor D för en annan förklaring till lågprisstrategin på grund 

av effektivisering. Det är dock oklart hur denna effektivisering går till. Ytterligare 

styrker Revisor D att den tidigare beskrivna trenden där revisionsarvodet 

används i syfte att prisa in andra tjänster och vinna andra byråers kunder inte 

förekommer öppet idag av the Big Four. Detta kan förmodligen kopplas till 

revisionspliktens avskaffande och andra förenklingsprojekt, som K-projektet.  
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”Revisor D benämner det ”kombinerade uppdrag” när bolag köper konsulttjänster. Den 

intervjuade menar att revisionsarvodet kan bli lägre om klienten köper redovisnings-

tjänster av dem.” – Lantz & Rafter (2010) 

 

3. Citatet visar att kunder som köper både revision och andra konsulttjänster kan få 

ett rabatterat revisionsarvode. Respondenten framhåller det dock aldrig som en 

uttalad strategi. 

 

 

4.5 Företagens uppfattningar 

 Nedan följer en redogörelse för den del av denna studies empiri som utgörs av 

tidigare uppsatser skrivna vid landets universitet och högskolor. Denna empiri 

presenteras i form av citat från de studier vars syfte varit att få fram användarnas 

åsikter angående de nya regelverken.  

 

För denna analys har författarna ställt upp två motsattsvariabler; förenklade och 

komplicerade. För att kunna mäta om redovisningsreglerna upplevs som förenklade 

behövs en definition för förenklade redovisningsregler. Vid kodning av data har enheten 

definierats som en tolkning och variabeln som mäts är förenkling för att sedan kalkyleras 

med hjälp av formeln: 

 

 
     (  )     

 

För att göra empirin enklare att hantera utgår studien från fem antaganden: 

 Alla tolkningar är lika mycket värda. 

 Vår definition avgör om en variabel tolkas som förenklande. 

 Alla tolkningar som inte kan bevisas förenklande är komplicerade. 

 (n) utgör 100 % av data som analysen grundas på. 

 10 enheter motsvarar hela funktionens omfattning. 

 

 

4.5.1 Definition av förenkling 

 Genom att definiera den ena av motsatsvariablerna, förenklade, underlättas 

tolkningen då det citat som inte uppfyller definitionen med automatik faller under den 

andra variabeln, komplicerade. Detta gör det också möjligt att verifiera den data som 

analyseras. 
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Våra definitioner utgår från Nationalencyklopedins förklaringar där följande ord 

beskrivs som följer: 

Förenkla – att göra något enklare. 

 

Som synonymer har valts: 

Simplifiera – att förenkla något. 

Underlätta – att skapa gynnsammare förutsättningar för viss verksamhet e.d. 

 

 

4.5.2 Repetitiv analys 

 Här nedan följer en presentation av de tidigare utredningar som ligger till grund för 

denna studie. Data presenteras i citatform för att göras överskådlig och möjlig att tolka, 

analysera och verifiera. Ordningsföljden är densamma som i föregående kapitel och här 

benämns denna studies författare som författarna, medan de tidigare studiernas 

författare nämns vid efternamn. 

 

Då många tidigare studier presenterar data där vissa respondenter anser att de nya 

redovisningsreglerna till viss del är förenklande medan andra respondenter ser reglerna 

som komplicerade, leder till att antalet tolkningar är fler än antalet uppsatser. Det vore 

inte rättvist att bara presentera den ena uppfattningen i de fall det framkommer att de 

nya reglerna upplevs olika av olika individer. För att inte begränsa denna studie genom 

att endast ha en tolkning per uppsats, har författarna därför valt att respondenters olika 

uppfattningar ska presenteras även om de framkommer i en och samma uppsats och 

således utökas totala antalet tolkningar. 

 

 

1. I uppsatsen ”Förenklade redovisningsregler? Redovisningskonsulters uppfattning” 

av Gustafsson & Nilsson (2007) framkom att: 

 

”Redovisningskonsulterna tror dock inte att reglerna kommer att medföra mindre 

arbete, mindre tid eller mindre kostnader, som det menas i propositionen. Istället tror 

redovisningskonsulterna att de nya reglerna kommer att medföra ett stressmoment 

för den enskilde näringsidkaren. Vår slutsats utifrån detta är att fler enskilda 

näringsidkare kommer att behöva anlita professionell hjälp, vilket med automatik 

leder till ökade kostnader i samband med bokföring och bokslut för näringsidkaren.” 

 

Detta citat tolkar författarna som att de nya reglerna upplevs som komplicerade då 

respondenterna i studien anser att de nya reglerna kommer innebära mera stress 

och kostnader för företagarna. 
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2. Karlsson, Eriksson, & Andersson (2007) kom i uppsatsen ”Nya regler för K1-företag: 

Förenkling eller inte?” fram till följande: 

 

”Vår undersökning tyder alltså på att det inte kommer att bli någon större 

kostnadsbesparing med de nya reglerna. Den förenkling som utlovades blir för de 

minsta bolagen, som tidigare haft en nettoomsättning på högst 20 prisbasbelopp, inte 

en förenkling utan mer jobb eftersom de tidigare inte behövt göra ett årsbokslut 

överhuvudtaget.” 

 

Detta citat tolkar författarna som att de nya reglerna upplevs som komplicerade 

eftersom de anser att de nya reglerna kommer innebära en större arbetsbörda. 

 

 

3. Fredriksson & Nilsson (2007) kom i uppsatsen ”K1-företag: Förenklad redovisning?” 

fram till: 

 

”Enligt vår undersökning kan vi konstatera att det förenklade årsbokslutet medför 

både en försvåring och förenkling för företag inom kategorin. Det som medför en 

möjlighet till stor förenkling för vissa företag inom kategorin är att de nu kan använda 

kontantmetoden vid löpande bokföring.” 

 

a) Detta citat tolkar författarna som att de nya reglerna upplevs som förenklande i 

det avseendet att företagare i den löpande bokföringen nu kan använda en enklare 

metod.  

 

”De näringsidkare med en nettoomsättning under 20 prisbasbelopp skulle kunna ses 

som förlorarna i och med de nya reglerna. De hade sedan tidigare haft möjligheten att 

använda kontantmetoden och nu kan tvånget att behöva upprätta ett årsbokslut bli 

betungande för dessa företag.” 

 

b) Detta citat tolkar författarna som att de nya reglerna upplevs som komplicerade 

eftersom de minsta företagen nu får en ökad arbetsbörda i och med kravet på att 

upprätta årsbokslut. 

 

Således är uppfattningen kring förenkling enligt denna uppsats tudelad. I vissa 

avseenden är de nya reglerna förenklande, men i andra innebär de en större 

arbetsbörda. 
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4. Författarna Alexandersson & Ohlson (2008) kom i uppsatsen ”Redovisning i K1 – Hur 

upplevs de nya förenklade redovisningsreglerna?” fram till följande: 

 

”Vår undersökning resulterade i iakttagelsen att ingen som har ingått i vår empiriska 

forskning tillämpar de nya reglerna. De enskilda näringsidkarna känner i stort inte till 

dem och de redovisningsexperter som vi talat med tillämpar dem inte, eftersom de anser 

att metoden ger ett bristfälligt underlag.” 

 

Detta citat tolkar författarna som att de nya reglerna upplevs som komplicerade då 

respondenterna i undersökningen valt att inte använda dem. 

 

 

5. Författarna till uppsatsen ”K1-regelverket – Ett komplicerat förenklingsprojekt”, 

Akdemir, Mattsson & Östman (2008) kom fram till:  

 

”Det positiva med BFN:s K1-regelverk är att det nu finns ett tydligare regelverk för 

mindre företag. Tanken är att mindre företag ska slippa ta hänsyn till lika mycket 

periodiseringar och att det blir mindre för dem värderingsmässigt. Det finns även en 

möjlighet för mindre företag att använda sig av kontantmetoden istället för 

faktureringsmetoden. Alla dessa faktorer bidrar till en förenkling för företagaren.” 

 

a) Detta citat tolkar författarna som att de nya reglerna upplevs som förenklande 

eftersom det anses tydligare och att företagen nu kan använda enklare metoder i 

bokföringen. 

 

”Kritik mot utformningen är att K1-regelverket kommer att innebära ökade kostnader 

för de företag som, innan bestämmelserna i BFL ändrades, inte behövde upprätta ett 

årsbokslut.” 

 

b) Enligt detta citat upplevs samtidigt de nya reglerna som komplicerade då de även 

innebär en större arbetsbörda. 

 

Således är också respondenternas uppfattningar kring K1-regelverket i denna 

uppsats tudelad. Till viss del innebär de nya reglerna en förenkling, men i ett annat 

avseende innebär de en större arbetsbörda. 

 

 

 

 

 

 

 



Regelverkens paradox Fridell & Zethelius 

- 45 - 

6. Draganovic, Hasic & Hell (2009) kom enligt uppsatsen ”K2-regelverket: en empirisk 

studie om K2-regelverkets förenklingar och dess effekter” fram till: 

 

”Den mest positiva åsikten beskrivs som ett samlat, färdig-packeterat och väl 

fungerande regelverk.” 

 

Detta citat tolkar författarna som att de nya reglerna upplevs som förenklande då 

regelverket anses medföra förenklingar.  

 

 

7. I uppsatsen ”K1-regelverket: - har det blivit en förenkling?” kom författarna 

Johansson & Karlsson (2009) fram till följande: 

 

”Det framgår tydligt att konverteringen tar tid. Det beror på att en 

öppningsbalansräkning ska upprättas. Kommande år löper det på som tidigare eller 

tar kortare tid. Vi finner här en förenkling för att det generellt tar lika lång tid och mer 

information kan utläsas om verksamheten. Vår uppfattning om kontant- samt 

faktureringsmetoden är att kontantmetoden är lättare för näringsidkaren att förstå.” 

 

”Vägledningen BFNAR 2006:1 är strikt och innehåller gemensamma regler. Det är en 

fördel eftersom alla med säkerhet vet vad som ska tas upp i bokföringen samt hur 

redovisningen ska avslutas. Även här finner vi en tendens till harmonisering för att 

redovisningskonsulterna behandlar enskilda näringsidkare lika.” 

 

”Utfallet av förenklingen gällande periodiseringarna är att det underlättar arbetet vid 

årsbokslutet, med anledning av att små belopp inte behöver beaktas. Årsbokslutet tar 

därför mindre tid för redovisningskonsulterna, vilket resulterar i en kostnads-

besparing för de enskilda näringsidkarna. Här framkommer ett bevis på att 

förenklingsarbetet bidrar till en minskad administrativ kostnad.” 

 

a) Dessa citat tolkar författarna som att de nya reglerna upplevs som förenklande då 

man med oförändrad arbetsinsats av redovisningskonsulter kommer få en 

utförligare information om verksamheten, att vägledningen är strikt och bidrar till 

en kostnadsbesparing. 

 

”Årsbokslut kräver mer kunskap från de enskilda näringsidkarna. Har de inte det 

behöver de anlita en redovisningskonsult, vilket medför en kostnadsökning.” 

 

b) Enligt detta citat upplevs samtidigt de nya reglerna som komplicerade då det nu 

krävs mera kunskap för att upprätta ett årsbokslut. 

 

Även enligt denna uppsats går åsikterna isär vad gäller förenkling, då reglerna i 

vissa avseenden är förenklande, men i andra innebär en större arbetsbörda.  
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8. Uppsatsförfattarna Stenbeck, Hirvonen, Pearson & Sjöberg (2009) kom i studien 

”Förenkling, inte alltid så enkelt – En studie om Bokföringsnämndens K-projekt” 

fram till: 

 

”En av respondenterna menar att den största fördelen med K-projektet är att komma 

ifrån det lapptäcke av regler som det nuvarande systemet innebär. Även om det är lätt 

för praktiserande revisorer och redovisningsspecialister att hitta i det nuvarande 

regelverket, tycker respondenten att det är oslagbart för gemene man att alla regler 

finns samlade i ett och samma dokument.” 

 

”De flesta tycker även att initiativet till förenkling är bra, samt att ett 

sammanhängande regelverk per kategori av företag är att föredra framför dagens 

lapptäcke.” 

 

a) Dessa citat tolkar författarna som att de nya reglerna upplevs som förenklande då 

regelverken är uppdelade i olika kategorier och att reglerna är samlade på ett ställe. 

 

”Frågan är då om K-projektets förändringar verkligen kommer att medföra 

kostnadsbesparingar för företagen? Här är respondenterna skeptiska. Flera menar att 

skillnaderna kommer bli marginella och röra sig om kanske ett par timmars 

tidsbesparing vid revisionen. Löpande bokföring kommer inte att påverkas alls trots 

att det är här det finns tid och pengar att spara. Tvärtom menar en av respondenterna 

att K-projektet kan innebära ökade kostnader.” 

 

”Respondenten menar vidare att BFN inte har kunnat visa exempel på att kostnaderna 

kommer att minska, vilket gör det svårare att motivera genomdrivandet av K-

projektet. Argumentet för att minska företags kostnader och deras administrativa 

börda argumenteras vara mer ett politiskt beslut än ett verkligt behov ute hos 

företagen.” 

 

”Flera respondenter ser en potentiell risk med att skala ner redovisningskraven då 

jämförbarheten skulle kunna minska. Exempelvis skulle färre upplysningskrav kunna 

leda till mindre informativa årsredovisningar.” 

 

”Det påtalades dock att jämförbarheten mellan år för ett enskilt företag inte blir 

lidande mer än vid övergången mellan regelverken men att jämförbarheten mellan 

olika företag däremot riskerar försämras.” 

”En av respondenterna poängterar att förenkling kan gå för långt. Som exempel på 

detta kan nämnas att K1 gjort att reglerna för de allra minsta företagen blivit svårare 

i och med att alla företag oavsett storlek på omsättning är tvungna att upprätta 

förenklat årsbokslut.” 

 



Regelverkens paradox Fridell & Zethelius 

- 47 - 

b) Dessa citat tolkar författarna som att de nya reglerna på flera punkter upplevs 

som komplicerade då flera av respondenterna i studien ställer sig kritiska till om K-

reglerna kommer leda till kostnadsbesparingar. En av respondenterna pekar på det 

nya kravet för K1-företag att upprätta förenklat årsbokslut, som istället kan 

innebära en större kostnad. 

 

 

9. I uppsatsen ”K2-reglerna: En studie av uppfattningar kring förenkling” av 

författarna Hanson & Lyth (2009) framkom att: 

 

”Dessa anser att K2-reglernas ändamål har uppnåtts eftersom det är ett samlat 

regelverk som därför blir mer lätthanterligt för företagen som är målgruppen. Av 

samma skäl som redovisningsexperter inte tycker att en förenkling föreligger så anser 

de inom beskattning att den gör det. Skillnaden i hur man uppfattar vari förenklingen 

ligger, grundar sig i detta fall i olika förkunskaper och olika professionella 

bakgrunder.” 

 

Enligt detta citat tolkar författarna att de nya reglerna upplevs som förenklande 

eftersom reglerna är samlade och mera lätthanterliga för företagen. 

 

 

10. Hjertqvist & Guldmyr (2009) kom i uppsatsen ”K1-reglerna – Vad har redovisnings-

professionen för uppfattning om förenklingsreglerna K1?” fram till: 

 

”Vi konstaterade snabbt att förenklingsreglerna för K1-företagen inte används i stor 

utsträckning av våra respondenter. En anledning till detta var att de inväntar de 

resterande förenklingsprojekten. En annan anledning var de merkostnader ett byte av 

regelverk skulle innebära i form av utbildning och nya programvaror. Genom 

intervjuerna fick vi intrycket att förenklingsreglerna i praktiken inte innebar någon 

förenkling.”  

 

Detta citat tolkar författarna som att de nya reglerna upplevs som komplicerade då 

nya regler innebär en omställning med bland annat ökade kostnader för utbildning 

som följd. 

 

 

11. Nordmark & Segerlund (2010) som författat uppsatsen ”Förenklade redovisnings-

regler i K2-regelverket: en empirisk studie gällande specialisters upplevelser kring 

informationsvärdet och den administrativa bördan” kom fram till att:  

 

”Ett av K2-regelverkets teoretiska mål är även att minska företagets administrativa 

börda. Specialisterna upplever däremot att i praktiken kommer den administrativa 

bördan att förbli oförändrad.” 
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Detta citat tolkar författarna som att de nya reglerna upplevs som komplicerade då 

respondenterna i studien inte anser att den administrativa bördan kommer minska. 

 

 

12. Andersson & Svartström (2010) kom i uppsatsen ”K2-regelverket: en förenkling?” 

fram till att: 

 

”De stora förenklingarna är emellertid att reglerna är samlade på samma ställe, inte 

tillåter avvikelser och minskar antalet valmöjligheter.” 

 

a) Detta citat tolkar författarna som att de nya reglerna upplevs som förenklande då 

reglerna inte tillåter egna tolkningar och finns samlade på ett ställe. 

 

”K2 innebär däremot inte en förenkling för alla K2-företag. De som outsourcar 

redovisningen kommer inte att kunna dra nytta av förenklingsreglerna mer än en 

möjlig mindre kostnad från redovisningsbyrån.” 

 

b) Även respondenternas uppfattningar i denna studie är tvetydiga då författarna 

tolkar ovanstående citat som att de nya reglerna upplevs som komplicerade för att 

de inte kommer innebära någon betydande kostnadsbesparing. 

 

 

13. Författarna Johansson & Dolck (2010) kom i uppsatsen ”K2 – Varför inte?” fram till: 

 

”Flera anledningar står att finna till att K2-regleringen inte uppfattats tillhandahålla 

de av företagens beslutsfattare förväntade förenklingarna. En av de mer 

återkommande invändningarna mot K2 och dess ambition att förenkla är att 

skillnaderna för de allra flesta mindre aktiebolag, i och med deras okomplicerade 

karaktär, är försumbara jämfört med tidigare normering.” 

 

Detta citat tolkar författarna som att de nya reglerna upplevs som komplicerade då 

de för många mindre företag inte motsvarar förväntningarna. 

 

 

14. Edvinsson & Spinnars (2010), författare till uppsatsen ”K2 – en studie om 

användarnas syn på regelverket” kom fram till: 

 

”En åsikt som framkom är att ett samlat regelverk underlättar arbetet med 

upprättandet av en årsredovisning och dessutom anses K2-regelverket vara mer 

lättförståeligt och pedagogiskt utformat än dagens regelverk.” 

 

a) Detta citat tolkar författarna som att de nya reglerna upplevs som förenklande då 

regelverket anses vara lättare att förstå och tillämpa. 
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”Den negativa sidan anser även att K2-regelverket är svårbegripligt, ej välstrukturerat 

och ej användarvänligt.” 

 

b) Det här citatet tyder på rakt motsatt åsikt och tolkas således av författarna som 

att reglerna upplevs som komplicerade. 

 

 Som Edvinsson & Spinnars skriver beror det troligen på: 

 

”En anledning till att åsikterna skiljs åt tror vi kan bero på att respondenternas 

förväntningar på slutresultatet är olika. Vissa hade inga förväntningar alls, andra 

hade höga förväntningar på kommande förenklingar och vissa hade en kritisk 

inställning till K2-regelverket efter lanseringen av K1-regelverket. Dessa 

förväntningar är en stor del av grunden till respondenternas åsikter men det återfinns 

även alltid en personlig prägel bakom åsikterna. Alltså om två respondenter har 

samma förväntning så kan ändå åsikterna skiljas åt och dessutom kan det någon ser 

som positivt ses av någon annan som något negativt.” 

 

Således går åsikterna om förenkling isär även i den här uppsatsen. 

 

 

15. Strömberg & Khoury (2010) kom i uppsatsen ”I väntan på K3 – En studie gällande 

K2-regelverket” fram till följande: 

 

”En stor förenkling för företagen är att all information finns samlat på samma ställe. 

Vilket innebär att det inte ställer lika höga krav på användarna.” 

 

Detta citat tolkar författarna som att de nya reglerna upplevs som förenklande då 

reglerna nu är samlade på ett ställe. 

 

 

16. Pavlic & Fagerssons (2010) uppsats ”En studie kring den svaga responsen av 

regelverket K2” presenterar följande: 

 

”Vi instämmer med Börsvik et al (2009) som anser att förenklingarna som K2 bidrar 

till inte kommer att leda till några större förmåner för företagen.” 

 

”Enligt respondenterna, är människor vanedjur och ovilliga att frivilligt ta sig an 

förändringar, då tidigare lösningar fortfarande fungerar. En anledning till det svaga 

gensvaret av regelverket kan därmed hänföras till att redovisningskonsulter, i många 

fall, kan ses som bekväma och ovilliga att ta till sig förändringar. I flertalet av de 

mindre företagen, saknas såväl kunskap som resurser kring redovisning och dess 

innebörd och därmed anlitas konsulter.” 
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a) Dessa citat tolkar författarna som att de nya reglerna i dagsläget upplevs som 

komplicerade då reglerna inte kommer innebära några betydande förmåner och att 

de kräver redovisningskunskaper av individerna som ska tillämpa dem. 

 

”Studien visar samtidigt att K2 i framtiden, med säkerhet, kommer att tillämpas av ett 

flertal företag då regelverken blir obligatoriska och företagen ställs inför ett aktivt val 

mellan K2 och K3, då företag är rädda för ytterligare komplexitet i redovisningen.” 

 

b) Detta citat tolkar författarna som att de nya reglerna med tiden kommer upplevas 

som förenklande när de ställs mot ytterligare ett regelverk, vilket är mera komplext. 

  



Regelverkens paradox Fridell & Zethelius 

- 51 - 

5 ANALYS 

 Här presensteras de analyser författarna genomfört i linje med studiens forsknings-

design överblick, förståelse och jämförbarhet och den struktur som tagits fram för att 

presentera data och resultat. Först presenteras korrelationsanalys samt resultat för den 

repetitiva analysen som behandlar revisionsarvodet, sedan presenteras positionsanalysen 

samt en sammanställning av den repetitiva analysen som behandlar olika respondenters 

uppfattningar om K-projektet.  

 

 

5.1 Överblick revisionsarvode 

 Nedan redogör författarna för analyser av revisionsarvodet. Syftet med överblicken 

är att presentera en jämförbar effekt av K-projektet. Denna effekt kommer sedan att 

förklaras vidare av studiens kvalitativa analys för att få en djupare förståelse för den 

effekt som redovisas. 

 

 

5.2 Korrelationsanalys  

 Förändringar i marknadens storlek har betydelse för revisorsarvodets omfattning, 

författarna ämnar utreda hur stor påverkan ökningen av nya aktiebolag har på 

revisionsarvodet.  

 

Detta gör författarna genom en korrelationsanalys där de räknar ut korrelations- och 

determinationskoefficienten mellan trenderna i antal aktiebolag och revisorsarvodet. 

Resultatet kommer sedan att beskriva hur stor del av revisionsarvodet som kan 

förklaras av tillkomsten av nya aktiebolag samt vilken riktning sambandet har. 

 

I korrelationsanalysen ställer författarna de två trenderna som beskrivs ovan mot 

varandra på varsin axel i ett diagram. Y-axeln utgörs av revisionsarvodet och X-axeln 

utgörs av antal aktiebolag. För att koppla samman dessa två variabler vilar analysen på 

följande antagande. 

 Antal aktiebolag utgör 100 % av revisionsbyråernas kundbas, då revisionsplikten 

gällde under den period mätningarna utfördes.  

 

 Revisionsarvodets aggregerade omfattning bestäms av antal debiterbara arbets-

timmar revisorn måste lägga ned för att styrka de tre att-satserna. 

 

 Antalet debiterbara arbetstimmar ökar antingen som konsekvens av fler kunder 

eller av en utökning av revisionsarbetet. 
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För de data som baseras på priser har inflationseffekter justerats bort. Författarna har 

också valt att inte använda antal anställa till följd av att finanskrisen påverkat dessa 

data.  

 

 

5.2.1 Formler 

 De formler som används är hämtade ur Körner & Wahlgren (2010). Författarna 

beskriver hur data bör bearbetas för att statistiskt kunna visa samband mellan olika 

variabler. Vidare beskriver dessa också hur resultaten från dessa analyser bör tolkas. 

Formler och beräkningar redovisas i bilaga 4 och 5. 

 

 

5.2.2 Resultat från analysen 

Tidsintervallet är fastställt till år 2001 – 2010 och tidsperioden ämnar spegla de data 

som presenterats i empirin för att undersöka om revisionsarvodet påverkas av antal 

aktiebolag. 

 
Figur 5.1 Korrelationsanalys 

 
Egen bearbetning. 
 
Diagrammet ovan visar hur sambandet mellan antal aktiebolag och revisionsarvodet ser 

ut. Korrelationskoefficienten blev enligt författarnas beräkning 0,9523 vilket innebär att 

det finns ett starkt positivt samband mellan revisionsarvodets storlek och antal 

aktiebolag under tidsperioden i undersökningen.  

 

Determinationskoefficienten blev enligt författarnas beräkning 0,907 vilket innebär att 

ökningen i revisorsarvodet under perioden beror till 90,7 % på att marknaden för 
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revision har ökat. Resultatet för analysen visar att 90,7 % av ökningen vi ser i revisions-

arvodet beror på faktorer som inte kan kopplas till K-projektet. 

  

Effekten efter det att externa faktorer så som inflation och ekonomiska kriser 

eliminerats, är att justerat revisionsarvode ökat med 4.391 mkr under hela perioden. 

Eliminerar vi ytterligare antal svenska aktiebolags påverkan på denna totala ökning 

samt jämför data innan och efter K-projektet initierades, ser vi att den genomsnittliga 

kostnaden för revision per aktiebolag ökat från en variation mellan 27-30 tkr per 

aktiebolag (2000 - 2005) till 34-36 tkr per aktiebolag (2006 - 2010). Detta indikerar att 

K-projektet kan ha påverkat kostnaderna i svenska företag i positiv riktning. 

 
Figur 5.2 Genomsnittligt revisionsarvode 

Egen bearbetning. 

 

För att förstå denna markanta ökning ytterligare, som sammanfaller med K-projektets 

implementering, anser författarna att studiens repetitiva analys resultat kan bidra med 

en djupare förståelse för hur revisorer går tillväga då de fastställer revisionsarvodet. 

Resultaten från denna analys presenteras senare i kapitlet.  

 

Värdet av analysen ovan är av stor vikt för studien. Författarna menar att analysen ökar 

tillförlitligheten för en effekt som tagits fram genom att eliminera inflationseffekter, 

undersökt finanskrisens påverkan samt genom denna analys vägt in hur arvodet 

påverkas av antal aktiebolag. 

 

 

5.3 Förståelse för revisionsarvodet 

 För att kunna förstå den effekt som presenterades ovan, anser författarna att det 

krävs en djupare förståelse för vilka faktorer som påverkar revisionsarvodets storlek 

utifrån de fyra revisorernas erfarenhet i branschen.  Intervjuerna är som tidigare 

nämnts hämtade från Lantz & Rafter (2010). Denna studies författare har processat 

respondenternas svar genom den repetitiva analys som presenterades i föregående 

kapitel. 

 

Respondenternas sammanlagda erfarenhet i branschen sträcker sig över tidsperioden 

1987 – 2010. Samtliga respondenter har jobbat som revisorer under samma tidsperiod 

som studiens effekt av revisionsarvodet beskriver, det vill säga mellan åren 2001 – 

2010. Ytterligare har respondenterna erfarenhet från minst 8 olika revisionsbyråer, 

varav Revisor D har varit verksam på tre byråer av ”the Big Four”. 

 

 

Effekt på svenska AB Innan K-proj* (2001-2005) Efter K-proj* (2006-2010) 

Justerat arvode/svenskt AB 27-30 tkr 34-36 tkr 
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Figur 5.3 Förklaringsmodell för hur r evisionsarvodet påverkas av olika faktorer  

 

Egen bearbetning 

 

Bilden ovan är en förklaringsmodell som beskriver hur olika faktorer påverkar 

fastställandet av revisionsarvodet. Modellen är baserad på respondenternas svar som 

sedan tolkats av författarna. Modellen beskriver hur revisionsarvodet påverkas av olika 

faktorer som sedan kopplas till Carringtons (2010) resonemang om väsentlighet och 

risk. Syftet med modellen är att hitta möjliga förklaringar till den variation vi ser i 

studiens överblickande data, där justerat revisionsarvode indikerar att K-projektet kan 

ha påverkat revisionsarvodet i positiv riktning vilket skulle innebära en ökning av 

revisionskostnaden för svenska aktiebolag. 

 

Förklaringsmodellen visar en process i fyra olika steg, Egenskaper i ett företaget, 

Osäkerhet, Risk för fel och Revisionsarvodet. Samtliga respondenter i undersökningen 

hävdar att det kan vara olika faktorer som påverkar priset på revision. Storlek, bransch, 

kontrollmiljö och komplexitet är exempel på faktorer som nämns. Dessa tycks enligt 

författarna vara sammankopplade genom att alla är egenskaper hos företag. En 

sammansättning av dessa skapar hur stor risk det finns i revisionen. Således har 

författarna tolkat svaren som att komplexiteten som egenskap hos företagen skapar en 

risk för fel som revisorn måste hantera. 

 

Carrington (2010) beskriver hur risk för fel och revisionens omfattning hänger ihop när 

revisorn fastställer västlighetsnivån, där en låg väsentlighetsnivå ger mindre utrymme 

för acceptabla fel och således högre risk för fel. Detta innebär att revisorn måste utöka 

granskningsinsatsen för att styrka företagsledningens påståenden. Carringtons (2010) 

resonemang om väsentlighet och risk bekräftas av modellen. 
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Enligt förklaringsmodellen så beror variationen i revisionsarvodet på att revisorn 

upplever risken olika i de företag som denne reviderar. Således förklaras effekten som 

presenterades i tidigare avsnitt av att risken för fel under revisionsprocessen har 

upplevts som högre under implementeringen av K-projektet, jämfört med perioden 

innan K-projektet implementerades.  

 

Carrington (2010), beskriver ytterligare kopplingen mellan revisionsprocessen och 

redovisningsregler som en del av god redovisningssed. Revisionsberättelsen som är ett 

bevis på att revisorn tillstyrker ledningens påståenden tycks bli mera riskfylld för 

revisorerna att ta fram, i och med initieringen av K-projektet.  

 

Författarna anser med bakgrund av respondenternas erfarenhet samt det stöd som finns 

i Carringtons (2010) beskrivning av revisionsprocessen att förklaringen för hur 

revisorsarvodet fastställs har hög tillförlitlighet. Det logiska resonemang som förklarar 

den effekt som presenteras är således en fullt rimlig förklaring till varför kostnaden för 

revision i svenska aktiebolag har ökat under implementeringen av K-projektet.  

 

 

5.4 Överblick för uppfattningar om K-projektet 

 Nedan redogör författarna för studiens analyser om uppfattningar om K-projektet 

som framkommit i tidigare studier. Syftet med överblicken är att presentera en 

jämförbar effekt av K-projektet. Denna effekt kommer sedan att förklaras vidare av 

studiens kvalitativa analys för att få en djupare förståelse. 

 

 

5.5 Positionsanalys 

 De tolkningar författarna har gjort genom den repetitiva analysen leder vidare till 

positionsanalysen, som utgår från definitionen för förenklade redovisningsregler och 

görs i två steg. I det första steget kalkyleras tolkningarna för att få fram hur förenklade 

reglerna uppfattas av svenska företag. I det andra steget kategoriseras tolkningarna och 

resultatet presenteras i ett stapeldiagram. För analysens validitet behandlar författarna 

variabeln (förenklande) genom att utgå från fem antaganden:  

1. Alla tolkningar är lika mycket värda 

2. Författarnas definition avgör om en tolkning tolkas som förenklande 

3. Alla tolkningar som inte uppfyller definitionen räknas som komplicerade 

4. (n) utgör 100 % av data som analysen grundas på 

5. 10 enheter motsvarar hela funktionens omfattning 

 

Positionsanalysen ger oss en överblick till vilken grad de nya K-reglerna upplevs 

förenklande. Formler och beräkningar återfinns i bilaga 4 och 5. 
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5.5.1 Resultat från positionsanalysen  

 De tidigare studier som utgör basen för denna studie är publicerade under åren 

2007–2010, vilket stämmer väl överens med tidsperioden för K-reglernas implemen-

tering. 

 

Enligt författarnas beräkning upplevs de nya K-reglerna förenklande till värdet 4,35. För 

att ställa värdet 4,35 i relation till något presenteras det i ett stapeldiagram där de olika 

nivåerna av förenkling anges i skalan 1-10, där noll är lägsta nivå av förenkling. 

 
Figur 5.4 Positionsanalys 

 
Egen bearbetning. 
 

I diagrammet ovan kan utläsas att de svenska företag som ingått i undersökningarna om 

deras uppfattningar om K-reglerna når värdet 4,35 på en 10-gradig skala, vilket innebär 

att det är färre än hälften av respondenterna i de tidigare studierna som anser att K-

projektet har inneburit förenklade redovisningsregler. 

 

Effekten blir således att K-reglerna inte i så stor grad upplevs som förenklande och 

genom den repetitiva analysen fördjupas förståelsen ytterligare för de uppfattningar om 

K-projektet som framkommit i tidigare studier. 

 

Resultatet av positionsanalysen kan även ses som en indikation på att företagare 

upplever redovisningsregler som komplexa och svårbegripliga. 
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5.6 Förståelse för företagens uppfattningar 

 För att nå en djupare förståelse för effekten att de nya K-reglerna inte i så stor grad 

upplevs förenklande, försöker denna studies författare i detta avsnitt förklara varför så 

många upplever reglerna som komplicerade. Av de tolkningar som gjorts i denna studie 

hänför sig tio till K1-reglerna, elva till K2 och två till K-projektet som helhet. Av de 16 

uppsatser som ingår i studien är det bara tre vars respondenter enbart upplever de nya 

K-reglerna som förenklande och de återfinns i K2. Hur tolkningarna fördelat sig kan ni se 

i bilaga 3. 

 
Figur 5.5 Uppfattningar om K-projektet 

 

Egen bearbetning. 
 

De sju tidigare studier som behandlar K1-reglerna är publicerade under åren 2007 – 

2009. Det är i kategori K1 den största belastningen med det nya regelverket upplevs och 

då främst för att denna kategori företagare nu måste avsluta räkenskapsåret med att 

upprätta ett förenklat årsbokslut, vilket tidigare inte var något krav. Det är fyra 

uppsatser som uteslutande kommer fram till att de nya reglerna upplevs som 

komplicerade medan ingen enbart upplever dem som förenklande. Många företagare i 

den här kategorin använder sig av redovisningskonsulter och kommer fortsätta göra det, 

de upplever inte de nya reglerna som så enkla att de själva kan sköta redovisningen. 

 

Av de åtta tidigare studier, publicerade under åren 2009 – 2010, som behandlat K2-

regelverket fördelar sig åsikterna istället så att tre uppsatser ser de nya reglerna som 

förenklande medan bara en ser dem som komplicerade. Av de totalt elva tolkningar som 

härrör till K2-reglerna fördelar de sig som sex ser de nya reglerna som förenklande och 

 

K1 

Infördes år 2007 

”Mera komplicerat” anser 7 av 10 

 

K2 

Infördes år 2008 

”Förenklande” anser 6 av 11 

 

K-projektet 

Beslut togs år 2004 

”Förenkling?” 

 

K3 

Införs år 2014 
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fem ser dem som komplicerade. Bland de respondenter som uppfattar K2-reglerna som 

förenklande framkommer att de främsta anledningarna till detta är att reglerna 

återfinns på ett ställe, inte tillåter avvikelser och att valmöjligheterna därmed har 

minskat. En anledning som framkommer till varför det har varit så svag respons för K2-

reglerna är att de inväntar K3-reglerna för att därefter avgöra vilket regelverk som 

passar dem bäst. De vill inte välja att följa ett nytt regelverk för att om några år byta 

regelverk ännu en gång. 

 

Komplexiteten som många av respondenterna i de tidigare utredningarna upplever 

beror till stor del på osäkerhet. De vet vilka redovisningsregler de har att rätta sig efter 

idag, men vet inte vad de nya reglerna kommer innebära för dem. Denna skepsis till de 

förenklade redovisningsreglerna kopplat till Shanes (2003) teorier om att den institu-

tionella miljön är viktig för entreprenörer, pekar på att den osäkerhet nya regler medför 

påverkar företagen negativt. Vidare kan detta även kopplas till Mintzberg (1998) som 

menar att det är en naturlig process att företag reagerar på de förändringar som sker i 

dess omgivning. I stort sett all förändring ses till en början som en stor osäkerhetsfaktor, 

det man inte har full kontroll och kunskap om bidrar till ökad oro. Att många av de som 

anser att K-reglerna är komplicerade kan förklaras med att de saknar utbildning inom 

redovisning. 

 

År 2004 beslutade BFN att inleda K-projektet som ett led i den internationella harmoni-

seringen av redovisningsregler. År 2005 började de nya reglerna för de största företagen 

att tillämpas, K4-reglerna, vilket innebär att företagen följer de internationella IFRS-

standarderna. Eftersom K3-reglerna ännu inte har börjat gälla, så är det för tidigt att 

utvärdera K-projektet som helhet. 
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6 RESULTAT OCH SLUTSATSER 

 I detta kapitel presenteras de resultat författarna kommit fram till, vilka sedan jämförs 

för att skapa en helhetsbild av studien. Det är denna helhet som ligger till grund för de 

slutsatser som författarna sedan presenterar.  

 

 

6.1 Studiens resultat 

 Studiens resultat presenteras utifrån de två effekter och förklaringar som 

presenterades i tidigare kapitel. Detta stycke ämnar sammanfatta studiens resultat för 

att ge en helhetsbild av vad undersökningen kommit fram till. 

 

 

6.1.1 Revisionens omfattning  

 Det för inflation justerade revisionsarvodets totala storlek har ökat från 8.359 mkr till 

12.750 mkr under perioden 2001 – 2010, vilket totalt motsvarar 4.391 mkr. 

 

I korrelationsanalysen kom författarna fram till att denna ökning till 90,7 % beror på att 

antalet företag i Sverige som omfattas av revisionsplikten har ökat under perioden 2001 

– 2010. Författarna valde därför att ta hänsyn till detta genom att dividera justerat 

revisionsarvode med antal företag. Författarna jämförde sedan perioden innan K-

projektet initierats med perioden efter. Författarna upptäckte då en markant ökning 

som sammanfaller med K-projektets implementering, ytterligare anser författarna att 

studiens repetitiva analys resultat bidrar med en djupare förståelse för hur revisorer går 

tillväga då de fastställer revisionsarvodet. 

 
Figur 6.1 Genomsnittligt revisionsarvode 

Egen bearbetning. 

 

Effekten ovan visar en markant ökning av det justerade revisionsarvodet per svenskt 

aktiebolag i perioden efter K-projektet initierats. Detta ser författarna som en indikation 

på att K-projektet kan ha påverkat kostnaderna i svenska företag i en positiv riktning 

och kan förklaras med den modell som beskriver hur revisionsarvodet fastställs. Enligt 

förklaringsmodellen beror variationen i revisionsarvodet på att revisorn upplever 

risken olika i de företag som denne reviderar. Således förklaras effekten som 

presenterades i tidigare kapitel av att risken för fel under revisionsprocessen har 

upplevts som högre under implementeringen av K-projektet, jämfört med perioden 

innan K-projektet implementerades.  

 

  

Effekt på svenska AB Innan K-proj* (2001-2005) Efter K-proj* (2006-2010) 
Justerat arvode/svenskt AB 27-30 tkr 34-36 tkr 
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6.1.2 Uppfattningar om K-projektet 

 Författarna har i denna studie kommit fram till följande om användarnas 

uppfattningar om K-projektet: 

 10 av 23 uppfattningar om K-projektet har tolkats som förenklande, medan 13 av 

23 uppfattningar har tolkas som komplicerade. 

 

 Svenska företags uppfattningar fick värdet 4,35 på en 10-gradig skala i positions-

analysen, vilket innebär att majoriteten av de uppfattningar som tidigare studier 

redogjort för inte uppfattar K-reglerna som förenklande utan snarare som mera 

komplicerade.  

 

Av dessa är det främst i K1 de flesta negativa åsikterna framträder, där sju av tio 

uppfattningar anser att de nya reglerna är mera komplicerade. För de flesta har detta sin 

grund i att denna kategori företag nu måste upprätta ett förenklat årsbokslut för att 

avsluta räkenskapsåret, vilket i sig inte är en direkt följd av K1-reglerna utan bestäms av 

BFL. 

 

De flesta positiva uppfattningarna, där sex av elva anser att de nya reglerna är 

förenklande, återfinns i K2. De främsta anledningarna till att de nya reglerna upplevs 

förenklande är att reglerna är samlade på ett ställe, avvikelser inte tillåts och att det är 

färre valmöjligheter. Vidare kan den svaga responsen av K2-regelverket förklaras med 

att många företagare inväntar K3 för att därefter ta ställning till vilket regelverk de vill 

följa. 

 

Den komplexitet som många respondenter i tidigare utredningar upplevt beror till stor 

del på osäkerhet, då de inte vet vad de nya reglerna kommer att innebära för dem. All 

förändring ses till en början som en osäkerhetsfaktor då man inte har tillräcklig 

kunskap. 

 

Av dessa resultat kan alltså utläsas att K-projektet inte har upplevts förenklande i så stor 

utsträckning, utan kan ses som indikationer på att en större undersökning om 

företagens uppfattningar bör genomföras. Resultatet bör också ses i ljuset av att hela K-

projektet ännu inte är implementerat. Dock fastslår författarna att det finns grund för att 

hävda att det finns delade meningar om hur förenklande K-projektet upplevs bland 

svenska onoterade företag. 
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6.2 Studiens slutsatser 

 Sverige är i en övergångsposition från kontinentaleuropeisk redovisning mot den 

anglosaxiska som ett steg i den internationella konvergering som pågår för redovis-

ningsstandarder (Nobes 1998). Detta kan förklara varför svenska företags uppfattningar 

fick värdet 4,35 i positionsanalysen vilket visar att de har blandade åsikter om K-

reglerna.  

 

Som Schuetze (2001) skriver har även vana läsare i egenskap av toppanalytiker, svårt 

att förstå de fotnoter som ska bidra med förståelse till de siffor som presenteras i 

finansiella rapporter. I hans undersökning framkom det att 35 % av analytikerna inte 

blev hjälpta av fotnoterna. Detta kan sättas i relation till värdet 4,35 som de svenska 

företagens uppfattningar fick i positionsanalysen. Det här visar vilka problem 

komplicerade regler innebär. Otydligheten som följer med ett generöst tolknings-

utrymme leder till ökad osäkerhet. För att koppla detta till Sverige och K-projektet kan 

en jämförelse göras med de tolkningar som gjorts i studien som tyder på att de nya 

valmöjligheter som uppkommit i och med de nya regelverken gör att företagen upplever 

en större osäkerhet. Detta kan vidare förklaras med att många av de som anser att K-

reglerna är komplicerade, saknar utbildning inom redovisning.  

 

Författarna svarar här på studiens syfte, 

 

”… att utvärdera effekter på svenska företag under K-projektets implementering.” 

 

Enligt studiens resultat ovan, förklaras revisionsarvodets ökning av att svenska företag 

uppfattas som mer komplexa av revisorerna. Effekten indikerar på en högre variation i 

revisionsarvodet för perioden efter det att delar av K-projektet implementerats i 

jämförelse med perioden innan implementeringen av dessa delar. Ökningen av 

revisionsarvodet förklaras i studien av att revisorer lagt ner mera tid för att granska 

svenska företag då de hanterar riskerna med företagens egenskaper vilket i studien 

sammanfattas som ett företags komplexitet. Författarnas utvärdering av revisions-

arvodet blir således negativ då resultaten visar en högre kostnad för revision för 

svenska aktiebolag vilket kan vara en indikation på att det råder osäkerhet om de nya K-

reglerna. 

 

Komplexitet återfinns även i studiens andra presenterade effekt där författarna mäter 

uppfattningar och generaliserar vad tidigare studier kommit fram till. Resultatet visar 

att det råder delade meningar om huruvida K-projektets delar uppfattas som 

förenklande för onoterade svenska företag. Denna komplexitet kan inte kopplas till 

egenskaperna i företaget utan kan i stället förklaras av att företagarna saknar relevant 

utbilning för att förstå redovisningsregler, vilket i sin tur ökar risken för revisorn när 

denne utför revision. Detta bekräftar en möjlig förklaring till ökningen av revisions-

arvodet. Författarnas utvärdering av tidigare studiers uppfattningar om K-projektet 
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visar att K-projektet inte uppfattas som förenklande för majoriteten av de studier 

författarna behandlat, vilket är negativt då ett förenklingsprojekt bör ge ett resultat som 

överrensstämmer med projektets syfte. 

 

Med bakgrund av ovan går det inte att säga att ökningen av revisionsarvodet är en direkt 

effekt av K-projektet. Författarna menar att ökningen kan ses som en indikation på att 

de delar av K-projektet som hittills implementerats behöver undersökas vidare och 

mera utförligt, då studien indikerar att de förenklingar som BFN presenterar, inte 

nödvändigtvis innebär större grad av förenkling för svenska onoterade företag, i alla fall 

inte när det gäller de effekter som denna studie behandlar. Revisionskostnaderna för 

svenska företag har ökat samt att detta bekräftas av studiens mätning som visar att 

endast 10 av 23 uppfattningar tolkas som förenklande. Detta kan också ses som en 

indikation på att enklare redovisningsregler behövs i ännu större utsträckning, vilket 

ytterligare rättfärdigar BFNs arbete.  

 

Den här komplexiteten och osäkerheten främjar enligt Shane (2003) inte klimatet för 

entreprenörer, då prekära regler innebär en större ovisshet och risk för företagare som i 

detta fall också uppfattas som en risk av revisorerna. Däremot gynnas företagare av 

institutionella förutsättningar såsom en stabil ekonomisk och politisk miljö samt låg 

inflation. Som Mintzberg (1998) skriver, är det snarare så att företag reagerar på de 

förändringar som uppkommer än att de gör strategiska val. Dessa teorier förutsäger att 

komplexa regler ger upphov till reaktioner på förändring. Då K-projektets förenklings-

åtgärder bevisligen uppfattas på olika sätt, vilket också bekräftas av studiens 

kvantitativa trend, kan det finnas flera reaktioner och effekter som K-regelverkets 

upplevda komplexitet ger upphov till som denna studie inte fångar upp. Dessa andra 

effekter vore intressanta att studera vilket författarna ger som förslag till vidare 

forskning i kapitel 7. 

 

Författarna till denna studie har visat på två effekter som pekar mot att kostnaderna för 

företagen ökat under samma period som delar av K-projektet implementerats. Av den 

anledningen ställer vi oss kritiska i utvärderingen av arbetet då detta kan ses som 

indikationer på att de nya K-reglerna har fått motsatt verkan på svenska företag än vad 

som var tanken, att de skulle innebära förenklingar.  

 

Studiens författare anser att BFN bör överväga att utvärdera implementeringen av de 

nya K-reglerna genom till exempel en surveyundersökning för att fånga upp 

företagarnas uppfattningar och för att säkerställa att K-reglerna verkligen innebär 

förenkling för alla kategorier. Om inte annat så för att kunna förse företagen med den 

information och vägledning som behövs för att K-projektet ska upplevas som en 

förenkling. Självklart kan uppfattningarna om K-projektet ändras och de resultat som 

kan utläsas hittills måste ses i ljuset av att hela K-projektet ännu inte är implementerat. 
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7 AVSLUTANDE DISKUSSION 

 I detta avslutande kapitel förs en diskussion om studiens trovärdighet och om den mäter 

vad den var avsedd att mäta. Till sist ges förslag till vidare forskning. 

 

 

7.1 Studiens begränsningar 

 Här riktas en viss självkritik mot studien när författarna inte haft möjlighet att samla 

in kvalitativ primärdata från en revisor i form av en intervju som beskrevs i metoden. 

 

Det som från början var tänkt som en semistrukturerad personlig intervju, omvandlades 

först till ett frågeformulär med kvalitativa frågor helt utan fasta svarsalternativ för att 

sedan helt strykas då den tillfrågade revisorn inte hann svara innan den tidsfrist 

författarna ställt upp gick ut. Utan dessa data skulle studiens resultat från korrelations-

analysen inte kunna ställas mot förståelsen för vilka faktorer revisionsarvodet påverkas 

av. 

 

Vid sökning efter tidigare studier återfanns magisteruppsatsen ”I huvudet på revisorn. 

Vad avgör och påverkar revisionsarvodet?” av Lantz & Rafter (2010), vilka i en bilaga 

redovisade näst intill identiska frågor om hur revisionsarvodet fastställs som denna 

studies författare haft för avsikt att använda. Därför beslöt författarna att använda dessa 

sekundärdata i brist på primärdata. I och med att även dessa data kommer från en 

sekundärkälla påverkas tillförlitligheten negativt av att författarna gör tolkningar av 

tolkningar. Men eftersom det var respondenter med lång erfarenhet från revisions-

branschen så får reliabiliteten ändå anses vara hög.  

 

Författarna menar att de trots denna begränsning ändå lyckas genomföra studien samt 

komma fram till relevanta slutsatser som utvärderar tidigare studiers uppfattningar om 

K-projektet. Detta medför dock vissa komplikationer då empiri från Lantz & Rafter 

(2010) tolkas, vilket skadar reliabiliteten i de resultat som författarna kommer fram till 

vad gäller förståelsen av revisionens omfattning. Författarna kopplar därför dessa 

resultat mot vissa förklaringar om risk och väsentlighet som Carrington (2010) 

beskriver. Författarna anser att detta höjer reliabiliteten i de förklaringar som 

produceras för revisionens omfattning. 

 

Vidare kan kritiseras att författarna i det inledande skedet inte i så stor utsträckning 

efterforskade om BFNs K-projekt som kanske borde ha gjorts. Detta ledde till en mängd 

korregeringar gällande exempelvis K4 och K1. Om vi hade kopplat in BFN tidigare hade 

detta höjt trovärdigheten för studien. Författarna har dock tagit del av den kritik som vi 

fått av BFN och även redovisat kritiken i bilaga vilket torde ge läsaren ytterligare ett 

alternativt perspektiv över de resultat författarna redovisar.  
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7.2 Värdering av studiens forskningsdesign 

 Valda metoder för studien är inte de absolut bästa med tanke på den snäva tidsramen, 

men ger ändå mycket information om det fenomen som undersökts. Författarna anser 

också att de på ett framgångsrikt sätt lyckats besvara syftet med hjälp av den 

pragmatiska forskningsdesignen. 

 

Författarna är dock kritiska till de antaganden som gjorts om forskningsdesignens 

strukturs påverkan på tidsåtgången att processa data. De analyser som gjorts visade sig 

vara mera tidskrävande än vad författarna trodde då metoden fastställdes. Denna 

underskattning av analysens omfattning diskuteras också i kapitel 2 under metodo-

logiska problem. Författarna har dock konstaterat att dessa analyser har varit värt 

besväret. Metodkombinationen gav mycket värde till denna studie genom en ökad relia-

bilitet samt gjort data jämförbara med varandra.  

 

Vidare har forskningsdesignens struktur varit en stöttepelare för de slutsatser som 

författarna presenterat och den har förenklat för de logiska resonemang som gjorts. 

 

En negativ effekt som författarna upptäckt med designen är att den begränsar möjlig-

heterna vid eventuella bortfall av data. Detta problem uppmärksammades extra mycket 

då den från början planerade intervjun inte kunde genomföras. Här räddades studien till 

viss mån av slumpen då författarna hittade en tidigare magisteruppsats skriven av Lantz 

& Rafter (2010), som undersökt vilka faktorer som påverkar revisionsarvodet. Deras 

gedigna arbete med att intervjua fyra revisorer med lång erfarenhet inom revision har 

undsatt denna studie.  

 

Författarna vill med bakgrund av ovan avslutningsvis varna andra forskare för liknade 

problem med pragmatiska forskningsdesigner samt ge Lantz & Rafter (2010) ett stort 

tack för deras studie om revisionsarvodet. Författarna vill också framföra ett särskilt 

tack till BFNs kanslichef Gunvor Pautsch för att hon tog sig tid att bidra med värdefulla 

synpunkter till denna uppsats.  
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7.3 Förslag till vidare forskning 

 Under arbetet med denna studie har författarna stött på flera intressanta fråge-

ställningar i ämnet förenklade redovisningsregler. Några av dessa presenteras nedan. 

 

Med en stor surveyundersökning skulle en bred och omfattande täckning kunna göras 

för att identifiera vilka fler effekter K-projektet har på svenska företag. Med en survey-

undersökning erhålls en detaljerad granskning som det är lätt att göra generaliserade 

tolkningar utifrån, dessa skulle kunna bredda och utveckla fältet. 

 

I det internationella perspektivet skulle det ha varit intressant att med respondenter 

från till exempel ”the Big Four” med internationell erfarenhet från IASB, klargöra deras 

syn på de globalt konvergerande redovisningsreglerna och för vem de innebär en 

förenkling i det här perspektivet. Speciellt då komplexa och tolkningsbara redovisnings-

regler som standard runt om i hela värden gynnar dessa aktörer, vilka dessutom sitter 

med i det utskott som utvecklar reglerna.  

 

Det skulle även vara spännande att undersöka hur företag i andra länder uppfattar de 

harmoniserade redovisningsreglerna och genom att använda positionsanalysen från den 

här studien skulle en jämförelse kunna göras med andra EU-länder. 
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BILAGA 1 

Empiri 

Tabell 1.1 Data till korrelationsanalys  

 

 

Tabell 1.2 Data till trender 
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BILAGA 2 

Index över tolkningar om uppfattningar 

1 Detta citat tolkar författarna som att de nya reglerna upplevs som komplicerade 

då respondenterna anser att de nya reglerna kommer innebära mera stress och 

kostnader för företagarna. 

 

2 Detta citat tolkar författarna som att de nya reglerna upplevs som komplicerade 

eftersom de anser att de nya reglerna kommer innebära en större arbetsbörda. 

 

3 a  Detta citat tolkar författarna som att de nya reglerna upplevs som förenklande i 

det avseendet att företagare i den löpande bokföringen nu kan använda en enklare 

metod. 

 

3 b Detta citat tolkar författarna som att de nya reglerna upplevs som komplicerade 

eftersom de minsta företagen nu får en ökad arbetsbörda i och med kravet på att 

upprätta årsbokslut. 

 

4 Detta citat tolkar författarna som att de nya reglerna upplevs som komplicerade 

då respondenterna i undersökningen valt att inte använda dem. 

 

5 a Detta citat tolkar författarna som att de nya reglerna upplevs som förenklande 

eftersom det anses tydligare och att företagen nu kan använda enklare metoder i 

bokföringen. 

 

5 b Enligt detta citat upplevs samtidigt de nya reglerna som komplicerade då de även 

innebär en större arbetsbörda. 

 

6 Detta citat tolkar författarna som att de nya reglerna upplevs som förenklande då 

regelverket anses medföra förenklingar.  

 

7 a Dessa citat tolkar författarna som att de nya reglerna upplevs som förenklande då 

man med oförändrad arbetsinsats av redovisningskonsulter kommer få en utförligare 

information om verksamheten, att vägledningen är strikt och bidrar till en 

kostnadsbesparing. 

 

7 b Enligt detta citat upplevs samtidigt de nya reglerna som komplicerade då det nu 

krävs mera kunskap för att upprätta ett årsbokslut. 

 

8 a Dessa citat tolkar författarna som att de nya reglerna upplevs som förenklande då 

regelverken är uppdelade i olika kategorier och att reglerna är samlade på ett ställe. 
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8 b Dessa citat tolkar författarna som att de nya reglerna på flera punkter upplevs 

som komplicerade då flera av respondenterna i studien ställer sig kritiska till om K-

reglerna kommer leda till kostnadsbesparingar. En av respondenterna pekar på det nya 

kravet för K1-företag att upprätta förenklat årsbokslut, som istället kan innebära en 

större kostnad. 

 

9 Enligt detta citat tolkar författarna att de nya reglerna upplevs som förenklande 

eftersom reglerna är samlade och mera lätthanterliga för företagen. 

 

10 Detta citat tolkar författarna som att de nya reglerna upplevs som komplicerade 

då nya regler innebär en omställning med bland annat ökade kostnader för utbildning 

som följd. 

 

11 Detta citat tolkar författarna som att de nya reglerna upplevs som komplicerade 

då respondenterna i studien inte anser att den administrativa bördan kommer minska. 

 

12 a Detta citat tolkar författarna som att de nya reglerna upplevs som förenklande då 

reglerna inte tillåter egna tolkningar och finns samlade på ett ställe. 

 

12 b Även denna studies slutsatser är tvetydiga då författarna tolkar ovanstående citat 

som att de nya reglerna upplevs som komplicerade för att de inte kommer innebära 

någon betydande kostnadsbesparing. 

 

13 Detta citat tolkar författarna som att de nya reglerna upplevs som komplicerade 

då de för många mindre företag inte motsvarar förväntningarna. 

 

14 a Detta citat tolkar författarna som att de nya reglerna upplevs som förenklande då 

regelverket anses vara lättare att förstå och tillämpa. 

 

14 b Det här citatet tyder på rakt motsatt åsikt och tolkas således av författarna som 

att reglerna upplevs som komplicerade. 

 

15 Detta citat tolkar författarna som att de nya reglerna upplevs som förenklande då 

reglerna nu är samlade på ett ställe. 

 

16 a Dessa citat tolkar författarna som att de nya reglerna i dagsläget upplevs som 

komplicerade då reglerna inte kommer innebära några betydande förmåner och att de 

kräver redovisningskunskaper av individerna som ska tillämpa dem. 

 

16 b Detta citat tolkar författarna som att de nya reglerna med tiden kommer upplevas 

som förenklande när de ställs mot ytterligare ett regelverk, vilket är mera komplext. 
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BILAGA 3 

Tabell över tolkningar om uppfattningar 
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BILAGA 4 

Formelsamling 
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BILAGA 5 

Beräkningar 
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BILAGA 6 

Intervjuguide 

 

Hämtad från Lantz & Rafter (2010) 
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BILAGA 7 
Kommentarer från Bokföringsnämnden 

 

 
Från: Gunvor Pautsch (gunvor.pautsch@bfn.se) 
Skickat: den 27 januari 2012 12:43:58 
Till: 'Sofie Zethelius' (pengapinglan@hotmail.se) 
Kopia:  Catharina Pramhäll (Catharina.Pramhall@bfn.se) 

 
 

Hej Sofie och Johan! 
  
Till att börja med har jag svårt att se ett samband mellan revisionsarvodenas storlek och 
K-regelverken. Företag som tillämpar K1 behöver inte ha revisor och K2 hade knappt 
börjat tillämpas under den undersökta tiden och K3 är inte klart. BFN är generellt 
positiv till akademiska undersökningar av våra regelverks inverkan på de företag som 
ska tillämpa dem. Emellertid kan nog effekterna av K-projektet inte utvärderas innan det 
är klart. 
  
Några synpunkter i övrigt: 
  
Sid 3. Skyldigheten att upprätta årsbokslut beror inte på K1 utan på krav i 
bokföringslagen, dessutom behöver det förenklade årsbokslutet inte offentliggöras. K1 
är vår normgivning utifrån lagens krav. K står för kategori. K4 (om det skrivs) ska 
omfatta svenska krav på börsnoterade företag. Idag skriver Rådet för finansiell 
rapportering vad som gäller för svenska noterade företag jämfört med IFRS. 
  
Sid 4. Som en följd av ovanstående blir bilden på sidan 4 fel då K4 inte finns. Vidare står 
det längst ner att företag måste tillämpa ett mer omfattande regelverk i och med K-
projektet. Jämfört med vad? idag finns ca 60 olika regelverk för bokslut från BFN och 29 
från Redovisningsrådet. 
  
Sid 6. Samma invändning som ovan. En utökning av regelverk påstås men jämfört med 
vad. IFRS-reglerna för noterade koncerner bygger på en EU-förordning och ligger 
därmed utanför vad som kan beslutas i Sverige. K4 är inte IFRS. 
  
Sid 11. Metodval. Vad är det ni vill mäta? För att kunna dra slutsatser måste det väl 
kopplas till om K-regelverk tillämpas eller ej. K4 finns inte och kan därmed inte spela 
någon roll. 
  
Sid 29. I första stycket är åter frågan om förenklade redovisningsregler medför större 
arbetsbörda vad man då jämför det med. 
  
Sid 31. Anges att den främsta anledningen till den svaga responsen är företagarnas 
okunskap. Detta beror enligt citatet på att de inte har blivit informerade av 
redovisningskonsulterna som vill vänta med att tillämpa redan befintligt K2. Borde dras 
slutsatser utifrån detta. 
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Sid 33. Bilden över aggregerat revisionsarvode. K1 har inte revisorer. Revisionsarvodets 
koppling måste ses till om K2 används (kunde användas först på bokslut per 31/12 
2008 eller senare). En annan tolkning skulle kunna vara att eftersom revisionsarvodet 
ökar så mycket finns ett stort behov av förenklade regler eller att den kraftiga ökningen 
från 2005 beror på IFRS-förordningen och de noterade företagen eller egentligen hur 
som helst. 
  
Sid 39 ff. Vad har revisorernas prissättning med K-regelverken att göra? 
  
Sid 45. Citat a) är ett direkt missförstånd. Det är inte K1 som kräver att ett förenklat 
årsbokslut ska upprättas det är bokföringslagen som har ändrats. Flera av citaten 
beskriver förenklingar av olika slag. 
  
Sid 58. Bilden över K-projektets implementering borde kopplas till hur många företag 
som faktiskt tillämpar ett K-regelverk. Som framgår av uppsatserna väntar företagen 
med att välja ett K-regelverk till dess hela paketet är klart. 
  
Sid 62. Studiens syfte "att utvärdera effekterna på svenska företag under K-projektets 
implementering" kan inte nås med den ansats ni har.  
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