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Sammanfattning 

 

Beslutsfattande är något som ofta förekommer i företag, inför 2014 måste en del aktiebolag ha 

tagit ett beslut om de ska redovisa enligt K2- eller K3-regelverket. Dessa regler har arbetats 

fram för att kunna förtydliga, underlätta och förbättra företags redovisning. I och med dessa 

nya redovisningsregler blir det viktigt att titta på vilka aspekter som är viktiga att beakta och 

som påverkar valet inför implementeringen. Detta har lett oss in på vår problemformulering 

som lyder:  

 

Hur väljer företag mellan K2 och K3-regelverket?  

 

Och där syftet med studien är att försöka skapa en större förståelse för vilka aspekter det är 

som påverkar företag i valet av regelverk.  

 

De teoriområden som berörts i studien är, beslutsprocessen och beslutsfattande för att finna 

förklaringar bakom hur och varför besluten fattas som de gör i företagen. Vi har även valt 

teorier inom accounting choice för att förklara vilka aspekter som kan vara av betydelse vid 

valet av redovisningsmetod. Det kan vara aspekter som företagens behov och struktur, 

information och intressenter, verkligt värde och skatter. Den sista delen i teorikapitlet handlar 

om professionella tjänster och deras inverkan på företagen, detta kan vara en intressant aspekt 

som kan påverka företagen i valet av K2 eller K3. Studien har genomförts genom kvalitativa 

intervjuer med ett antal företag och revisionsbyråer. Intervjuerna har varit uppbyggda kring de 

teoretiska teman som använts i studien, detta för att kunna uppfylla studiens syfte och besvara 

vår problemformulering.  

 

Studien har visat att de aspekter som vi har undersökt har varit viktiga för företagen i deras val 

av regelverk. Det som också visat sig är att företagens storlek och struktur har stor betydelse 

för vad det är som är viktigt och hur viktiga de olika aspekterna är. Om företaget ingår i en 

koncern eller ej har visat sig vara av stor betydelse då företag i en koncern tenderar att sträva 

efter att ha samma redovisning genom hela koncernen på grund av enkelheten och 

jämförbarheten. Vilken typ av intressenter som finns runt företagen har stor inverkan på 

omfattningen och kvalitén på redovisningen. Vårt resultat tyder på att företag som har ett 

flertal intressenter resulterar i en mer omfattande redovisning medan företag med få 

intressenter nöjer sig med en förenklad redovisning. Vi har upptäckt två specifika aspekter, 

som rör faktiska redovisningsprinciper som skiljer regelverken från varandra. Företag med 

mycket anläggningstillgångar, som fastighetsbolag, kommer få en ökad arabetsbörda i form av 

komponentavskrivningar i K3 vilket man slipper i K2. Den andra skillnaden rör företag med 

egenupparbetade immatreilla anläggningstillgångar, som man inte får ta upp i K2 men som 

företag får ta upp i K3. Det har även visat sig att revisorernas rekommendationer har olika 

påverkan på företagen beroende på vilken typ av företag det gäller och vad 

rekommendationerna rör. Det är dessa aspekter som visat sig vara de mest centrala i vår studie 

och de kan förklara varför företagen väljer som de gör i valet mellan K2 & K3. 
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Ordlista 

 

BFL  -  Bokföringslagen 

BFN  -  Bokföringsnämnden 

IASB  -  International Accounting Standards Board  

IFRS  -  International Financial Reporting Standards 

RR  -  Redovisningsrådet 

ÅRL  -  Årsredovisningslagen 
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1. Inledning 

I inledningskapitlet tar vi upp bakgrunden till vår problemformulering, och tittar på tidigare 

studier vartefter vi formulerar vår frågeställning och sammanfattar vårt syfte med studien.  

 

1.1 Problembakgrund 

Beslutsfattande i företag är komplicerat och något som är väldigt centralt vid förändringar av 

redovisningsregler. För företag gäller det att bibehålla eller förbättra sin konkurrenskraft 

genom innovation och att hitta lösningar på de problem som uppstår. Oftast är dessa 

förändringar av frivillig natur, det vill säga något som företagen internt arbetar fram för att 

utvecklas och bli mer effektiva. Vidare finns det också en del förändringar som är av 

tvingande karaktär, där företag tvingas till förändring genom exempelvis ny lagstiftning. 

(Jacobsen, 2005, s. 7-8) Det är inte bara viktigt internt att företag är bra på förändring för att 

utvecklas och vara konkurrenskraftiga, det är även viktigt att företag kan anpassa sig efter 

förändringar inom samhället och de kriser som kan uppstå. Ett exempel är den rådande 

finanskrisen, där företag måste anpassa sig till de snabbt förändrande marknadsvillkoren för 

att överleva. Det krävs att man lyckas utbilda och förbättra förmågan inom företagen för att 

lyckas hantera dessa förändringar på ett bra och effektivt sätt. (Jakobsson, 2010)   

 

Ett tvingande område som ständigt förändras och omarbetas är svensk lagstiftning. Lagar och 

regler omarbetas för att bli bättre och mer lämpliga för vårt samhälle som hela tiden förändras 

och utvecklas. Detta resulterar i att det krävs att omgivningen anpassar sig på bästa sett efter 

dessa regelförändringar. Några exempel på lagar som har förändrats under de senaste åren är 

förändringar av sjukförsäkringen, sänkt restaurangmoms och en ny skatteförfarandelag. 

(Sandbacka, 2011) Det har även skett stora lagförändringar inom redovisningsområdet där 

både lagar, regler och normer förnyats. Europeiska Unionen (EU) införde 2005 att alla 

noterade bolag inom EU måste följa International Financial Reporting Standards (IFRS, 

tidigare IAS), vilket är en redovisningsstandard där tanken är att harmonisera och öka 

jämförbarheten mellan företag (FAR, 2011). Vidare valde regeringen 2010 att slopa 

revisionsplikten för mindre bolag vilket innebar nya valmöjligheter rörande hur man ska 

hantera sin revision. Denna förändring innebär att berörda företag får välja om de vill använda 

sig av en auktoriserad revisor inför sitt bokslut eller inte. (Justitiedepartementet, 2010) 

 

På senare år har ett nytt regelverk gällande bokföring och bokslut arbetats fram inom Sverige. 

Tanken bakom regelverket är att förtydliga och underlätta redovisningen, detta främst för 

mindre företag som kommer få förenklade regler att följa. K-regelverket infördes 2007 där 

företag klassificeras i fyra olika kategorier utifrån storlek och bolagsform, men det har varit 

frivilligt för företag om man vill följa detta regelverk fram tills idag.  
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1) K1 - Företag med förenklat bokslut 

2) K2 - Företag med förenklat årsbokslut och årsredovisning 

 3) K3 - Företag med årsredovisning 

 4) K4 - Företag som är noterade och följer IFRS 

 

Detta K-regelverk har nu blivit omarbetat och de nya reglerna kommer bli tvingande för 

samtliga företag 2014, dock får företag välja att applicera de nya reglerna i sin redovisning 

redan nu. Tidigare har företag följt normer och praxis, tanken är nu att samla ihop dessa regler 

tillsammans med lagar för att förtydliga vad som gäller för företag inom ett visst regelverk. 

Eftersom aktiebolag skiljer sig kraftigt åt i storlek, och därför har olika behov samt resurser 

har Bokföringsnämnden (BFN) beslutat för att dela in aktiebolag i två kategorier beroende på 

storlek. För att räknas som ett ”stort aktiebolag” måste företaget uppnå två av följande tre krav 

enligt bokföringslagen (BFL): 

 

1) Att under de två senaste räkenskapsåren i genomsnitt haft 50 anställda. 

2) Omsatt 80 miljoner i nettoomsättning. 

3) Eller omsatt 40 miljoner i balansomslutning (Kap6 §1 p6 BFL). 

 

Om ett aktiebolag inte uppfyller minst två av dessa tre krav anses aktiebolaget som ett 

”mindre aktiebolag”. För ett stort aktiebolag kommer det bli tvingande att använda sig av K3-

regelverket. Ett mindre aktiebolag kommer ha en valmöjlighet till att antingen använda sig av 

K2 eller K3. Huvudregelverket kommer att vara K3 som större bolag kommer använda sig av. 

Det regelverket är influerat av IFRS och är mer principbaserat, med det menas att företagen 

har ett större tolkningsutrymme. K2 är förenklat genom regelbasering för att underlätta för 

mindre företag, där är det strukturerat steg för steg vad de ska göra och företag kommer kunna 

schablonisera vissa uträkningar. De företag som planerar att ha en framtida tillväxt och 

eftersträvar att bli ett ”stort aktiebolag” kan med fördel välja att följa K3-regelverket för att 

senare undvika en implementering av nya regler. De nya reglerna förväntas ge en positiv 

höjning av kvalitén på bolagens rapporter och förtydliga vad som gäller för varje bolag. 

Tanken med de nya reglerna är även att dessa ska göra det enklare för mindre företag att sköta 

sin redovisning enligt upphovsmakarna till regelverket. (Bokföringsnämnden, 2012)  

  

I principbaserad redovisning finns det mer utrymme för tolkningar av reglerna, företag kan 

exempelvis välja mellan två principer vilket gör regelverket mer flexibelt. Principbaserad 

redovisning blir mer som en vägledning till hur man kan göra. (Carmona & Trombetta, 2008, 

s. 456) Samtidigt när företag gör tolkningar ökar risken att göra fel i redovisningen, till 

skillnad från regelbaserad redovisning där det står exakt hur de ska gå tillväga. När företag 

väljer olika principer kan jämförbarheten minska mellan företag, då man får fram olika 

resultat beroende på vilka principer företagen använder. (Fields et al., 2001, s. 260-ff) Det vi 

intresserat oss för är att se vilka aspekter som ligger bakom företagens val och hur dessa 

skiljer sig mellan olika företag, om det finns olika aspekter som är av större vikt för olika 

företag. Det är också av intresse enligt oss att se hur olika företag ställer sig till de nya 

reglerna och hur de väljer, är det exempelvis beroende av flexibiliteten i K3 eller enkelheten i 

K2. 

 

Idag är forskningen inom redovisning till mesta del inriktad på vad nya regler innebär 

redovisningsmässigt och hur man ska använda sig av dessa (Drefeldt et al., 2012). BFN har 

gett ut en del rapporter som behandlar vad de förändrade reglerna kommer att innebära i 
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företagens årsrapport (Bokföringsnämnden, 2012). Det finns inte lika mycket forskning gjord 

rörande vad som kan påverka de olika valen som vissa företag med nya K-regelverket 

kommer vara tvungen att göra. Det är där vi tror att vi kan bidra med vår undersökning, vi 

kommer senare till det specifika gapet och problemet. Bland annat fokuserar dessa studier 

endast på skillnaden mellan K2 & K3 (Ahlin & Strandberg, 2011; Hermansson & Yang, 2010 

; Josefsson & Lejdström, 2011). 

 

Det finns en del forskning gjord på området som berör varför företag bör välja olika typer av 

redovisningsmetoder. Dhaliwal et al. (1982) skriver bland annat om att valet av 

redovisningsmetod kan ha sin grund i vilken typ av företag det handlar om. De talar bland 

annat om att ledningen är mer benägen att välja metoder som visar högre vinster vilket ofta 

innebär större kompensation för dem. Medan företag där ägarna har kontrollen ofta vill göra 

det motsatta då detta kan leda till lägre kostnader och då kanske främst skattemässigt. 

(Dhaliwal et al., 1982) Cloyd et al. (1996) diskuterar hur valet av redovisningsmetod kan vara 

relaterat till hur valen påverkar skatteeffekterna på företaget. Valet av redovisningsmetod kan 

vara starkt kopplat till hur man i företaget valt att hantera/utnyttja möjligheter med skatten. 

Kan man genom att göra ett specifikt val av redovisning spara i form av skatter eller kan man 

utnyttja skatterna på annat vis genom sitt aktiva val av redovisning. 

 

Zmijewski och Hagerman (1981) skriver i sin artikel om hur valet av redovisning grundar sig i 

vilken typ av ekonomiska motiv och strategier som företaget har. Är strategin att man ska 

försöka jämna ut resultatet, maximera avkastningen eller att skjuta upp skattebetalningar och 

minska olika kostnader, exempelvis politiska eller för att producera information. Fields et al. 

(2001) diskuterar kring olika aspekter som skulle kunna påverka ett företags val av 

redovisningsmetoder, där ibland vinstmanipulering. Vilket kan vara att jämna ut intäktsflöden 

eller skjuta på kostnader, påverkan av tredje part och vilken information dessa behöver, 

skatteeffekter eller olika regler. (Fields et al., 2001, s 279-ff) 

 

Holthausen & Leftwich (1983) diskuterar kring vilka ekonomiska följder valet av 

redovisningsmetod kan få och de har tittat på både frivilliga och tvingande val av tekniker och 

regler. De förklarar hur valet av redovisning får konsekvenser för olika parter och hur dessa 

konsekvenser ser ut. De diskuterar även om fördelningen av kassaflöden, hur ett val eller en 

förändring påverkar hur man räknar fram vissa redovisningssiffror som då påverkar 

årsredovisningen. Holthausen & Leftwich (1983) diskuterar hur ett företags val påverkas av 

deras intressenters efterfrågan vid beslutsfattande, till exempel ett investeringsbeslut. I en 

artikel av Fields et al. (2001) undersöker de faktorer som påverkar ett redovisningsval bland 

annat informationsasymmetri och agentkostnader, med fokus på konsekvenserna valen för 

med sig. Fields et al. (2001) tar upp de skillnader som finns i informationstillgång mellan två 

olika parter och de kostnader som kan uppstå för den ena parten när de olika parternas 

intressen skiljer sig. En informationsasymmetri kommer uppstå i och med de nya reglerna, 

vilket innebär att företagen kommer behöva samla på sig mer information och kunskap. Vilket 

kan leda till att företagen kommer behöva använda sig av experter för att dels får råd kring hur 

de bör välja men också för att kunna införskaffa sig mer kunskap på området.  

 

I och med att K-regelverket är nytt kommer det krävas en kompetenshöjning hos företagen 

och främst de som arbetar med redovisningen. Det intresserar oss att se vilken information 

och konsultation företag får från professionella konsulter. Hur ges informationen till 

företagen, vilken information som ges, varför ger de rekommendationer som de gör och så 

vidare. I en artikel av Sharma & Patterson (1999) diskuterar de kring professionella tjänster 
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och råd från konsulter och hur mottagaren ska bedöma tillförlitligheten på den informationen. 

Om det kan finnas en informationsasymmetri mellan de professionella konsulterna och 

företagen som leder till att konsulterna ger företagen de råd som i slutändan är bäst för dem 

själva. Mishra et al. (1998) skriver om informationsasymmetrin som kan uppstå när den ena 

parten har mer information än den andra, i vårt fall blir det där konsulten som har mer 

information än företaget och hur detta kan påverka företagets val av regelverk.  

 

Relaterat till detta kommer vi titta på möjliga agentproblem som kan uppstå, vilket grundar 

sig i att företagen och revisorerna kan ha olika mål med en gemensam fråga. Agentproblemet 

kan uppstå mellan vad som är bäst för de olika parterna där det ena regelverket kan vara mer 

fördelaktigt för konsulten då detta leder till högre intäkter. Medan ur företagets synvinkel 

skulle man ha valt det andra alternativet. Eisenhardt (1989) har skrivit en artikel som går 

igenom detta agentproblem som kan uppstå vid ett samarbete mellan två olika parter. Hon 

förklarar kring problem som uppstår när de olika parterna har olika mål och intentioner med 

samarbetet. Där det handlar om att minska skillnaderna mellan de olika parternas intentioner 

för att agenten ska agera efter principalens behov. I vår studie kommer vi undersöka vad som 

ligger bakom valet av redovisningsregler för att se om konsulternas rekommendationer är en 

viktig aspekt bakom företagens val.  

 

Något som blir viktigt i vår studie för att förstå hur företagen väljer mellan regelverken och 

som bygger på de olika aspekterna som är knutna till redovisningen är hur besluten kring valet 

fattas. På beslutsområdet finns det mycket skrivet sedan tidigare och där har vi bland annat 

tittat på Mintzberg et al. (1976) som skrivit mycket på området och diskuterar kring hur 

beslutsprocessen ser ut. De förklarar hur ett beslut går igenom ett antal faser innan 

implementeringen och vi tror att det kan finnas både skillnader och likheter mellan hur 

företagen fattar beslut i valet mellan K2 eller K3. På området har också Brunsson (1982) 

skrivit om hur besluten kan vara både rationella och irrationella beroende på olika aspekter. I 

valet mellan K2 och K3 kan graden av rationalitet vara olika beroende på hur de olika 

företagen ser ut och därav påverka företagens val olika. Harrison & Pelletier (1995) har skrivit 

artiklar rörande de strategiska besluten och att det är sådana beslut som kommer påverka 

företagen på lång sikt. Vi tror att vår studie kan ha nytta av dessa teorier då beslutet kring K2 

och K3 är ett beslut som kommer påverka företagen och deras redovisning på lång sikt. Till 

skillnad från Mintzberg et al. (1976) som fokuserar på själva beslutsprocessen skriver Jansen 

et al. (2011) kring hur besluten grundar sig i en del olika faktorer och egenskaper som 

beslutsfattarna innehar. Det kan finnas skillnader mellan hur besluten fattas i de olika 

företagen då besluten fattas av olika typer av individer med olika egenskaper, därav är det av 

intresse för vår studie att se om det finns skillnader i hur besluten fattas i de olika företagen.  

 

Det vi upptäckt när vi gått igenom litteraturen på området som rör beslut och aspekter som 

påverkar val av olika redovisningsmetoder, är att det på beslutsområdet finns mycket skrivet 

då detta är ett stort och etablerat område. Det finns även mycket studier gjorda kring olika 

aspekter som ligger bakom valen av redovisningsmetoder. Men dessa studier är gjorda på 

frivilliga val där man har möjlighet att välja att göra på ett visst sätt eller fortsätta som tidigare 

medan företagen i valet av K2 eller K3 tvingas välja något av regelverken. Det som vår studie 

kommer fokusera på är att se hur de olika aspekterna som påverkar redovisningen i sin tur 

påverkar hur företagen väljer och hur dessa beslut fattas.  

 

Den här typen av studie på det valda området är relevant ur ett samhälligt och etiskt perspektiv 

då redovisning är viktigt för alla företag. Företag redovisar aktuella siffror kring hur 
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verksamheten går och vad som har skett under året för att visa företagets ekonomiska 

ställning. Redovisningen är också viktig då denna är tänkt att ge en korrekt bild av hur 

företaget går och där igenom ge intressenter relevant information som ofta ligger till grund för 

olika beslut. Exempelvis om investerarare ska göra en ny investering eller om banken ska 

utöka krediten till företaget. Valet mellan K2 & K3 blir också viktigt ur ett etiskt perspektiv 

då företagen kan välja det som passar dem bäst och är mest gynnsamt för dem. Eller om 

företagen eftersträvar att ge en så korrekt bild av företaget och dess verksamhet som möjligt. 

Företag kan komma att ta till åtgärder för att förhindra att de tvingas använda K3-regelverket, 

exempelvis genom att dela upp företaget i flera bolag. Då kan man fundera kring hur etiskt 

korrekt det är att ta till sådana åtgärder och hur rättvisande bild de då ger. Det kommer krävas 

en avvägning av företaget mellan vilken typ av redovisning de vill ge ut till samhället och 

vilken typ av redovisning som är bäst för dem.   

 

Många studier har också fokuserat på de faktiska skillnaderna i årsredovisningen, exempelvis 

hur posten materiella anläggningstillgångar skiljer sig mellan K2 & K3. Medan vår studie 

kommer undersöka vilka aspekter som företagen anser vara de viktigaste i valet, exempelvis 

om företagen tittar på skillnader mellan regelverken post för post, eller om det finns ytterligare 

aspekter som exempelvis vilken bild företaget vill visa sina intressenter eller om 

organisationsstrukturen ligger bakom företagens beslut. Vi kommer också i studien att ta med 

sådana aspekter som hur och i vilken utsträckning professionella konsulter påverkar 

företagens val av regelverk då dess har ett informations- och kunskapsövertag på området. De 

kan därför ha möjlighet att påverka hur företagen bör välja. Det gap som finns i forskningen är 

just en helhet där det inte finns någon forskning som fokuserat på hur olika aspekter påverkar 

företagens redovisningsbeslut. Speciellt när det handlar om tvingande förändringar som fallet 

är med K2 & K3. Vi tror därför att vår studie kan bidra med en förklaring till varför företagen 

väljer som de gör i K-regelverket. 

 

1.2 Problemformulering 

Hur väljer företag mellan K2 och K3-regelverket? 

 

1.3 Syfte 

Syftet med vår uppsats är att skapa en större förståelse för vilka aspekter som påverkar ett 

företag när de kan välja mellan olika redovisningsregler.  
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2. Teorikapitel 

I teorikapitlet börjar vi med en introduktion av hur företag tar sina beslut utefter svensk 

lagstiftning. Vidare presenterar vi olika teorier som kan vara till grund för bakomliggande 

aspekter till de beslut företagen tar vid valet av regelverk.  

 

I Sverige upprättar samtliga aktiebolag årligen en årsredovisning för att sammanställa hur 

företagets ekonomiska situation ser ut, denna rapport är av intresse för intressenter som ägare, 

anställda, finansiärer. Aktiebolag följer främst två lagar, ÅRL och BFL som är ”grundlagar” 

inom redovisning, de lagstadgar hur företagets organisation ska vara uppbyggd och vilka 

regler de ska följa. Utefter de lagarna ger idag BFN ut rekommendationer efter hur samhället 

utvecklas. Det står även i lagen att företag ska följa ”god redovisningssed” och med det menas 

att man ska följa praxis och att företagens beslut ska tas utifrån att det ger en rättvisande bild 

av företaget. ”Rättvisande bild av ett företag” är en viktig del och det är hela årsredovisningen 

uppbyggd runt, har företag två valmöjligheter då ska de välja det som bäst speglar företagets 

ekonomiska situation. Som det ser ut idag tvingas företag ständigt att göra tolkningar till 

redovisningsbeslut och regler för vad som gäller är utspritt i praxis och lagar. Enligt FAR ska 

det nya K-regelverket underlätta för företagen. Dels genom att samtliga regler kommer vara 

samlade, och dels förtydliga för företag rörande bland annat varulager och andra värderingar 

man måste göra. (Johansson et al., 2004, FAR, 2011) 

 

2.1 Beslutsprocessen 

Den här delen av teorin fokuserar på strategiska beslut och hur processerna bakom dessa ser 

ut, detta är av vikt då valet mellan K2 & K3 är att anse som ett strategiskt beslut då detta 

kommer påverka företagen på lång sikt. Hur fungerar det i organisationer när man ska fatta ett 

strategiskt beslut? Fattas dessa beslut genom en avancerad process? Eller sker det enkelt 

genom att en diskussion mellan beslutsfattarna och sedan implementering av beslutet?  

 

2.1.1 Strategiskt beslutsfattande 

Många studier har fokuserat på rutiner och processer kring beslut som fattas på de lägre- och 

mellannivåerna i företag men väldigt få på toppnivåer där många av de viktigaste besluten 

fattas. Det är också där processer och metoder behövs mest (Mintzberg et al., 1976, s. 246). 

En av de största på området är Mintzberg et al. (1976) då han har skrivit en hel del på området 

som rör beslutsfattande och beslutsprocessen. Både Mintzberg et al. (1976) och Harrison 

(1996) har skrivit på området om att strategiska beslut är sådana beslut som påverkar 

företagen långsiktigt. Rodriguez-Ponce & Pedraja-Rejas (2012) argumenterar en del kring 

rationalitet i sin artikel, men påpekar dock att det som påverkar hur de strategiska besluten 

fattas är de ledande personernas olika beteenden. Viktiga variabler är, rationalitet, 

konflikthantering samt flexibilitet. Dessa variabler är de som kan vara avgörande för kvalitén 

på besluten.  

 

Harrison (1996) förklarar att beslutsfattande är något som är det mest förekommande inom 

alla typer av företag, och för chefer på alla nivåer. Det är också detta beslutsfattande som 

skiljer ledarna/cheferna från andra inom organisationen då de ständigt tvingas att ta beslut och 

strävar efter att ta rätt beslut. (Harrison, 1996, s. 46) Strategiska beslut är komplicerade och 
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kräver stor eftertanke och även att man beaktar avgörande aspekter. Dessa strategiska beslut 

påverkar företagets långsiktiga välmående. Besluten är centrala för att man ska lyckas uppnå 

de förväntningar företagen har på sig och nå framgång. Det som karaktäriserar strategiska 

beslut är att dessa är inriktade på förhållandet mellan ett företag och dess omvärld och där de i 

stor utsträckning är relaterade till varandra. Dessa beslut är sådana som måste fattas då 

företaget påverkas av omvärlden, exempelvis som i vår studie av ändrade redovisningsregler. 

(Harrison, 1996, s. 47) 

 

För att ett strategiskt beslut ska anses vara lyckat, ska det enligt Harrison & Pelletier (1995) 

vara ett sådant beslut som resulterar i att företag uppnår de mål som man har satt upp. Även 

att man lyckas hålla sig inom den ram som man har följt, det kan vara aspekter som: tid, 

kostnad och restriktioner ifrån samhället. De flesta av dessa strategiska beslut fattas på den 

kunskap som man besitter och vad man tror om de möjliga utfallen av beslutet, där strävar 

ledningen efter beslut som har en positiv effekt. (Harrison & Pelletier, 1995, s. 54-56)  

 

Strategiska beslut är av stor vikt för företagen i och med deras långsiktiga inverkan på 

företagens välmående, därför är det viktigt att företagen sätter upp tydliga mål med vad man 

har för avsikt att uppnå med besluten. I valet av K2 och K3 blir det viktigt att företagen har 

undersökt vilka de viktigaste aspekterna är, och hur dessa påverkas för att beslutet ska få en 

positiv effekt. Hur dessa strategiska beslut fattas i de olika företagen och vilken typ av 

personer det är som fattar dessa kan bero på graden av rationalitet i besluten vilket bland annat 

Brunsson (1982) skrivit om, vilket vi kommer fortsätta diskutera kring.  

 

2.1.2 Grad av rationalitet beroende på förväntningar och organisationsmiljö 

Brunsson (1982) diskuterar i sin artikel om att beslutsfattande kan vara både irrationellt och 

rationellt, men att beslutsfattandet tenderar till att vara mer irrationellt. Företagen eftersträvar 

att få in ett mer rationellt agerande i företagen, detta då rationella beslut handlar om att man 

söker efter de logiskt rätta besluten. Det kan vara anledningen till att man söker efter mer 

rationalitet. Vad gäller om beslutsfattandet är rationellt eller irrationellt kan bero på vad 

beslutsfattare har för kunskap och hur villiga de är att inhämta tillräckligt med kunskap. Samt 

vissa psykologiska och praktiska faktorer som kommer förklaras närmare här nedan. Det som 

också kan diskuteras är om det är önskvärt att nå mer rationalitet då en viss grad av 

irrationalitet är nödvändigt vid beslutsfattandet (Brunsson, 1982, s. 29-31)  

 

Irrationalitet kan enligt Brunsson (1982) förklaras genom tre olika aspekter. Det första är att 

de som ska fatta besluten inte har tillräcklig kompetens och kunskap för att kunna fatta 

rationella beslut. Hade dessa individer varit ”smartare” hade de kunnat klara av att tänka 

rationellt och fatta rationella beslut. Nästa förklaring bygger på att alla människor har ett 

medfött irrationellt tänkande och att det är svårt att förändra detta tankesätt. Inte ens experter 

på ett område kan vara rationella fullt ut, för att lyckas uppnå hundraprocentig rationalitet 

måste man använda sig av en dator eller matematiska formler. Den tredje förklaringen bygger 

på praktiska aspekter där individer helt enkelt inte klarar av att hantera vissa saker. 

Exempelvis skulle detta kunna vara inkomplett information, eller för mycket information som 

en individ inte kan klara av att hantera på ett rationellt sätt. (Brunsson, 1982, s. 31)  

 

Goll & Rasheed (1997, s. 583-584) diskuterar kring vad det är som påverkar graden av 

rationalitet i företagen, och menar att det kan finnas ett samband mellan graden av rationalitet 

i besluten och företagens prestation. Något som kan påverka hur rationella besluten bör vara 
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är hur företaget och miljön ser ut, karaktären på organisationen påverkar ledningens arbete 

med strategier, strukturer och även processer.  

 

Graden av det rationella beslutsfattandet beror på vilka och hur besluten tas i företagen, 

strävar företagen efter rationalitet och använder datorer för att fatta sina beslut eller är 

besluten mer irrationella när det kommer till valet av K2 & K3. Vilket liknar det som Goll & 

Rasheed (1997) diskuterar kring hur rationaliteten och prestationen är relaterade till varandra. 

Graden av rationalitet blir intressant för studien då företagens struktur och miljö ser olika ut 

med olika prestationskrav. Vilket betyder att graden av rationalitet i besluten är olika från 

företag till företag. I studien kan det finnas ett samband mellan hur irrationella besluten är och 

hur strukturen på företaget ser ut och vilka det är som fattar besluten. Det kan tänkas vara en 

mer avancerad process tyder på att företagen strävar efter mer rationella beslut. På området 

om beslutsprocessen har Mintzberg et al. (1976) skrivit om denna och förklarat de olika 

faserna som man går igenom vid ett beslut, och där Jansen et al. (2013) har förklarat att 

omfattningen på processen är relaterad till storleken på företaget.  

 

2.1.3 Strukturen på beslutsprocessen  

Beslutsprocessen kan vara ganska omfattande enligt Mintzberg et al. (1976) medan Jansen et 

al. (2013) anser att omfattningen är relaterad till företagets storlek. Ett beslut definieras av 

Mintzberg et al. (1976, s. 246) som ett specifikt åtagande rörande en handling och processen 

med flera handlingar. Det börjar med att man identifierar det som man vill uppnå, och 

processen slutar sedan i att åtagande rörande handlingen. Mintzberg et al. (1976, s. 246-247) 

diskuterar vidare kring att den forskning som är gjord på beslutsprocesser kan delas in i tre 

delar, individuellt beslutsfattande, gruppfokuserat beslutsfattande och organisationsfokuserat 

beslutsfattande.  

 

För att göra det enkelt att förstå grunderna till beslutsfattande tittar vi på hur det individuella 

beslutsfattandet ser ut. På det individuella planet handlar beslutsfattande om att lösa problem. 

För att hitta lösningar på problem som individer ställs inför delas beslutet upp i fler delbeslut, 

detta gör man för att kunna förenkla ett komplext huvudbeslut. Mintzberg et al. (1976) menar 

vidare att det finns starka bevis för att en enkel logik eller struktur kring besluten finns och att 

detta kan uppmärksammas genom att studera individen ifråga och dennes beteende. 

(Mintzberg et al., 1976, s. 246) En beslutsprocess börjar ofta med att de berörda parterna har 

lite information om beslutssituationen, vad beslutet kommer innebära och vilket beslut man 

ska fatta. Genom att ta sig igenom en process med många svåra steg kan man komma fram till 

ett slutligt val. (Mintzberg et al., 1976, s. 250-251) 

 

I beslutet rörande K2 & K3 handlar det om att företagen måste ta ställning till vilket regelverk 

de ska följa och företagen kommer behöva gå igenom flera steg. Vilket för företagens del 

börjar med att de måste förstå att de måste göra ett val och vad valet kommer innebära. Efter 

det kommer flera faser att följa för att sedan landa i en implementering av reglerna 2014. 

Beroende på hur företaget ser ut till storlek och struktur kan beslutsprocessen se olika ut vilket 

både Mintzberg et al. (1976) och Jansen et al. (2013) enas om men där de har fokus på olika 

delar.  
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2.1.4 Beslutsprocessen kan se olika ut i olika företag 

I Mintzberg et al. (1976) artikel beskriver de att beslutsprocessen bygger på tre olika faser, 

identifieringsfasen, utvecklingsfasen och urvalsfasen. Denna process innebär att många 

individer inom företaget är involverade i beslutsprocessen. Jansen et al. (2013) förklarar att 

det oftast är i större företag den här typen av processer förekommer.  

 

Identifieringsfasen 

Här handlar det om att man försöker hitta vilka fördelar respektive problem som kan vara 

relaterade till ett beslut. Behovet av ett beslut är relaterade till information och en förväntad 

standard. Hur aktiv en ledare är i att söka efter de problem och hitta lösningar på dessa, beror 

på hur många problem som redan finns i företaget och där med på hur stor möda man måste 

lägga på att lösa dessa. Finns det inte många problem att arbeta med är chansen större att en 

sådan ledare arbetar mer aktivt med att hitta problem, för att sedan komma fram med 

lösningar på dessa. När man väl har fått information rörande problemen och hur man skulle 

kunna lösa dessa, gäller det att man formulerar uppgiften på ett sådant sätt att den går att lösa. 

(Mintzberg et al., 1976, s. 252-254) 

 

Utvecklingsfasen 

Rörande utvecklingsfasen förklarar Mintzberg et al. (1976) att hjärtat av beslutsfattande 

bygger på hur man med hjälp av olika processer, kan lyckas utveckla lösningar till problemen 

eller den situation som beslutet rör. När man sedan ska söka efter information rörande vilka 

lösningar som finns, kan man göra detta på två olika vis. Antingen genom att passivt invänta 

att någon lösning dyker upp, exempelvis genom att någon annan kommit fram med en lösning 

på ett liknande problem. Eller så kan man aktivt söka, vilket innebär att man direkt letar efter 

lösningar till det aktuella problemet. I vår studie ligger intresset kring hur företagen hanterar 

att nya regler ska implementeras och hur har de sökt information och utvärderat dessa. Om 

företagen har gjort det på egen hand eller inväntar att ett annat företag gör något. Nästa del av 

fasen blir att avgöra om de ska arbeta fram en egen lösning eller leta efter en lösning som 

redan är framarbetad av någon annan. Här är det mer vanligt att man inom företagen letar efter 

lösningar som skulle kunna passa dem, och använder sig av lösningar som redan är 

framarbetade av andra för att sedan omarbeta dessa så att de passar in på just deras problem. 

(Mintzberg et al., 1976, s. 255-256) 

 

Urvalsfasen 

Den tredje och sista fasen är urvalsfasen, vilka val företagen gör är ofta sammankopplade med 

slutskedet av processen men förekommer även under tidens gång. Då har man ofta delat upp 

beslutet i mindre delbeslut där företagen hela tiden måste göra ett val av åt vilket håll de ska 

gå. (Mintzberg et al., 1976, s. 256) 

 

När det kommer till själva beslutet bygger det ofta på flera olika aspekter, först och främst 

vilka kriterier beslutsfattarna har fastställt för valet och vilket alternativ det är som uppfyller 

dessa. Företaget måste även utvärdera vilka konsekvenser som de olika alternativen innebär, 

och slutligen måste man göra det slutliga valet av vilket alternativ man ska använda. 

Urvalsfasen bygger på att företagen utvärderar och granskar de alternativ som de har och 

försöka avgöra vilket som passar bäst in i situationen. Först gäller det att företagen tittar på 

sina kriterier, sållar bort alternativ som inte passar in, sedan måste de utvärdera de 

kvarvarande för att hitta det alternativ som passar bäst. Processen avslutas med att beslutet 

fattas av vilket val de ska göra och detta görs oftast av någon högre upp i 

organisationshierarkin. (Mintzberg et al., 1976, s. 257) Likt Mintzberg et al. (1976) diskuterar 
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Harrison & Pelletier (1995) hur beslut bygger på olika faktorer och en process som leder fram 

till beslutet. Harrison & Pelletier (1995) tar upp sex komponenter som ingår i den strategiska 

beslutsprocessen och dessa är: Fastställa mål som man har med beslutet, söka efter 

information och alternativ som kan vara till hjälp vid beslutsfattandet, Jämföra och utvärdera 

de olika alternativen, göra det aktiva valet av ett alternativ som man anser är bäst, 

implementera beslutet och sist ska man följa upp och utvärdera det val man gjort.  

 

Nickerson et al. (2012, s. 53) diskuterar kring att beslutsprocessen är uppbyggd kring några 

olika faser, men där pratar de om fyra faser: identifiering av problem, problemlösning, 

implementering av lösning och löpande uppföljning. Samtliga av dessa författare diskuterar 

kring olika faser som måste genomgås vid fattande av ett beslut. Den största skillnaden är att 

dessa benämns på olika sätt. Dessa mer grundliga och tydliga processer är mest 

förekommande i större företag där fler individer är involverade. I mindre företag menar Jansen 

et al. (2013) att det är mer vanligt att besluten fattas av en individ eller en mindre grupp i 

ledningen av företaget. Jansen et al. (2013) diskuterar inte mycket kring själva processen som 

Mintzberg et al. (1976), utan istället kring vilka egenskaper och erfarenheter som är viktiga att 

beslutsfattaren har. De argumenterar kring fem olika aspekter som är viktiga för 

beslutsfattarna.  

 

Humankapital 

En viktig del är att man inom den avdelning i företaget som är involverade i de strategiska 

besluten besitter ett stort humankapital. Detta innebär att man har hög kompetens och 

kunskap, vilket i sin tur innebär att företagen kan ta på sig en större risk då man har tillräckligt 

med kunskap och erfarenhet. Ett stort humankapital leder också till ett större självförtroende 

när man arbetar för att uppnå sina mål och en bättre förmåga att hantera och bearbeta 

information inför besluten, och företaget kan prestera bättre på alla nivåer. (Jansen et al., 

2013, s. 195) 

 

Erfarenheter 

Jansen et al. (2013, s. 196) menar att ju mer erfarenhet de som är i beslutsfattandeposition har, 

desto mer risk kan de klara av att hantera då de vet vad som kan komma att hända. De vet hur 

de ska hantera detta då de varit med i organisationen länge och vet hur det fungerar. Detta 

leder också till att de klarar av att arbeta sig igenom dessa utmaningar och sträva efter högre 

effektivitet i beslutsfattandet.  

 

Utbildningsnivå 

Att man inom företaget har hög utbildningsnivå, vilket kan vara både internt och externt, 

bidrar till att man blir bättre på att utvärdera beslutssituationen. Företaget innehar också en 

hög generell kunskap eller specialistkunskap om de har utbildning som har varit inriktad mot 

ett specifikt område. Har de en hög utbildningsnivå bidrar detta till att de blir bättre på att 

utvärdera och hantera risker med besluten och på så sätt kan de ta på sig något högre risk. 

(Jansen et al., 2013, s. 196-197) 

 

Socialt kapital 

Jansen et al. (2013, s. 197-199) diskuterar kring att det sociala kapital som man har eller 

skaffar sig i företaget är viktigt vid beslutsfattandet, då det ofta är genom sociala kontakter 

som man kan skaffa sig information rörande beslutet. Företagen får även kunskap om vilka 

möjligheter och hot som finns med att fatta ett visst beslut. Det är också viktigt att 
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beslutsfattarna kan hantera den information som de får av sina sociala kontakter för att kunna 

fatta beslut på ett effektivt sätt. 

 

Riskacceptans och självförtroende 

Den sista delen som är viktig som Jansen et al. (2013, s. 199) diskuterar kring är relaterad till 

de tidigare aspekterna och handlar om vilken risk beslutsfattarna kan acceptera och vilket 

självförtroende de har. Har de uppfyllt de tidigare aspekterna och genom det skapat sig ett 

större självförtroende kan de ta på sig mer risk och klara av att hantera denna. Ju högre 

riskacceptans och självförtroende företaget har desto mer effektiva beslut kan de fatta. Det 

bygger på att företaget har god kunskap och erfarenhet som kan stödja dem i besluten. I 

figurerna nedan beskrivs skillnaderna mellan företag med en mer avancerad beslutsprocess 

och de som har en rakare och enklare beslutprocess. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.5 Sammanfattande om beslut och beslutsprocessen 

Strategiska beslut och beslutsprocesserna inom ett företag kan se väldigt olika ut och beror på 

vilken typ av företag det gäller. Om besluten är mer rationella eller irrationella beror på 

företagens struktur, större företag med högre förväntningar kan innebära en högre grad av 

rationalitet. Dock inte sagt att rationella beslut är bättre än irrationella beslut. Även 

processerna ser olika ut, större och mer komplexa företag använder sig ofta av mer avancerade 

processer med fler individer involverade. Medan mindre företag har enklare processer med 

färre involverade. Det viktiga i båda fallen är vilken kompetens och erfarenhet som 

beslutsfattarna besitter. Vilka aspekter är det som är de viktigaste när företagen ska fatta sitt 

beslut rörande K2 & K3. Vi kommer i nästa del titta på vilka redovisningsmässiga aspekter 

som påverkas och diskutera dessa med hjälp av teorier på området. 

 

Det finns många olika faktorer och aspekter som behöver vägas in när företag väljer hur man 

ska upprätta sin årsredovisning. Vi kommer att gå igenom de aspekter som kan ha stor 

betydelse vid val av olika redovisningsregler och framförallt vid valet mellan K2 & K3. 

Figur 3.2 

Beslutsprocesse

n i ett enklare 

företag 

Figur 3.1 

Beslutsprocessen i ett 

mer komplext företag 
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2.2 Accounting choice kopplat till olika behov 

Inom redovisningsområdet kan företagen alltid göra val mellan olika typer av 

redovisningsmetoder och regler. Det är enligt Watts & Zimmerman (1979, s. 274-ff) svårt om 

inte helt omöjligt att lyckas tillfredsställa alla parter med en typ av metod. Olika företag har 

olika behov vad det gäller redovisningsmetoder, och detta gör det svårare att ha endast en 

generell metod för hur företagen ska redovisa. Senare forskning refererar tillbaka till Watts & 

Zimmermans (1979) artikel och diskuterar kring samma område. Fields et al. (2001, s. 260) 

uttrycker att val av redovisning påverkas av vad olika parter har för incitament och behov 

vilket diskuteras vidare här nedan. Några exempel på olika parter som kan vara intresserade 

av olika siffror i redovisningen kan vara banker, som vill kunna läsa av hur soliditeten och 

likviditeten i företaget ser ut vid en eventuell kreditgivning. Eller anställda som vill se hur 

företaget mår och hur utvecklingen sett ut för att få veta något kring hur deras arbetssituation 

kan tänkas bli i framtiden.  

 

Det förekommer poster i företagens redovisning där det är svårt att använda sig av ett generellt 

sätt för att redovisa dessa, exempelvis kan olika typer av tillgångar behöva redovisas på olika 

vis beroende på vad det är för typ av tillgångar det handlar om. Olika redovisningsprinciper 

används beroende på vad som lämpar sig bäst för företaget och hur posten används, men 

principerna som används är basen för att kunna värdera de olika posterna och ge en korrekt 

bild av dessa i den finansiella rapporten. (Gordon, 1964, s. 253) Att olika redovisningar är 

kopplat till olika behov diskuteras också av Stolowy & Breton (2004, s. 24) där de analyserar 

hur företag kan använda olika metoder för att jämna ut intäkter beroende på vilka behov de 

har, där de hänvisar tillbaka till Gordons (1964) forskning. Zimijewski & Hagerman (1981, s. 

129-130) diskuterar kring Gordons (1964) artikel om hur olika behov ligger bakom vilka val 

som ledningen gör gällande sin redovisning. Detta beroende på vad som bäst passar företaget, 

vilket exempelvis kan vara att jämna ut sina inkomstflöden. 

 

Det finns vissa kriterier för vad användningen av dessa principer ska resultera i enligt Gordon 

(1964).  

 

1. De ska ge en sann bild av posterna, exempelvis: inventarier, varulager 

eller olika intäkter. 

2. Analysen av de olika posterna skall resultera i en finansiell rapport som  

kan anses vara objektiv. 

3. De principer som används ska vara konsekventa, man skall alltså inte  

byta principer från en period till en annan. 

4. De ska bidra till att den finansiella rapporten ger en signifikativ  

information till användarna. 

5. Principerna ska ge en konservativ och försiktig värdering av posterna i  

redovisningen. (Gordon, 1964, s. 253)  

 

Vilka redovisningsprinciper och regler företagen använder sig av påverkar hur de finansiella 

rapporterna ser ut. Valet av redovisningsprinciper påverkar de dagliga besluten som fattas i 

företaget då man som ledare i företaget försöker uppskatta framtida resultat genom att 

använda sig av de resultat som redan är tillgängliga. Om företagen kan välja mellan olika 

principer som kan ge olika resultat i redovisningen kan man också som ägare eller annan 

intressent bli influerad och påverkad av dessa. Oavsett om företaget valt att redovisa på det 

ena eller andra sättet. Det finns också en stor risk att de beslut som de berörda personerna kan 



Hur väljer företag mellan K2 och K3-regelverket?    2013-05-17 

 

13 

 

tänkas fatta påverkas av vilket resultat som redovisats. Besluten hade kunnat se annorlunda ut 

om företagen valt att redovisa resultatet annorlunda. (Gordon, 1964, s. 257) Ett exempel på de 

intressenters beslut som kan påverkas är bankernas vilket Amiriam & Owens (2012, s. 1) 

diskuterar kring. Där förklaras att företagens finansiella rapporter är ett av de mest värdefulla 

informationsdokument för banker när de ska designa låneavtal. Beroende på vilka principer 

företagen använder sig av kommer rapporterna att påverkas och då även bankernas design på 

låneavtalen. Det betyder att det är viktigt för företagen att ge ut sådan information med sina 

rapporter som gör att intressenterna kan fatta välgrundade beslut.  

 

De finansiella rapporterna används i vissa företags dagliga verksamhet och dessa beslut 

reflekteras i de olika riktlinjer som företaget har valt att använda sig av för att på så vis kunna 

maximera företagets nytta. Finansiella rapportern har som uppgift att ge en bild av hur väl de 

riktlinjer som företaget valt fungerar, om den visar en god och stabil bild av företaget kan de 

hålla fast vid den policy de valt, annars blir de tvungna att titta på en förändring. (Gordon, 

1964, s. 257) Flera forskare refererar tillbaka till Gordon (1964) när det rör sig kring hur olika 

behov styr valet av redovisningsmetoder, där ibland finns Watts & Zimmerman (1978; 1979; 

1990) som refererar till Gordon (1964) i flera av sina artiklar. Även Ball & Watts (1972) 

diskuterar kring val, huruvida företag ska jämna ut sina inkomstflöden beroende på vad som 

passar dem bäst. Habib & Jiang (2012, s. 211-212) argumenterar kring hur man från 

ledningens sida använder sig av metoder för att jämna ut resultaten för att göra vinstprognoser 

lättare, visa upp vinster som anses vara mindre riskfyllda av investerare eller helt enkelt bara 

för att öka sin egen nytta.  

 

I vår studie tror vi att aspekter som är kopplade till vilket behov som finns från företagets och 

ledningens sida, kan vara något som påverkar vilket regelverk man väljer att använda sig utav. 

Då främst beroende på hur ägarstrukturen i de olika företagen ser ut, exempelvis om ägare och 

ledning är samma och hur de då resonerar kring redovisningen. De aspekter som påverkar hur 

företagen väljer när de ska redovisa kan vara kopplat till vilka behov som företaget och 

ledningen har.  

 

2.2.1 Faktorer som påverkar ledningens val av redovisningsmetod 

Enligt vad Watts & Zimmerman (1978, s. 113) talar om i sin artikel utgår de ifrån att individer 

agerar på ett sådant sätt att de kan maximera sin egen nytta. Detta innebär att ledningen 

kommer förespråka sådana principer som gör att deras nytta maximeras. Även Gordon (1964) 

tar upp att ledningen väljer redovisningsprinciper med avsikten att försöka öka sin egen nytta. 

I och med att det finns en viss frihet kring vilka val företagen kan göra mellan olika metoder 

och principer när de ska upprätta sin redovisning, finns det möjligheter för företaget och 

ledningen att göra ett aktivt val av redovisningsmetod (Gordon, 1964, s. 261-262). Hur 

ledningen väljer förklarar Gordon (1964) genom att ge några olika förslag: 

 

1.) Kriterierna som ledningen använder när de väljer mellan olika principer grundar sig i att 

maximera sin egen nytta och välfärd. 

 

2.) Nyttan för ledningen ökas genom att de har en hög arbetssäkerhet, men också av nivån i 

tillväxten i deras inkomst och nivån av tillväxten rörande företagets storlek. 

 

3.) Försöka säkerställa att de kan tillfredsställa aktieägarna genom företagets prestationer, 

detta är också relaterat till de övriga förslagen då nöjdare aktieägare ger en högre 

arbetssäkerhet, högre inkomst osv. 
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4.) Nöjdhet hos aktieägarna som bidrar till en ökning av tillväxten i inkomst och en stabilitet 

av den inkomsten. 

 

Efter dessa förslag kommer Gordon (1964, s. 262) med en teori som bygger på att dessa 

tidigare förslag håller. Detta säger att ledningen bör agera enligt följande, dock efter de 

förutsättningar som finns genom de redovisningsregler som råder. Ledningen bör försöka 

jämna ut sin inkomst och jämna ut tillväxten av inkomsterna. Detta görs genom att företagen 

använder sig av de tillåtna redovisningsmetoder som bidrar till att jämna ut dessa delar. Att 

försöka jämna ut inkomsterna gör att företaget kan skapa sig dolda reserver som gör att de kan 

visa upp ett gott resultat även när det är sämre tider genom att ta av dessa reserver. Amiriam 

& Owens (2012, s. 10) menar att inkomstutjämning kan ge ut olika signaler och vara både 

positivt och negativt. Det kan dels innebära att företaget försöker sända ut en signal om att de 

kan visa upp en stabilitet i inkomsterna men det kan också betyda att de försöker dölja något 

och på så vis öka sin egen nytta.  

 

Beroende på vad intentionerna är kan detta ses som både positivt och negativt, exempelvis av 

långivare, då det kan tyda på hur stor sannolikheten är att de inte kommer kunna återbetala 

sina lån (Amiriam & Owens, 2012, s. 10). En allt för hög tillväxt gör att aktieägarna kommer 

kräva högre utdelningar. Vilka val som ledningen gör vad det gäller redovisningsmetod kan 

bero på hur många år som detta val ger effekt på. (Gordon, 1964, s. 261-262) Det finns också 

en möjlighet att andra parter inom företaget inte tillåter eller accepterar de metoder och 

principer som ledningen vill använda då dessa inte maximerar nyttan. Dessa parter kan istället 

anse att ledningen bör välja metod efter vad som kan ge dessa parter, exempelvis aktieägare 

den högsta nyttan. För att lyckas få ledningen att använda dessa kriterier vid valet måste man 

förneka ledningen full frihet att välja mellan olika redovisningsmetoder/principer. (Gordon, 

1964, s. 262-263) 

 

Inkomstutjämning med hjälp av att använda olika redovisningsmetoder är något som det 

också skrivits om på senare tid. Tucker & Zarowin (2006, s. 251) diskuterar kring hur 

inkomstutjämning är ledningens försök att med hjälp av de redovisningsmöjligheter som finns 

lyckas minska på fluktuationerna av företagets vinster. Detta kommer förekomma så länge 

som ledningen har möjlighet att genom sina redovisningsval påverka inkomstströmmarna och 

tillväxten av dessa inkomster. Stolowy & Breton (2004, s. 5-6) skriver om hur manipulation 

av redovisningssiffror med hjälp av olika redovisningsmetoder är något som har funnits och 

skrivits om under en längre tid. De förklarar också att redovisningsmanipulation handlar om 

ledningens möjlighet att göra olika typer av redovisningsval, för att på så sätt kunna designa 

transaktionerna så att de påverkar företagets välmående och tillväxt på det mest lämpliga vis.  

 

Valet av regelverk när företagen ska upprätta sin årsredovisning blir viktigt då de olika 

regelverken ger olika möjligheter, och genom detta ges företagen olika möjligheter till att 

hantera och uppfylla sina behov. Beroende på hur företagen ser ut och vilka det är som sitter i 

ledningen samt vem som är ägare, ser behoven olika ut och därför är dessa aspekter relaterade 

och beroende av varandra. I och med att nyttan för de olika företagen maximeras på olika sätt 

hoppas vi i studien kunna förklara hur dessa är relaterade till varandra och hur dessa aspekter 

påverkar företagens beslut i valet av K2 & K3.  
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2.2.2 Val av redovisningsmetod relaterat till företagsstruktur och kontroll 

Valet av vilken typ av redovisningsmetod ett företag väljer kan vara grundat i vem det är som 

har ägandekontrollen, är det ledningen eller är det externa ägare (Dhaliwal et al. 1982, s. 42). 

Det finns forskning som visar att chefer som har kontroll i största möjliga mån vill presentera 

informationen i sådan form att den ger en positiv bild av hur företaget går. Detta för att lyckas 

tillfredsställa aktieägare och övriga intressenter och då också skydda sig själva mot ett 

eventuellt ledningsbyte. Ett företag med en sådan struktur där det är ledningen som har 

kontrollen, tenderar ledningen att välja redovisningsmetoder som visar högre vinster och ett 

starkt eget kapital. Genom att visa höga resultat kan även cheferna i dessa företag lyckas 

maximera sin egen nytta då deras kompensation ofta är kopplad till resultat. För att behålla en 

ledning som ger höga resultat finns det möjlighet för dem att höja sin inkomst genom att visa 

bästa möjliga resultat (Dhaliwal et al. 1982, s. 43).  

 

I de företag där ledning och ägare är samma handlar det om att maximera sin egen nytta men 

då har de andra incitament eftersom de också är ägare av företaget. Detta tas upp av Dhaliwal 

et al. (1982, s. 42) som också refererar till tidigare arbete gjort av Watts & Zimmerman (1978) 

där man talar om att ledningen försöker maximera sin egen nytta i största möjliga mån och att 

denna är starkt kopplad till deras kompensation. I dessa företag där ledning och ägare är 

samma finns inte samma motiv att visa ett så högt resultat som möjligt och därför kan de 

tänka annorlunda när det gäller val av redovisningsmetoder. I den typ av företag där ledning 

och ägare är samma finns istället motiv för att försöka planera kring exempelvis skattefrågor 

och hur de ska välja att aktivera kostnader.  Det är därför troligt att dessa företagsformer väljer 

redovisningsmetoder som sänker resultatet och på så vis kan välja hur de ska planera rörande 

skatter, intäkter och övriga kostnader. (Dhaliwal et al. 1982, s. 44) 

 

Senare forskning visar också på att företagsstrukturen och vem det är som har 

ägandekontrollen är en viktig aspekt i valet av redovisningssätt. Warfield et al. (1995, s. 62-

63) skriver i sin artikel om hur ägandet och kontrollen i företag påverkar valet av 

redovisningsmetoder. De diskuterar kring hur redovisningssiffrorna kan spegla vilken typ av 

ägarstruktur som finns i företaget och de säger att valet av redovisningsmetod är starkt 

relaterade till i vilken grad ledningen också är ägare i företaget. Även Dechow et al. (2010) 

skriver om hur typen av företag påverkar vilka val av redovisningsmetod man väljer för att på 

bästa sätt gynna företaget. De skriver bland annat om hur företagets struktur, prestation, 

storlek och tillväxt påverkar vilka val man gör när det gäller sin redovisning, och att dessa val 

också kan påverka kvalitén på de siffror man redovisar och då främst vinsterna.  

 

Beroende på vem som är ägare och vilka motiv och behov dessa har väljer de att redovisa på 

det sätt som kan leda till att de kan maximera sin egen nytta. I studien kommer olika typer av 

företagsstrukturer ingå och därför blir det av intresse att se om ägandet är en viktig aspekt när 

de ska välja mellan K2 & K3. Detta då dessa två regelverk erbjuder olika möjligheter med att 

hantera olika poster och därmed styra resultatet. En post som kan hanteras genom de val som 

företagen gör i sin redovisning är skatterna. De olika regelverken kommer erbjuda olika 

möjligheter i hanteringen av de olika posterna och därför även i vilken utsträckning de 

kommer kunna påverka skatterna. 

 

2.2.3 Skatter 

Något som påverkar vilka val som görs rörande redovisningsmetoder är skatter och dess 

effekter. Företag kan ha skatteplanering som motiv för vilka val man gör gällande redovisning 

(Cloyd et al., 1996, s. 24). I artikeln av Cloyd et al. (1996) har de en hypotes som berör 
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ledningens val av redovisningsmetod och som säger att man försöker balansera det förväntade 

värdet av det man kan spara i skattekostnader mot de icke-skattemässiga kostnaderna. Vidare 

pratar de om att företag väljer metoder för att lyckas skapa sig skattefördelar. Men i valen 

måste företaget utgå ifrån vilken typ av skattestrategi man har, om man har en aggressiv 

skatteposition eller inte.  Enligt Cloyd et al (1996, s.25) har de i sin studie funnit att det även 

är vanligare att privata bolag lägger större vikt vid att titta på vilka skatteeffekter ett visst val 

får än vad publika bolag gör. 

 

Ledningen tenderar att välja de metoder som passar bäst rörande skattesituationen och där den 

upplevda nyttan är högre än de upplevda kostnaderna. Om företaget har en skattestrategi där 

de har för avsikt att spara i form av skatter, är det generellt så att man kan maximera sina 

skattebesparingar genom att aktivera sina kostnader och skjuta på intäkterna. Företag med 

denna skattestrategi bör göra val av redovisning som överensstämmer med detta (Cloyd et al., 

1996, s. 26). Fields et al. (2001, s. 281) diskuterar kring hur skatter kan påverka ett företags 

val av redovisningsmetod, där pratar de om hur företag väljer metod för att minimera 

nuvärden av skattekostnaderna. Man kan i företagen vilja att justera sina redovisningssiffror 

då skattesatser ändras för att på så sätt minimera skatteeffekterna. Det är även svårt att se 

varför företagen inte skulle vilja ta hänsyn till skatteeffekter och välja metoder som leder till 

att man kan minimera dessa skattekostnader (Fields et al., 2001, s. 282). Fields et al. (2001, s. 

284) fortsätter att diskutera kring skatteeffekter som ett viktigt motiv kring hur man gör sina 

redovisningsval. Det är troligt att ledningen kommer att titta på vilka effekter ett visst val 

kommer att få på deras skattekostnader, då företag vill minska sin skattebörda och skapa sig 

en fördel vad det gäller skattebesparingar. 

 

Phillips et al. (2003) menar i sin artikel att ledningen strävar efter att visa vinster som ger 

företaget den mest fördelaktiga skattesituation. De förklarar att detta sker genom 

vinstmanipulation där man kan använda sig av olika periodiseringar för att visa upp det mest 

fördelaktiga resultatet. Vi anser att skatteaspekten kan vara en viktig faktor för företagen att ta 

i beaktning när man nu har möjlighet att välja mellan olika regelverk, där dessa ger olika 

utrymme i hanteringen av olika poster och däribland skatter och periodiseringar.  

 

2.2.4 Värdering av tillgångar 

En annan viktig faktor blir värderingen av tillgångar till verkligt värde, då man enligt K3 

kommer behöva dela upp anläggningstillgångar i komponenter och värdera dessa var för sig. 

Det verkliga eller ekonomiska värdet av en tillgång är vad som betalas för tillgången på 

marknaden (Bell & Griffin, 2012, s. 148). I IFRS, som är internationella redovisningsregler 

för noterade bolag, finns en metod där man använder sig av verkligt värde, vilket innebär att 

alla tillgångar och skulder ska värderas till verkligt värde (Cairns, 2006, s. 5). Idén med att 

värdera tillgångar till verkligt värde är att kunna se vad tillgången skulle kunna säljas för 

mellan en kunnig köpare och säljare, vilket ger en så korrekt bild som möjligt av tillgångens 

värde (Cairns, 2006, s. 7). Då K3 kommer vara en principbaserad redovisning som liknar de 

internationella IFRS-reglerna strävar man också i K3 efter att redovisa tillgångar till ett så 

verkligt värde som möjligt. Detta uttrycks bland annat av att man i K3 kommer dela upp 

tillgångar i komponenter och värdera dessa var för sig, man säger från BFN:s sida att ifall det 

finns skillnader i förbrukningen av en anläggningstillgångs, olika komponenter. Därför ska 

dessa komponenter delas upp och värderas var för sig, detta kommer bli en betydande faktor 

då det kommer krävas mycket tid och pengar för de företag som har ett stort 

anläggningsregister, exempelvis fastighetsföretag. (Pautsch, 2012, s. 34) 



Hur väljer företag mellan K2 och K3-regelverket?    2013-05-17 

 

17 

 

 

2.2.5 Information och intressenter 

En annan faktor som kan vara av stor vikt för företagen vid deras val av redovisning är vilken 

typ av information de vill ge ut och till vilka intressenter denna är tänkt att rikta sig till. 

Finansiella rapporter är produkten av redovisningen och bokföringen av ett företags 

räkenskaper som sedan ska mäta och visa företagets finansiella position och prestation för 

intressenterna. De finansiella rapporterna ger en bild av vad det är aktiepriserna speglar, det 

vill säga aktiepriserna speglar hur företaget mår och det visas mer ingående i de finansiella 

rapporterna där man kan se hur tillgångar, skulder, intäkter och kostnader har utvecklats. 

(Bushman & Smith, 2001, s. 238) Holthausen (1990, s. 208) diskuterar om att valet av både 

redovisningsmetod och utformningen av de finansiella rapporterna kan bero på ett 

opportunistiskt beteende från ledningen där man i enlighet med vad Watts & Zimmerman 

(1978) talade om att ledningen väljer det alternativ som kan maximera deras nytta. Holtausen 

(1990, s. 207) refererar också till vad Watts (1977) säger rörande att företagen vill presentera 

finansiella rapporter som leder till att de kan minimera sina agentkostnader mellan ledning, 

aktieägare och långivare. 

 

De finansiella rapporterna riktar sig till olika intressenter och företagen kan behöva anpassa 

dessa efter intressenternas krav och önskemål, och några exempel på intressenter som berörs 

av de finansiella rapporterna är revisorer, långivare och möjliga investerare (Asare & Wright, 

2012, s. 193). Revisorerna vill försäkra sig om att det är ett så litet eller obefintligt gap mellan 

vad som rapporteras och vad företaget vill rapportera så att det på så vis ger de övriga 

intressenterna en så korrekt bild som möjligt av företaget. Detta är en viktig aspekt då de 

finansiella rapporterna ofta ligger till grund för en del beslut hos intressenterna. Det kan även 

uppstå ett gap mellan intressenter i företaget och revisorerna i företaget då intressenterna och 

revisorerna kan ha olika uppfattning och mål med det man gör. (Asare & Wright, 2012, s.196-

ff) Detta är något som kommer tas upp mer i delen som rör professionella tjänster, 

agentproblem och informationsasymmetri. Det som kan sägas är att valet av 

redovisningsmetoder påverkar utseendet på den finansiella rapporten som i sin tur påverkar de 

olika intressenternas beslut. Nedan visas en modell som förklarar hur de olika delarna sitter 

ihop. 
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Val av redovisningsmetod 

påverkar intressenterna 
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2.2.6 Sammanfattande om accounting choice 

Det kan finnas många aspekter som kan ligga bakom vilket val ett företag gör nu när det 

kommer till valet mellan K2 och K3. De aspekter vi har gått igenom i det här kapitlet är några 

som det skrivits mycket om, och som även revisorn i introduktionskapitlet tog upp. Det är 

dessa som vår studie har sitt fokus på och se om det finns andra aspekter som påverkar deras 

resultat eller om dessa är de som ligger bakom valet och varför just de olika är viktiga. 

Redovisningsfaktorer kan se olika ut det kan dels vara rena redovisningsposter som har en 

direkt inverkan på redovisningen men det kan också vara sådana faktorer som vilken 

information företaget vill lämna till sina intressenter. Dessa faktorer skiljer sig åt mellan de 

olika redovisningsreglerna och kan därför vara bakomliggande orsaker till varför företagen 

fattar de beslut som de gör. För att veta vilka faktorer som är de viktiga och som man måste 

beakta när man ska fatta ett beslut så kan det krävas en del konsultation ifrån experter på 

området och det är det som nästa del handlar om. Där tar vi upp vad professionella tjänster är 

och varför det är något som företag använder sig av. Sista delen i teorin handlar om skillnader 

i förväntningar och upplevda råd mellan företag och konsulter och även det 

informationsövertag som kan finnas.  

 

2.3 Professionella tjänster och agentteori 

När ett företag behöver fördjupade kunskaper om ett ämne, exempelvis kunskap om en ny 

lagförändring kan man välja att hyra in en konsult med expertkunskaper. Detta kan vara 

revisorn som ger ut övriga tjänster förutom revision. Viktigt är att tjänsten är av bra kvalité för 

att kunna vara till nytta för företaget, vilket kan vara svårt för företaget att bedöma om de helt 

saknar kunskaper i det området.  

 

2.3.1 Vad är professionella tjänster  

Konsultföretag kan vara advokatbyråer, reklambyråer eller som är mer relevant för vår studie 

revisionsbyråer (von Nordenflycht, 2010, s. 155). Denna typ av företag besitter experter med 

stor kunskap på sina respektive områden. von Nordenflycht (2010, s. 159) skriver att det finns 

tre faktorer som kännetecknar dessa konsultföretag: kunskapsintensitet, låg kapitalintensitet 

och professionell arbetskraft. Även Lewis & Brown (2011) diskuterar kring hur dessa 

konsultföretag består av individer som är experter på ett visst område och dessa företag har en 

hög nivå av kunskapsintensitet.  

 

Kunskapsintensitet innebär att man inom företaget har kompetent personal på det specifika 

område som man är inriktade mot. Kvalitén på experternas arbete är något som är starkt 

kopplat till kunskapsintensiteten då den kvalité som förväntas av konsulternas arbete är så 

pass hög att den är väldigt svår att uppnå för en icke-professionell. (von Nordenflycht, 2010, 

s. 159-ff) Låg kapitalintensitet innebär att man inom den här typen av företag inte har några 

större materiella tillgångar med exempelvis fabriker, maskiner och annan utrustning utan där 

det mesta av företagets arbete bygger på det humana kapitalet. Det humana kapitalet är det 

mest väsentliga då det krävs av dessa företag att de har tillräckligt kompetent personal som 

kan klara av deras specifika uppgifter. Denna låga kapitalintensitet innebär att personalens 

kunskap blir ännu viktigare för att företagen ska kunna leverera tjänster av så god kvalité som 

möjligt. (von Nordenflycht, 2010, s. 162) 

 

Professionell arbetskraft handlar om vikten av att dessa konsultföretag är professionella i sitt 

arbete och sin hantering av sina kunder och uppgifter. Det finns tre nyckelfaktorer när det 

handlar om professionell arbetskraft, det första är att kunskapsbasen på företaget självklart 
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måste vara god för att man ska kunna leverera tjänster av god kvalité. Den andra basen 

handlar om företagets regler och kontroll av att företaget innehar tillräcklig kunskap för att 

uppnå den utlovade kvalitén. Exempelvis att de anställda har tillräcklig utbildning och att 

deras kunskap kontinuerligt uppdateras. Den sista nyckelfaktorn berör ideologi som handlar 

om företagets koder och etik kring hur man ska bete sig och hantera sina arbetsuppgifter för 

att på lämpligast möjliga vis värna om sina kunder. (von Nordenflycht, 2010, s. 162-163) 

 

I svåra redovisningsfrågor blir det av stor vikt att använda sig av redovisningskonsulter som 

har tillräckligt med kunskap för att ge den hjälp och uppfylla de behov som företagen har. I 

valet av K2 & K3 blir det viktigt att revisionsbyråerna har tillräckligt med kunskap kring 

dessa nya regler. Detta för att kunna ge tillräckligt goda rekommendationer till företagen och 

för att företagen ska kunna lita på sina konsulter och undvika ett agentproblem.  

 

2.3.2 Konsulttjänster redovisning och revision  

Behovet av konsulter för olika tjänster är något som har ökat framtill idag. Det är viktigt att 

konsulten får tillgång till all information om företag som behövs för att konsulten ska kunna 

ge råd utefter vad företaget är i behov av. (Halsey et al., 2013) Det ökade behovet syns på 

redovisningsområdet i och med införandet av nya regler och förändringar i lagar, vilket kan 

vara svårt för företagen att hantera själva. Blackwell et al. (1998) fann tendenser på att företag 

tjänar ekonomiskt på att använda sig av en oberoende revisor genom dess olika tjänster, till 

exempelvis årsredovisningen. Det ökar företagens trovärdighet och kan gynna bland annat 

räntor på lån hos kreditgivare. Vilket tyder på att företag med fördel kan välja att använda sig 

av professionella tjänster vid beslutsfattande. Revisionsbyråer hävdar att de genom att ge 

andra råd än bara det som är kopplat till revision kan bidra till en ökad revisionseffektivitet. 

Att detta leder till att byråerna kan skaffa sig en ökad förståelse för kundens totala 

verksamhet. Men det finns vissa som hävdar motsatsen att ifall revisorer också arbetar som 

konsulter och ger andra råd påverkar detta deras oberoende och objektivitet. Denna övriga 

rådgivning kan påverka revisorn i den riktning att denne knyts tätare till kunden vilket då 

påverkar objektiviteten negativt. (Joe & Vandrvelde, 2007, s. 467) (Francis, 2004) 

 

Joe & Vandervelde (2007) diskuterar hur provisionen för revisions- och icke-revisionstjänster 

kan se ut för att man på bästa sätt kan behålla samma kvalité och utan att man på något sätt 

kan tumma på revisorns oberoende. Men att ge råd kring områden som inte rör själva 

revisionen kan också bidra till att revisorn tillgodogör sig relevant information som i sin tur 

bidrar till en ökad kvalité på revisionen. (Joe & Vandrvelde, 2007, s. 467-468) När det gäller 

just revisionsbyråers arbete med sina kunder är en viktig aspekt att dessa ska vara oberoende 

och objektiva. Detta är något som tas upp ofta i artiklar på området dels av Joe & Vandervelde 

(2007) som vi tidigare nämnde, men även Hope & Langli (2010) diskuterar i sin artikel kring 

vikten av revisorns oberoende och hur detta ämne har fått mer och mer uppmärksamhet av 

exempelvis regelförfattare. Vidare diskuterar de kring problemet med oberoendet då 

revisionsbyråernas arvoden betalas av kunderna. Från revisionsbyråernas sida vill man sträva 

efter att ha nöjda kunder men också behålla sitt oberoende vilket kan leda till en viss konflikt.  

 

Något som också är problematiskt i relationen mellan revisorn och dess kunder, är det gap 

som kan uppstå mellan dessa parter då det kan finnas skillnader mellan kundens förväntningar 

och erfarenheter och revisorns förväntningar och erfarenheter (Brown & Swartz, 1989, s. 93). 

Det kan röra sig om att kunden förväntar sig att få de råd som är mest lämpliga för dem medan 

revisorn vill ge de råd som dels är bra för kunden men som också kan resultera i fler uppdrag 
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och på så vis högre intäkter. Det här är något som relateras till agentproblemet och 

informationsasymmetri som vi diskuterar vidare kring nedan.  

 

2.3.3 Agentteori och information/ kunskapsasymmetri 

Agentteorin bygger på att i ett samarbete mellan två olika parter (agenten & principalen) finns 

det skillnader i de förväntningar och mål som de båda parterna har. (Eisenhardt, 1989, s. 58) 

När flera olika parter är inblandade i ett företag och dess olika beslut uppstår risker att parter 

tar beslut efter eget intresse och inte för företagets bästa, vilket kallas agentteorin. Alla parter 

innehar olika kunskaper om företaget eller information som ligger till grund för att kunna ta 

ett beslut. Den risken, att de olika parterna har olika information, där den ena har ett 

informationsövertag är det som kallas informationsasymmetri. (Balakrishnan & Koza, 1993, s. 

102-ff) För noterade bolag finns en tydlig risk mellan aktieägare, som kallas principal i 

agentteorin, och personen som driver företaget som kallas agenten.  

 

Agenten har djupare kunskaper om företaget och är den som har huvudansvaret för 

årsredovisningens uppbyggnad och kan ha mål som skiljer sig från vad principalen 

eftersträvar. De är olika risktagare och det finns en risk att agenten prioriterar sina egna 

intressen. (Eisenhardt, 1989) Om exempelvis agentens bonus är kopplad till företagets årliga 

resultat finns det incitament att agenten manipulerar siffrorna i årsredovisningen för att öka 

årets resultat. För att försöka minska denna tydliga spricka ger principalen en skälig ersättning 

för agentens arbete, man försöker få agenten till ett långsiktigt tänkande genom exempelvis att 

agenten innehar andelar av företaget. För noterade bolag använder man sig även av en revisor, 

som ska vara oberoende, för att säkerställa att agenten gjort en rättvisande årsredovisning och 

sköter företaget på bästa sätt. Även onoterade företag väljer att använda sig av revisorer för att 

öka tillförlitligheten i sina årsredovisningar. (Collis et al., 2004, s. 93-ff) Agenten kan komma 

att använda asymmetrin till sin fördel, människan nyttomaximerar. Det är en risk att agenten 

kommer ha sitt eget intresse i fokus och inte principalens. Principalen kan minska gapet 

genom att ge agenten incitament till att bejaka principalens intresse genom bland annat 

bonussystem. (Mitnick, 2012, s. 4-ff)  

 

Om vi ser ansvariga i företagen som principalen, de är de ytterst ansvariga för besluten som 

tas i företaget och det är de som får ta konsekvenserna av sina val. Där den anställda revisorn 

som agenten till företaget. Revisorn agerar som en konsult åt företaget, där vi antar att agenten 

har en djupare kunskap om de nya redovisningsreglerna och att företaget använder revisorn 

för att få kunskap som ligger till grund för sitt beslut. Revisorn kan här ha ett intresse som 

skiljer sig från företaget, revisorn kan medvetet eller omedvetet hålla inne med kunskap som 

företaget inte får ta del av. Sharma & Patterson (1999) skriver i sin artikel om både 

agentproblem och den informationsasymmetri som kan uppstå mellan företagen och deras 

konsulter. Där konsulter har ett information- och kunskapsövertag på deras specialområde och 

detta kan leda till att företagen väljer att följa deras råd, trots att dessa inte är de bästa för 

företaget men beslutet tas på grund av att de inte har tillräcklig kunskap. Det är något som vi 

tror kan vara centralt i vår fråga som rör val av redovisningsregler. Om företagen inte har 

tillräckligt med kunskap, kan fallet bli att företagen litar på sina konsulter utan att utvärdera 

alternativen och konsekvenserna i valet av K-regelverk. För vår studie ser vi att agentteorin 

kan hjälpa oss att bättre förstå förhållandet mellan företag och deras revisor, som vi antar ger 

råd och tips i hur företag ska fatta sina olika beslut på redovisningsområdet. Agentteorin har 

utvecklats fram för att förklara förhållanden mellan olika aktörer där aktörernas preferenser 

och målsättningar skiljer sig mellan varandra.  
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2.3.4 Sammanfattande kring professionella tjänster 

Professionella tjänster är något som i stort sett alla företag använder sig av när man behöver 

hjälp på ett område där man inte har tillräckligt med kunskap internt. Dessa konsultföretag 

besitter stor kunskap på de områden man har inriktat sig mot, och man har konsulter som är 

utbildade på områdena för att kunna hjälpa sina kunder på bästa sätt. Användandet av 

revisions- och redovisningstjänster är något som har ökat, detta beror på att det dels är ett 

komplicerat område men också för att det ständigt kommer nya regler och föreskrifter på 

området. Att använda sig av dessa tjänster kan leda till att företagen fattar mer välgrundade 

beslut då man genom dessa tjänster kan skaffa sig värdefull information. Men agentproblem är 

något som också kan uppstå vid användandet av konsulttjänster. Det kan förekomma 

skillnader mellan vad man har för behov ifrån företagets sida och vad konsulten har för 

avsikter. I vår studie kommer vi titta närmare på förhållandet mellan företaget och konsulterna 

för att då se hur stor inverkan dessa har på valet av regelverk. Är det till och med så att deras 

rekommendation är den störst bidragande aspekten till valet? 

 

2.4 Sammanfattning av teori 

De teoriområden som vi har valt att använda oss av för att lyckas besvara vår 

problemformulering är beslutsprocessen, accounting choice och konsulttjänster. Varför vi har 

valt dessa områden beror på att själva problemet grundar sig i att företagen nu är tvungna att 

ta ett beslut, och göra ett aktivt val vilket är starkt kopplat till både beslutsprocessen och 

accounting choice. För att förstå hur företagen resonerar kring de val som de gör när det gäller 

redovisning och vilka aspekter som är de mest relevanta på redovisningsområdet måste man 

ha med sig hur beslut tas i företaget. Hur denna process ser ut, om det att besluten tas centralt 

utan att beslutsfattarna har någon större kunskap kring vad som är bäst för företaget, eller tas 

besluten med hjälp av experter? Detta kopplar ihop beslutsprocessen och accounting choice 

med den sista delen i teorikapitlet konsulttjänster. I och med att redovisning kan vara ett 

komplext och svårt område som kräver en del utbildning för att förstås, är det oerhört vanligt 

att företag tar hjälp av olika konsulter på området. Detta är något som vi tror kommer ske 

även i det här fallet då de flesta företagen som ligger i zonen mellan K2/K3 kommer diskutera 

vad som är bäst med experter på området. Det man då måste ta i beaktning när det kommer till 

att ta hjälp av utomstående experter, är att det kan finnas skillnader i förväntningar och mål 

mellan de olika parterna. Det kan resultera i att ett agentproblem uppstår eller en 

informationsasymmetri där experten har ett kunskapsövertag vilket kan påverka deras råd till 

företaget i den riktning att de ger råd som är bäst för dem och inte för kunden. 

 

2.5 Källkritik & litteratursökning 

Det mest primära med att gå igenom en större mängd litteratur innan studien är enligt Bryman 

(2008, s. 97) att man som forskare bör ta reda på vilken typ av information och forskning som 

redan finns på området. Detta för att undvika att man gör en studie som redan är gjord av 

någon annan.  

 

I studien har vi använt oss av över 50 olika källor och gått igenom en stor litteraturbas för att 

välja ut lämpliga källor. För att hitta lämpliga källor så har vi använt oss av Business Source 

Premier, Emerald Fulltext som finns tillgängliga via Umeå universitets databaser och även 

Google Scholar. De kriterier som vi har använt oss av när vi valt ut vilka källor som granskas 

har dels varit att sökningen ska vara relevant i förhållande till vårt problem. I största möjliga 

mån har vi strävat efter att använda artiklar som är Peer reviewed då dessa anses vara mer 
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tillförlitliga. Vid vår sökning via Google Scholar har vi eftersträvat att läsa artiklar som är 

citerade av många. Vi har under tiden vi läst och granskat artiklar sållat bort sådana som vi 

inte funnit vara relevanta för vår studie, vi har strävat efter att försöka stödja studier som är 

gjorda långt bakåt i tiden och med senare gjord forskning för att visa läsaren hur utvecklingen 

på området har sett ut. Vi är medvetna om att vi i vissa delar av teorin använt oss av äldre 

källor trots att studiens område är i ständig förändring. Men då mer mordern forskning 

hänvisar tillbaka till de äldre källorna som exempelvis Mintzberg et al. (1976) har vi valt att 

använda dessa som grund, för att sedan styrka dessa äldre källor med mer mordern och aktuell 

forskning.  Att vi valt bort vissa källor kan leda till att vi missat att ta med relevanta teorier 

som skulle kunnat förklara vissa delar eller styrka de källor vi valt att ta med. Ytterligare en 

kritisk aspekt med vår teorigenomgång är att vi valt kända forskare som ofta är citerade och 

därav kan vi ha missat lämpliga studier gjorda av mindre kända forskare som i sin tur kan 

medföra att vi missat teorier som kunnat bidra till vår studie.  Men vi anser ändå att vår 

teoretiska referensram är tillräcklig för att kunna hjälpa oss att besvara vår 

problemformulering.   
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3. Metod 

I metodkapitlet kommer vi att förklara vilka utgångspunkter vi har haft inför studien samt hur 

vi gjort för att genomföra undersökningen, för att på bästa sätt kunna besvara vår 

problemformulering och uppfylla vårt syfte.  

 

3.1 Förförståelse 

Johansson-Lindfors (1993 s. 25) diskuterar att hur man ser på ett problem kan variera 

beroende på vilken typ av förförståelse man har, därför kommer vi redogöra för de 

förkunskaper vi har på området. Efter att ha studerat civilekonomprogrammet på Umeå 

universitet har vi båda skapat oss en förståelse för det ekonomiska fältet. Vi har båda inriktat 

oss mot redovisning i studier och har praktisk erfarenhet inom ämnet vilket har haft stor 

påverkan på vårt val av studiens fokus. Det har även påverkat våra val av teorier efter vad vi 

har ansett kan vara påverkande aspekter för företag. En nackdel med denna förförståelse är att 

den kan ha bidragit till att vi valt teorier på områden som vi varit bekanta med och där igenom 

missar teorier som vi aldrig varit i kontakt med. Främst så anser vi dock att dessa 

förkunskaper och erfarenheter har hjälpt oss att orientera oss inom området studien igenom.   

 

Förutom den förförståelse vi haft sedan tidigare så har vi försökt skapa oss en större förståelse 

för det nya K-regelverket genom att genomföra en intervju med en revisor till vårt 

kontextkapitel som är tänkt att ge förklaringar till vad de nya reglerna är och innebär, 

kontextkapitlet återfinns under empirin. Genom denna intervju har vi fått en ökad förståelse 

kring vilka delar och vilka företag som kan vara intressanta att studera närmare när det 

kommer till valet av K2 & K3-regelverket. Detta kan självklart också ha lett oss in på en viss 

väg vilket medför att vi missar viktiga aspekter men då vår kunskap kring de nya reglerna 

varit begränsad sedan tidigare tycker vi att detta varit till stor hjälp som ett kompliment för att 

sätta oss in i det nya regelverket. 

 

3.2 Kunskapsteoretiskt synsätt 

Med utgångspunkt från vårt syfte, som är att öka vår förståelse för hur olika aspekter påverkar 

företagens redovisningsval, kommer vi behöva tolka den data som vi samlar in. Med bakgrund 

av vår problemformulering med att undersöka hur företag väljer mellan K2 och K3, kommer 

vi behöva möta de individer som fattar dessa beslut. För att få en förståelse för hur företagen 

uppfattar valet mellan K2 och K3 kommer vi behöva tolka dessa svar och därmed blir 

studiens kunskapsteoretiska synsätt hermeneutiskt. Hermeneutiken har sin grund i den 

humanistiska forskningen vilket är ett område där det handlar om att förstå människor och 

deras beteende. Det hermeneutiska perspektivet har vuxit sig starkt där vikten av att tolka 

betonas när det gäller kunskapsgenerering. Ordet hermeneutik betyder att tolka eller förklara 

något, vilket ofta blir fallet när det kommer till vad individer har sagt när det inte finns fasta 

svarsalternativ. (Widerberg, 2002, s. 26)  

 

Enligt Widerberg (2002) grundar sig hermeneutiken på vissa grundläggande antaganden när 

det kommer till analysen. Exempelvis skapas förståelse genom att man tittar på hela 
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sammanhanget och inte bara på enskilda delar, förståelsen bygger på att man har någon form 

av förförståelse i form av egna erfarenheter eller teoretiska referenser. Dessa antaganden och 

det hermeneutiska synsättet passar vår studie då det kommer krävas att vi gör tolkningar av 

det material vi samlar in från våra intervjuer, för att sedan kunna koppla ihop materialet med 

teorin och genom detta förstå helheten.  

 

De nackdelar som finns med det hermeneutiska synsättet är att den kunskap som genereras 

kan vara svår att bekräfta och testa. Synsättet på olika individers uppfattning om verkligheten 

som i vår studie rör hur respondenterna uppfattar K-regelverket och valet som de står inför, 

skiftar bland annat beroende på tidigare erfarenheter. Ytterligare en nackdel vid det 

hermeneutiska synsättet är att studien inte kan uppnå objektivitet. Detta då det är omöjligt att 

vara objektiv när vi tolkar vår data, som i sin tur tolkats av våra respondenter.  

 

3.3 Ontologiska frågeställningar 

Ontologi rör hur man ser på verkligheten och människan, alltså teori kring vad som existerar 

och hur det ser ut. Detta är något som är starkt sammankopplat till det kunskapsteoretiska 

synsättet, som diskuterats ovan, hur man ser på kunskap och hur sådan produceras. 

(Widerberg, 2002, s. 27) I och med att vårt synsätt, som är tolkande, leder till att vi ser våra 

respondenter konstruktionistiskt, det vill säga att vi ser på människan som något unikt och där 

varje individ är speciell. Vi antar att respondenterna har unik kunskap om K-regelverket och 

att de gör olika bedömningar beroende på deras tidigare erfarenheter och deras tolkningar av 

vad som passar bäst för deras företag. Har man dessa åsikter rörande människan måste man 

skapa en metod där man studerar varje individ på ett specifikt sätt, vilket vi kommer göra då 

varje intervju kommer tolkas olika beroende på individernas agerande och utryck. (Widerberg, 

2002, s. 28) Den ontologiska ståndpunkt som studien antar är en konstruktionistisk ståndpunkt 

som bygger på att vi i vår undersökning utgår från att de olika respondenterna kommer att 

skapa sin egen verklighet och svara på frågorna efter egna erfarenheter och åsikter (Bryman, 

2008, s. 36). 

 

3.4 Angreppssätt 

I det angreppssätt vi har valt för studien har utgångspunkten varit vårt problem och syfte samt 

vår syn på verkligheten och kunskap. Då vårt syfte är att öka förståelsen för vilka aspekter 

som kan vara avgörande för företagens val och hur dessa påverkar dem, vill vi därför förklara 

dessa med hjälp av tidigare skrivna teorier. Vår avsikt med studien är inte att komma fram 

med nya teorier utan snarare att med hjälp av tidigare forskning försöka skapa oss en bättre 

förståelse för vårt problem. I och med detta har vi valt att angripa uppsatsen på ett deduktivt 

sätt vilket förklaras av Bryman (2008, s. 26) som att forskaren utgår ifrån det som denne vet 

på området. I vår studie har vi utgått ifrån de teorier som kan tänkas vara möjliga aspekter 

som påverkar hur företagen tänker kring K-regelverket för att sedan genom empiri och analys 

kunna besvara vår problemformulering och uppfylla vårt syfte.  

 

Det som är viktigt vid den här typen av angreppssätt är att forskaren förklarar på ett tydligt sätt 

hur informationen ska samlas in och behandlas. Teorierna man använder sig av i studien är 

också de som styr hur man ska gå vidare i forskningsprocessen, forskaren utgår ifrån dessa 

teorier för att sedan utforma hur datan ska samlas in och genomföra datainsamlingen. När 

datan sedan analyserats och man har fått fram ett resultat, kan detta förklaras och jämföras 

med hjälp av de teorier som studien har utgått ifrån. (Bryman, 2008, s. 26)  
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3.5 Studiens perspektiv 

Då vi i vår studie har för avsikt att undersöka vilka aspekter det är som påverkar företagens 

val av redovisningsregler, faller det sig naturligt att studiens perspektiv kommer utgå ifrån 

företagens sida. Revisorerna är ofta delaktiga i företagens val av redovisisningsbeslut, därför 

kommer även studien till viss del rikta in sig på hur revisionsbyråernas åsikter ser ut kring 

valet och vilka aspekter de tror är mest centrala i valet mellan K2 & K3. Vårt fokus i studien 

har varit att ge en förklaring kring hur företagen väljer när det gäller valet mellan K2 & K3 

och då vad det är som ligger bakom dessa val. Vi vill ge öka förståelsen kring varför olika 

aspekter är olika viktiga och varför dessa skiljer sig mellan olika företag. Med grund av detta 

har vi valt att inta företagsperspektivet i vår studie då vi tror att detta är det som på bästa sätt 

kan hjälpa oss att besvara vårt forskningsproblem och uppfylla vårt syfte.  

 

3.6 Kvalitativ metod 

Med utgångspunkt i vårt problem, där vi fokuserar på hur företag väljer, har vi valt att 

använda oss av en kvalitativ metod. Denna bygger på att forskaren fokuserar på vad 

respondenterna har att berätta och hur de berättar detta, sedan blir det forskarens uppgift att 

försöka tolka dessa svar och göra en analys. Medan den kvalitativa metoden riktar sig mot 

djupet av undersökningen, lägger den kvantitativa forskningen fokus på siffror och mängden 

data. Vid kvalitativ forskning utgår man ifrån ett tolkningssynsätt där forskaren kommer 

behöva tolka de svar som ges i undersökningen. Den kvantitativa har en mer 

naturvetenskaplig inriktning och utgår ifrån de siffror man får fram från undersökningen och 

analyserar dem på ett mer objektivt sätt. Man ser i den kvalitativa forskningen på de sociala 

egenskaperna som något som skapas av ett samspel mellan individer och inte som i den 

kvantitativa forskningen där man ser detta som något förutbestämt som finns. (Bryman, 2008, 

s. 340-341)  

 

Vid vårt val av forskningsmetod har vi inte bara utgått ifrån vårt forskningsproblem utan 

också vår egen förförståelse, vetenskapligt förhållningssätt och vår verklighetssyn. Kvalitativ 

forskning handlar som namnet antyder om kvalité, vilket grundar sig i de egenskaper som 

finns hos det man har för avsikt att undersöka. Som kvalitativ forskare vill man försöka förstå 

respondentens karaktär och betydelse, vilket i vårt fall blir att försöka förstå vad de undersökta 

respondenternas svar betyder och vad de grundar sig i. (Widerberg, 2002, s. 15) Man vill inom 

den kvalitativa forskningen försöka identifiera och förstå sådana företeelser som ännu inte är 

kända och vilka egenskaper som dessa har.  

 

För att göra det måste forskaren titta på frågor som berör områden så som, Vad innebär det? 

Eller vad handlar det om? Varför är det på det viset? Det man då med den typen av forskning 

kan komma fram till är att man kan se strukturer och variationer vid svaren på dessa frågor 

och utifrån det försöka se vad detta kan bero på och vad som är gemensamt mellan olika 

individer. (Starrin & Svensson, 1994, s. 23) En nackdel vi kan se med vårt kvalitativa val, är 

att vi får mindre antal respondenter än om vi gjort en kvantitativ undersökning. Samtidigt 

hade vi inte fått samma djup som vi fått genom våra intervjuer. Det blir svårt att generalisera 

vårt resultat, vi kan bara säga att resultatet tyder åt ett visst håll. Vi hade lättare kunnat nå ut 

till företag med en kvantitativ undersökning, men vi hade aldrig kunnat få fram den 

informationen vi har fått utan intervjuer då det kommit upp aspekter som vi inte varit 

medvetna om innan vår datainsamling.   
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3.7 Urval  

Det finns flera olika typer av urval som kan göras, men enligt Bryman (2008, s. 350) är det 

inom den kvalitativa forskningen mest vanligt att man använder sig av ett så kallat målstyrt 

eller målinriktat urval. Vilket går ut på att det urval man gör är anpassat efter den typ av 

forskningsfråga man har för avsikt att besvara. Han nämner också att sannolikhetsurval kan 

användas i den kvalitativa forskningen och då kanske främst vid intervjubaserade studier.  

 

Trost (2010, s. 140-141) pratar om bekvämlighetsurval vilket är en vanlig variant för att 

kunna få till ett strategiskt urval. I bekvämlighetsurvalet går det ut på att man tar de individer 

som man får tag på och inkluderar dessa i undersökningen, detta kan göras genom att man 

använder sig av mer eller mindre avancerade metoder. Man kan antingen ta det första bästa 

man stöter på eller ta kontakt med möjliga respondenter efter att ha hittat en lista med 

lämpliga sådana. Han talar vidare om att det viktiga vid kvalitativa studier är att man som 

forskare försöker hitta olikheter i den population man har för avsikt att undersöka. Det viktiga 

i den kvalitativa forskningen är att man försöker hitta mönster och då behöver inte urvalet 

vara statistiskt representativt.  

 

I vår studie har vi använt oss av en variant som både berör det målinriktade urvalet och ett 

bekvämlighetsurval då vi genom detta urval ämnar besvara den forskningsfråga som vi har 

ställt upp. Något som också motiverat detta val är att det finns en viss brist av access och 

begränsat med tid för att göra ett urval som inte blir ett bekvämlighetsurval. Det som kan vara 

en nackdel med ett sådant målinriktat urval är att då man utgår ifrån problemformuleringen, 

och med de teorier används för att besvara problemformuleringen riskerar man att missa vissa 

viktiga aspekter som inte kommit fram i teorin. Då vårt urval också varit ett 

bekvämlighetsurval riskerar vi även att missa viktiga respondenter som vi inte fått tag på eller 

exkluderat.   

 

När det kommer till valet av respondenter så förklarar Kvale & Brinkmann (2009, s. 129) att 

ett lämpligt antal respondenter beror på flera olika saker. Dels vad man har för avsikt att 

undersöka, exempelvis om man vill veta hur ett ämne upplevs av en person räcker det med att 

intervjua denna. Om man i detalj vill försöka förstå olika personers inställning till ett visst 

system kan man fortsätta intervjua tills man når en mättnad. Något som också Kvale & 

Brinkmann (2009, s. 130) nämner som möjlig faktor till hur många intervjuer man gör är 

tillgången till tid och resurser. De respondenter som vi har intervjuat har arbetat med 

redovisning i företagen eller haft ledande positioner i företaget. Vi anser att de personer som 

vi intervjuat har haft tillräckligt med kunskap för att besvara våra frågor på ett bra sätt.  

 

Då vår avsikt är att försöka förstå hur olika företag i denna storlek tänker bakom valet av 

redovisning och med den tid och de resurser som vi förfogar över, anser vi att antalet företag 

och revisionsbyråer vi har valt är tillräckligt för att vi ska kunna skapa oss en tillräcklig 

förståelse och besvara vår problemformulering. En faktor som också har påverkat vårt val av 

antal respondenter är tillgängligheten hos dessa företag och möjligheten att hitta företag i rätt 

storlek. Även Trost (2010, s. 143-144) diskuterar kring att det inte är av största vikt att ha ett 

stort antal intervjuer, utan han menar att det kan räcka med någonstans mellan fyra till åtta 

intervjuer. Det som är det viktiga är att dessa intervjuer är av god kvalité och att de ger studien 

det som den behöver, att man väljer att göra så många intervjuer som man klarar av att 

hantera. För att hitta lämpliga företag har vi använt oss utav www.allabolag.se där man har 

möjlighet att sortera in företag efter storlek, ort och bransch, vilket har hjälpt oss i 
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urvalsprocessen och även gett oss bra information när vi kontaktat alla företag. Vid valet av 

revisionsbyråer så har vi kontaktat några byråer, och fick då möjlighet att träffa en revisor på 

en utav de större byråerna och en på en mellanstor byrå och då dessa var tillgängliga vid den 

tidpunkt som intervjuerna genomfördes så valde vi att inkludera dessa i studien. Nedan 

förklaras mer ingående varför respektive företag, revisionsbyråer och respondenter valts ut att 

ingå i studien.  

 

Urval företag 

De företag vi har valt att undersöka är företag som har möjlighet att välja mellan K2 och K3-

regelverket, och där har vi tittat på den viktigaste variabeln som är omsättning (Collis et al, 

2004, s. 87), men också på balansomslutning och antal anställda. Företagen som berörs av 

valet mellan regelverken har en omsättning runt 40-80 miljoner enligt vår intervju om K-

regelverket. Vi har dock noterat att omsättningen kan variera mycket men där dessa företag 

har en jämn nivå av antal anställda och balansomslutning. På grund av variationen i 

omsättning samt att det varit svårt att få tag i företag i rätt storlek har vi valt att utvidga vårt 

urval och tittat på företag med ett omsättningsspann på 40-120 miljoner. I vårt val av företag 

har vi valt att intervjua företag i fyra olika branscher, fastighetsbranschen, energisektorn, 

byggbranschen samt ett grossistföretag. Från början var vår tanke att undersöka två branscher 

med tre företag i varje för att kunna se om det finns branschspecifika aspekter. Då det visade 

sig svårt att få kontakt med ett tillräckligt antal företag i varje bransch valde vi istället företag 

ifrån fler branscher. Detta för att istället se om det finns skillnader mellan företagen i hur man 

resonerar kring valet av K-regelverk.  

 

Det är av intresse då det under intervjun till kapitlet om K-regelverket framkom att det kan 

finnas skillnader mellan hur man väljer i olika företag och då se om vår studie kan förklara 

hur dessa skillnader utrycker sig. Vissa av de företag vi valt att intervjuat tillhör koncerner och 

blir därför mer styrda av vad koncernen väljer för regelverk. Det betyder att företagen kan 

tvingas följa det regelverk som koncernen väljer trots att de har möjlighet att välja det andra 

regelverket. Vi har ändå ansett att dessa företag är relevanta för studien då koncernen 

fortfarande måste ta hänsyn till samma aspekter i valet av regelverk. Det blir också en 

intressant aspekt att titta närmare på då koncerner tenderar att vilja redovisa på samma sätt i 

alla företag för att underlätta koncernredovisningen och för att ge en enhetlig bild av företaget. 

Vi vill uppmärksamma läsare om att vissa företag som vi intervjuat ville bara ge oss siffror för 

hela koncernen för exempelvis omsättningen, men de har alla bolag under sig som inte 

uppfyller kraven för att tvingas välja K3.   

 

Det urval av deltagare som vi gjort i vår undersökning bygger på flera olika variabler; tid, 

tillgänglighet, resurser och vilken typ av företag som berörs av vår problemformulering. 

Respondenterna som valts ut är individer inom företagen som är involverade i hur 

redovisningen genomförs, med god insikt i redovisningsfrågor men som också har insikt i hur 

beslut fattas inom företaget. I urvalet av respondenter i företagen har vi eftersträvat att komma 

i kontakt med personer i ledande positioner på redovisningsområdet eller inom företaget.  

 

När vi gjort vårt urval har vi även tittat på den geografiska aspekten där vi strävat efter att 

hålla oss inom Umeås närområde för att kunna möjliggöra personliga intervjuer.  

 

Urval Revisionsbyråer 

I vår studie har vi utöver intervjuerna med företagen valt att intervjua ett mindre antal 

revisorer för att få en annan vinkel på hur man ser på valet mellan K2 & K3 och vilka aspekter 
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som är viktiga att beakta. Ytterligare en bidragande orsak till att vi valt att ta med intervjuer 

med revisorer är att dessa kan ha en stor inverkan på företagens beslut rörande 

redovisningsval. Det är också av intresse att se hur revisorerna ser på valet mellan de nya 

regelverken och i vilken utsträckning de tror att deras rekommendationer påverkar företagens 

val, för att då kunna se om det finns ett gap mellan revisorer och företag har för uppfattning.  

Vi har i studien valt att intervjua två revisorer ifrån två olika revisionsbyråer för att 

uppmärksamma om det finns någon skillnad mellan vad olika revisionsbyråer har för åsikter 

kring valet mellan K2 & K3 och hur hanterar de dessa. Valet av att endast ta med två revisorer 

gjordes då vårt fokus i studien ligger på vad företagen har för åsikter kring valet men där vi 

tror att revisorernas tankar och åsikter kan ge studien en mer nyanserad bild.  

3.8 Bortfall 

Vi har haft som mål med studien att intervjua sex företag och två revisionsbyråer då vi ansett 

att det är ett tillräckligt antal för att kunna besvara vårt forskningsproblem. Vi hade som mål 

att intervjua företag i två olika branscher för att kunna uttala oss om branschskillnader i hur 

man hanterar de nya K-regelverket. Det visade sig vara svårt att få möjlighet att intervjua 

företag i endast två branscher, därför valde vi att vända oss till flera olika branscher. Då vi valt 

att göra en kvalitativ studie innebär det att företagen kommer behöver sätta av en del tid för 

intervjuerna, vilket gjort att vi räknat med ett ganska stort bortfall. Vi kontaktade ett stort 

antal företag för att på så sätt kunna säkerställa möjligheten att intervjua sex företag och två 

revisionsbyråer. Vi hade räknat med ett bortfall av de som kontaktades på cirka 60-70  procent 

då en kvalitativ studie kräver en del tid av de som är tänkta att medverka. Bryman (2008, s. 

192-193) förklarar att bortfall är något som en forskare måste räkna med, och därför avgöra 

hur många respondenter som ska kontaktas för att man ska kunna säkerställa att man får in ett 

godtagbart antal svar. I och med att vi räknat med ett stort bortfall valde vi att kontakta cirka 

30 företag och fyra revisionsbyråer. Detta betydde att bortfallet i studien hamnade på cirka 75-

80 procent, det kan påverka resultatet då detta skulle ha kunnat bli annorlunda i fall några av 

de företag som valde att avstå hade svarat ja. Men vi anser inte att detta kommer påverka vårt 

resultat i någon större utsträckning.  

 

3.9 Kvalitativa intervjuer 

För att på bästa möjliga sätt kunna undersöka vårt forskningsproblem har vi använt oss av 

intervjuer av det kvalitativa slaget. Enligt Widerberg (2002, s. 16) kan man genom att använda 

sig av intervjuer och dess samtalsform få de tänkta respondenterna att berätta och dela med sig 

av sina förståelser. Vi anser att den typen av undersökningsmetod passar vårt problem bäst, då 

denna bygger på att vi genom att ställa frågor till de som är medverkande skapa oss en 

förståelse för vilka delar som är de viktigaste vid dessa val. Widerberg (2002, s. 16-17) 

förklara att vid de kvalitativa intervjuerna är syftet att man ska försöka använda sig av 

intervjun och situationen. Även det speciella som ingår i intervjun eftersom detta möte mellan 

forskare och respondent ser olika ut vid olika intervjuer. Det gäller för forskaren att försöka 

uppfatta vad och hur den intervjuade personen svarar, berättar och uttrycker sig.  

 

Det man vid en kvalitativ intervju ska tänka på är att man ska följa upp det som respondenten 

har sagt och lägga fokus på de delar som kan vara betydelsefulla för undersökningen och den 

senare analysen. För att lyckas med detta måste man dock ha olika bakomliggande faktorer i 

åtanke som: intervjupersonens önskningar, tidsaspekten, vilken plats intervjun utförs på. 

(Widerberg, 2002, s. 16-17) Även Kvale & Brinkmann (2009, s. 15) pratar om att via 

intervjun kan vi lära oss väldigt mycket om respondenten och vad dessa har för erfarenheter, 

kunskap, känslor och attityder kring olika ämnen. Vid valet av denna forskningsmetod ansåg 
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vi att dessa beskrivningar passar bra in på vad det är vi vill undersöka. Vi vill veta vad de 

respondenter som ingår i undersökningen har för åsikter, erfarenheter och tankar kring vårt 

forskningsämne.  

 

 

Enligt Kvale & Brinkmann (2009, s. 17-18) finns det många olika typer av samtal och 

intervjuer, det kan vara alltifrån att kallprata om väder till en forskningsintervju. Det handlar 

om att förstå vilken typ av samtal det är man har för avsikt att genomföra. Exempelvis vid en 

forskningsintervju är syftet att man ska kunna producera kunskap och vid ett vardagligt samtal 

kan syftet vara att utbyta några kortare reflektioner kring dagen som varit. Att skilja på dessa 

behöver inte betyda att det ena utesluter det andra, dessa olika typer av samtal och intervjuer 

kan komma att vara väldigt nära varandra. Forskningsintervjun bygger på det vardagliga 

samtalet där två individer utbyter kunskap och åsikter om ett ämne som båda har ett intresse i. 

Men i forskningsintervjun är syftet att man ska försöka nå ny kunskap om det valda ämnet 

(Kvale & Brinkmann, 2009, s. 18). Detta speglar även hur våra intervjuer har sett ut då de 

utgått från ett samtal mellan forskarna och respondenten som båda har ett visst intresse i att se 

vad som kan ligga bakom ett visst beslut. För vår del har det hjälpt oss att besvara vårt 

forskningsproblem och det kan hjälpa respondenten i den grad att de inom företaget kan 

identifiera viktiga aspekter att ha i åtanke vid beslutsfattande. Vi har också under intervjuerna 

försökt att hålla dem så nära det vardagliga samtalet som möjligt och genom detta lyckats få 

respondenterna att känna sig mer bekväma och ge mer ärliga och ingående svar.  

 

Enligt Trost (2010, s. 25) karaktäriseras de kvalitativa intervjuerna av att man som forskare 

ställer enkla och raka frågor, men där svaren som man får är betydligt mer komplexa och 

uttömmande. Detta ger forskaren ett rikligt undersökningsmaterial där man kan finna många 

intressanta åsikter, tankar och mönster. Detta är också något som motiverat vårt val av 

kvalitativ studie då vi har märkt att det kan finna många olika typer av faktorer som kan 

påverka företags val av regelverk. Därför är det en fördel att ha ett mycket material att 

analysera för att se vad det är som är de mest intressanta och betydelsefulla faktorerna, och om 

man upptäcker omedvetna aspekter från företagens sida.  

 

Hur vi valt att genomföra våra intervjuer bygger både på vårt syfte men också på att vi har valt 

att skaffat oss en teoretisk grund att utgå ifrån. Den teoretiska grunden består av de områden 

som är relevanta och möjliga förklaringsvariabler till vårt forskningsproblem. Utifrån den 

utgångspunkten är kvalitativa intervjuer bäst passande för vår studie, de har ett speciellt fokus 

eller tema som de följer, vilket i vårt fall är forskningsproblemet och den teoretiska 

bakgrunden (Trost, 2010, s. 42-43). Vid kvalitativa intervjuer är det även bra att fundera kring 

vilken struktur och hur standardiserade dessa ska vara. Trost (2010, s. 39) förklarar att 

standardisering och strukturering säger i vilken grad intervjuerna ser ut på samma sätt vad det 

gäller frågor och situation och hur frågorna är konstruerade. Vet man vad man vill ha svar på 

och hur svarsalternativen ser ut finns det fasta svar eller så kan respondenten svara mer fritt.  

 

Tanken med graden av standardisering i våra intervjuer var att intervjuerna skulle genomföras 

på ett liknande sätt där respondenterna har samma möjlighet att besvara frågorna i form av 

kvalité och kvantitet. Frågorna har ställts på ett liknande sätt där vi har utgått från vår 

intervjuguide och vi har försökt ställa tydligt frågor för att de intervjuade ska förstå och kunna 

svara på det som vi frågat efter. Men då det är kvalitativa intervjuer vi valt att göra har vi 

blivit tvungna att anpassa intervjuerna efter respondentrena allt eftersom intervjun löper, men 

utgångspunkterna har varit den samma vid alla intervjuer.  
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3.10 Telefonintervjuer 

Då vissa av de företag som valts ut till studien har varit lokaliserade på annan ort och 

dessutom haft ett pressat tidsschema har vi valt att använda oss av telefonintervjuer. Vi har 

valt att göra telefonintervjuer då det var svårt att nå företag på lokala orten, de företag som 

valts ut har passat studien bra och därför har det varit av intresse att de ska kunna medverka. 

Bryman (2008, s. 432) förklarar att det finns vissa fördelar med att göra intervjuer på telefon i 

de fall när det inte är möjligt att träffa respondenterna. En fördel är kostnaden, då det är 

billigare med ett samtal än att resa till den ort där respondenten befinner sig. En nackdel är att 

man inte kan upprätta en bättre relation med respondenten som man kan göra vid ett fysiskt 

möte. Bryman (2008, s. 432) förklarar också att det finns studier som förklarar att skillnaderna 

i svaren mellan en telefonintervju och en fysisk intervju är små. En aspekt som varit viktig när 

vi intervjuat individerna per telefon är att vi först kontaktat dem och stämt av för en passande 

tid och att de fått intervjumallen innan, för att förbereda sig i vilka frågor vi ska ställa. 

  

Bryman (2008, s. 433) diskuterar kring då han menar att det är lättare att personen som blir 

intervjuad avslutar intervjun när den görs via telefon, i vårt fall har samtliga intervjuer varat 

ungefär lika länge. En annan nackdel som Bryman (2008, s. 433) tar upp är att det inte är 

möjligt att se hur personen reagerar på vissa frågor vilket kan leda till att personen inte förstår 

vissa frågor och därför inte kan svara på det som efterfrågas. För att minimera risken för 

sådana missförstånd och liknande valde vi att skicka ut frågorna till alla respondenter innan 

intervjuerna genomfördes. Vi har varit medvetna om att detta kan påverka svaren på 

intervjuerna då alla intervjuer inte genomförts med samma intervjumetod, men tror inte att 

dessa nackdelar påverkat resultatet av vår studie nämnvärt då den information vi fått i 

telefonintervjuerna varit jämbördig med information vi fått vid de fysiska intervjuerna.  

 

3.11 Intervjugenomförande 

Vi har vid utformandet av våra intervjuguider utgått ifrån de teorier som vi valt att använda. 

Intervjuguiden har därför delats upp i teman efter dessa teorier, och där vi sedan formulerat 

frågor utifrån den information som vi ansett oss behöva för att kunna besvara vår 

problemformulering och uppfylla vårt syfte. De första frågorna i intervjuerna har varit rena 

faktafrågor kring företagen och respondenterna. Sedan har intervjuerna följt de teman som vi 

har formulerat frågorna kring, dessa har varit beslutsprocessen och beslutsfattandet där vi 

diskuterat kring företagens beslut både generellt och rörande redovisningen. Nästa del har 

handlat om olika redovisningsmässiga aspekter som vi ansett varit viktiga och för att kunna 

besvara problemformuleringen, sista delen i intervjuerna har behandlat relationen mellan 

företag och konsulter för att undersöka hur den aspekten påverkat företagens val. 

 

Strukturen på våra intervjuer har följt det som Bryman (2008, s. 415) kallar den 

semistrukturerade-intervjun. Vilket innebär att forskaren har en intervjuguide med områden 

som skall behandlas för att man sedan ska kunna relatera dessa till grundproblemet och göra 

en analys. Men respondenten ges även stor frihet att utforma svaren på det sätt som denne 

tycker passar bäst, och respondenten har möjlighet att lägga till saker som anses vara viktiga. 

Som forskare kan man även lägga till frågor under intervjun men man har intervjuguiden att 

utgå ifrån för att få svar på de delar som man har för avsikt att undersöka. Vi har förutom 

kvalitativa intervjuer med företagen valt att genomföra två intervjuer med två olika 

revisionsbyråer, för att genom detta kunna förstå bakomliggande aspekter vid val av 

redovisningsregler. Men också för att få ytterligare en åsikt kring vad som kan ligga bakom 

företagens val av regelverk, om vi kan se skillnader mellan revisionsbyråerna. Dessa 
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intervjuer har utgått ifrån en intervjuguide, dock med andra frågor än till företagen eftersom 

detta blir från en annan vinkel. Dessa intervjuer är också mindre omfattande då vårt fokus i 

studien ligger på företagen, men de kommer fungera som ett komplement och hjälpa oss i 

förståelsen och ge oss en mer nyanserad bild av problemet.  

 

Enligt Bryman (2008, s. 429) kan tiden för varje intervju variera beroende på vad denna 

innehåller och tiden som läggs på intervjun bör inte nödvändigtvis spegla kvalitén, intervjuer 

kan variera mellan en halvtimme upp till flera timmar. Tiden som vi planerat för respektive 

intervju var cirka en timme vilket även var fallet vid genomförandet, det vi utgått från vid 

denna tidsplanering var att vi på den tiden funnit att vi hunnit med att gå igenom de 

ämnesområden och frågor som vi valt att undersöka, och även med tanke på att 

respondenterna har begränsat med tid så ansåg vi att en timma var en lämplig tidsplanering. 

 

Trost (2010, s. 61) talar också om vikten av att man vid en första kontakt och även i samband 

med intervjun klargöra för respondenten att det som man som intervjuare kommer behandla 

materialet konfidentiellt. Att detta inte kommer delges till någon utomstående så att 

respondentens eller företagets identitet kommer avslöjas. Trost (2010, s. 61) fortsätter med att 

förklara att med anonymitet menas att man inte kommer delge sådan information så att 

namnet eller andra kännetecken som kan kopplas till individen eller företaget kommer 

nämnas. Konfidentialitet är att det som sägs inte kommer att delges till någon som är 

utomstående av undersökningen. Det är viktigt att man vid intervjuer håller de löften man gett 

om anonymitet och konfidientalitet. I vår studie så har vi informerat och klargjort detta för de 

berörda parterna och förklarat att detta är viktigt för oss och något vi kommer följa då 

identiteten på både personerna och företagen inte är relevant för studiens kvalité och syfte och 

vi vill värna om förtroendet från de som valt att medverka i studien. Vi har informerat de 

berörda parterna om vilka det är som kommer att ta del av det slutliga materialet där 

naturligtvis inga namn eller företagsnamn kommer finnas med, detta för att respondenterna 

ska känna så stort förtroende för oss som möjligt och för att de ska känna sig säkra. Vi har 

därför valt att i vår empiri att använda oss utav fiktiva namn på de personer vi har intervjuat, 

där alltså de namn vi använder inte är personernas verkliga namn. Vi har namngett personerna 

enligt tabellen nedan:  

Företag/Revisor Bransch Befattning Fiktivt namn 

Fastighetsföretag 

A 

Fastighet Ägare/finans & 

investeringsansvarig 

Adam 

Fastighetsföretag 

B 

Fastighet Ekonomichef & 

Redovisningsexpert 

Björn & Bengt 

Grossistföretag C Grossist VD moderbolag/ägare lokala 

bolaget 

Carl 

Byggföretag D Bygg Redovisningsansvarig Daniella 

Energiföretag E Energi Redovisningschef Erik 

Energiföretag F Energi Redovisningsansvarig Frida 

Revisor 1 Revision Godkänd revisor Robin 

Revisor 2 Revision Auktoriserad 

revisor/Redovisningsexpert 

Rolf 

 

 Tabell 2.1 

Figurerade namn på 

intervjupersonerna 
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3.12 Dokumentation och transkription av intervjuer 

Vid intervjutillfället finns det flera olika sätta för att dokumentera intervjun, till exempel 

genom att föra anteckningar, ljudinspelning eller videoinspelning. Det mest vanliga och 

kanske mest fördelaktiga sättet har varit att använda sig av ljudinspelning då detta ger 

intervjuaren frihet att koncentrera sig på ämnena och även hur respondenten svarar och agerar 

(Kvale & Brinkmann, 2009, s. 194-195). Kvale & Brinkmann (2009, s. 195) diskuterar även 

kring videoinspelning av intervjun vilket ger fördelen att man då kan analysera hur 

respondenten agerar när denne svarar och hur kontakten mellan intervjuare och respondent ser 

ut. Vid sådana undersökningar där fokus ligger på vad som sägs och förklaras kan detta anses 

vara onödigt och för komplicerat. Vi har valt att använda oss av ljudupptagning via ett 

röstmemo, och att komplettera med anteckningar om detta är nödvändigt för att få med 

speciella ageranden från respondenten. Detta eftersom vårt fokus kommer ligga på vad 

respondenten säger och har för åsikter snarare än på vad denne gör.  

 

När man sedan har gjort intervjun ska denna skrivas ut eller transkriberas som detta även 

kallas. Detta är en tidskrävande process då en transkribering av en intervju på en timme kan ta 

ca 5-6 timmar att transkribera men det ger också en bra och strukturerad grund för vidare 

analys senare (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 196). Något som enligt Kvale & Brinkmann 

(2009) är väldigt viktigt vid transkribering är att man i rapporten anger hur denna har gått till. 

Ska de exempelvis skrivas ut i muntlig eller skriftlig stil, ska man återge vad som sägs 

ordagrant eller ska man ge utskriften en mer skriftlig karaktär där man förklarar mer vad som 

har sagts, hur man gör beror på vad analysen ska vara fokuserad på. I vårt fall har vi lyssnat 

igenom intervjuerna och transkriberat dessa så att vi har hamnat så nära det ursprungliga 

samtalet som möjligt men med ett skriftligt språk. Där vi har uteslutit sådant som inte alls är 

relevant för studien och dess resultat, detta när samtalet har glidit ifrån studiens fokus helt och 

hållet.   

 

3.13 Analysmetodik 

När vi analyserat vår data har vi gjort analysen med hjälp av två olika analysverktyg som vi 

kombinerat och valt att kalla tematisk mönsteranalys. Den bygger på två olika typer av 

analyser som Widerberg (2002, s. 135) tar upp och som bygger på teman och mönster. Vår 

analys har utgått från de teman som hela vår uppsats är uppbyggd kring och som grundar sig i 

de teoriområden som vi har fördjupat oss i: beslutsprocessen, accounting choice och 

professionella tjänster. Vi har i analyserna av dessa teman även tittat på de mönster som finns 

mellan de olika företagen i de olika frågorna och sett på likheter och skillnader mellan dem. I 

analyskapitlet har vi inom varje tema sammanställt de viktigaste aspekterna som har lyfts fram 

under alla intervjuer, och tittat på likheter och skillnader mellan företagen för att kunna förstå 

varför dessa existerar eller inte.  Vi har använt oss av de transkriberingar som vi gjort av 

intervjuerna och i dessa tittat på vilka nyckelfaktorer som företagen har lyft fram och förklarat 

som det mest centrala vid deras beslutsfattande. Sedan har dessa markerats och sammanställts 

för att lättare kunna diskuteras, vilket är viktigt enligt Widerberg (2002, s. 144). Hon förklarar 

även att detta är något som inte är helt lätt utan att man måste ha klart för sig vad man ska titta 

efter. I och med att vår studie haft klara teman och tydliga frågor i vår intervjuguide, har vi 

utan större problem letts in på vilka de mest centrala delarna är. 
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Att välja teman på det här viset kallas att man har ett teorinära förhållningssätt där man utgår 

från de valda teorierna. Sedan finns det också det empirinära förhållningssättet där man utgår 

från de material man samlat in för att välja tema. Ofta kombineras även dessa vilket passade 

vår studie då vi har tydliga teorier som vi utgår ifrån, men där det också har uppkommit andra 

intressanta aspekter som kan ha stor betydelse vid beslutet. (Widerberg, 2002, s. 144) 

Analyskapitlet är uppdelat efter de teman som vi har valt att undersöka och där diskuterar vi 

kring vilka och varför de olika faktorerna påverkat företagen på det ena eller det andra sättet, 

samt varför det finns mönster mellan de olika företagen och i deras uppfattningar. 

Analysdokumentet finns som bilaga där man kan se vilka nyckelfaktorer som vi har 

identifierat.  

 



Hur väljer företag mellan K2 och K3-regelverket?    2013-05-17 

 

34 

 

 

4. Empiri 

I empirikapitlet börjar vi med att fördjupa oss inom K-regelverket, vartefter vi sammanfattar 

de åtta intervjuer vi har utfört. Vi börjar då med att sammanfatta två intervjuer från 

revisionsbyråer, därefter följer sex intervjuer från företag i olika branscher.  

 

4.1 K-regelverket – beskrivning och förklaring 

Under denna del kommer vi att ge en fördjupad bakgrund till varför och hur de nya K-reglerna 

har uppkommit samt hur dessa är tänkta att fungera på svenska företag. Vi kommer att ge er 

en introduktion för redovisningens utveckling för att slutligen hamna i K-regelverket där vi 

har valt att använda oss av en expert på området för att förtydliga vad som kommer att gälla.  

 

4.1.1 Bakgrund 

Under en längre tid så har den externa redovisningen genomgått en kraftig utveckling både 

internationellt och i Sverige. Redan under nittiotalet så kan man se att ett flertal betydande 

lagar började tillämpas som är grundläggande för näringsidkare än idag. Bland annat 

introducerades årsredovisningslagen (ÅRL) 1995 i svensk lagstiftning samt bokföringslagen 

(BFL) som infördes 1999. Det är dessa lagar som reglerar vilka företag som ska upprätta 

årsredovisning samt hur man ska bokföra det som sker under företagets räkenskapsår. Det 

man har sett under senare tid är att den svenska redovisningen har påverkats en hel del av hur 

den internationella redovisningen ser ut och då främst av International Accounting Standards 

Board (IASB), detta för att handeln har ökat mellan länder och eftersträvar en harmonisering 

mellan länder i en strävan att öka jämförbarheten för företag länder emellan. (Drefeldt & 

Törning, 2012, s. 17)  

 

Vidare är alla noterade bolag som upprättar koncernredovisning inom EU tvingade att följa 

internationella redovisningsstandarder IFRS. Denna anpassning till den internationella 

redovisningen har lett till en mer principbaserad redovisning inom Sverige, som bygger på 

olika rekommendationer och principer som kommer ifrån Redovisningsrådet (RR) (Drefeldt 

& Törning, 2012, s. 17). BFN, som är en av de som arbetat fram de nya K-regelverken 

tillsammans med Skatteverket, har tidigare haft ett stort ansvar till att utveckla ”god 

redovisningssed” som ska tillämpas vid redovisning i Sverige. Tidigare har detta arbete byggt 

på att BFN försökt att anpassa de rekommendationer som kommit ifrån Redovisningsrådet så 

att de ska passa för olika typer av företag (Drefeldt & Törning, 2012, s. 17). Arbetet med att 

försöka anpassa dessa regler blir både tidskrävande och komplicerat då det finns många olika 

typer av företagsformer och i och med att de endast var rekommendationer så lämnas det ju ett 

visst utrymme för tolkning som kan vara komplicerade för de mindre bolagen. I och med 

införandet av IFRS så försvann RR’s funktion då denna var riktad mot noterade bolag. BFN 

blev då ansvarig för att ge ut rekommendationer till företag men det har upplevts som väldig 

stiltje på utvecklingen och förändringen efter övergången fram tills idag. 

(Bokföringsnämnden, 2012) 
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4.1.2 K-Projektet 

Det BFN kom fram till under 2000-talet var att man istället för att försöka anpassa de olika 

rekommendationerna till olika typer av företagsformer så skulle man istället arbeta fram 

heltäckande allmänna råd för olika företagskategorier, och genom detta förhoppningsvis både 

förenkla sitt arbete och arbetet med redovisningen i företagen. K-projektet blev en stor 

utveckling för de rekommendationer som gett ut genom åren då de tidigare bara getts ut 

allmänna råd inom specifika områden och för vissa företagstyper medan man nu istället skulle 

ge ut råd som var mer heltäckande mot de olika företagstyperna och från BFN’s sida så såg 

man detta som en klar förenkling för företagen. (Drefeldt & Törning, 2012, s. 18) 

 

Innan BFN började arbeta fram de heltäckande allmänna råden så delade man in de svenska 

företagen i fyra olika kategorier K1-K4 med vissa underkategorier, och det är därifrån 

regelverket fått sina namn. Dessa kategorier ser ut och förklaras enligt följande: 

 

FTG Kategori Förklaring 

K1 Företag som får upprätta förenklat årsbokslut enligt BFL 

K2 ÅB Företag som ska upprätta årsbokslut enligt BFL 

K2 ÅR Företag som ska upprätta årsredovisning enligt ÅRL, men är ett mindre företag 

enligt denna lag 

K3 Företag som ska upprätta årsredovisning enligt ÅRL 

K4 Företag som enligt EU-förordningen ska upprätta sin koncernredovisning enligt 

IASB´s standarder 

Figur 4.1: Kategorisering (Drefeldt & Törning, 2012, s.18) 

 

Det som kommer avgöra i vilken kategori de olika företagen hamnar, och då vilket K-

regelverk de ska använda sig av, är kriterierna i bokföringslagen (BFL), detta sedan det i BFL 

finns krav rörande hur olika typer av företag ska avsluta sin redovisning. Det man vill med de 

nya reglerna från BFN sida är att man vill att det ska finnas ett eget regelverk för respektive 

kategori där samtliga regler finns samlade och på så vis göra det enklare för företagen att 

sköta sin redovisning. K-regelverken grundar sig i K3-reglerna vilket är huvudregelverket för 

de som enligt lag ska upprätta årsredovisning. K2-regelverket är en förenkling av K3- 

regelverket som de mindre företagen har möjlighet att använda. I K2-regelverket så finns det 

till exempel vissa förenklingar mot K3 rörande schablonregler med tydliga gränser, färre 

valmöjligheter och färre tilläggsupplysningar. K2-reglernas uppkomst är till för att göra det 

enklare för de mindre företagen att sköta sin redovisning då mindre bolag inte har samma 

resurser som ett större bolag och sällan samma behov av en innehållsrik redovisning. 

(Bokföringsnämnden, 2005) 

 

4.1.3 En revisors tolkning av K-regelverket 

För att ytterligare öka förståelsen och förstå innebörden av de nya reglerna så har vi gjort en 

intervju med Stefan Bengtsson som arbetar som auktoriserad revisor på Grant Thornton i 

Eskilstuna. Han håller även föreläsningar för företag rörande de framtida regelverken.  

 

Rörande vad tanken med de nya K2-reglerna rent regelmässigt är så förklarar Stefan att det 
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man har gjort är att man arbetat fram ett förenklat regelverk för de mindre företagen, vilka vi 

har diskuterat kring tidigare. Rent regelmässigt så kommer K2-reglerna att innebära att det blir 

enklare för dessa bolag att sköta sin redovisning och man kommer bli mer styrd i sin 

bokföring. Syftet med dessa regler är som sagt att göra det enklare för de mindre bolagen, då 

det tidigare har upplevts som att reglerna har varit onödigt komplicerade för de små bolagen.  

Men dessa regler är inte aktuella för de företag som har för avsikt att söka externt kapital och 

växa, bli dotterbolag eller verka på den internationella marknaden.  

 

Det som ligger bakom arbetet med att ta fram de nya K2-reglerna är att man ville arbeta fram 

ett komplement till K3-reglerna som bättre skulle passa de mindre bolagen, då detta skulle 

göra det enklare för dessa att sköta sin redovisning. De som har arbetat med att ta fram dessa 

regler är BFN, som är en statlig expertorganisation, som arbetar för att utveckla god 

redovisningssed. I arbetet med dessa regler så har BFN tittat på vad som behöver göras för att 

utveckla god redovisningssed och hur man då ska anpassa redovisningen på bästa sätt. Man 

har utgått ifrån de befintliga regler, praxis och normer som finns och sedan försökt arbeta fram 

ett kompakt regelverk som gör det enklare för de mindre bolagen. Sedan har dessa skickats för 

remiss och omarbetats flertalet gånger. Arbetet med dessa regler startade 2004 och det är alltså 

först 2014 som de kommer vara tvingande.  

 

Den stora förändringen som Stefan ser med de nya reglerna är som tidigare nämnt att det 

kommer bli enklare för de mindre företagen att sköta sin redovisning. Några specifika 

exempel på vad som kommer förändras för de berörda företagen är: att de slipper periodisera 

kostnader, det får göra schabloniseringar rörande avskrivningar och förenklade regler kring 

hur man gör nedskrivningar.  

 

De nya reglerna kommer inte innebära några större organisatoriska förändringar, inga nya 

system eller omorganisationer kommer krävas enligt Stefan. Det enda som kan komma att 

behöva göras är att ha en intern och en extern redovisning för att det i vissa fall kan vara 

enklare för företagen, då man i den interna redovisningen kan göra kompletteringar om som 

passar företaget. Det som kommer hända för revisionsbyråernas del är att det kommer krävas 

att de är pålästa på de nya reglerna och i början kommer behovet av ekonomiservice och hjälp 

med redovisningen att öka. Planeringen för hur man ska implementera de nya reglerna är 

också viktig då företagen måste vara väl förberedda när de väl börjar gälla.  

 

Stefan berättar vidare att de nya K2-reglerna inte kommer att innebära något direkt förändring 

tidsmässigt för företagen administrativt men säger att K3-reglerna kommer kräva mer tid då 

man vid implementeringen av dessa måste räkna fram jämförelsesiffror för flera år för att det 

ska gå att genomföra. Hur kostnaderna kommer ändras för företagen beror lite på hur mycket 

hjälp utifrån man väljer att ta in och om det gäller K2 eller K3. Vid K2-reglerna så kommer 

inte kostnaderna förändras något nämnvärt men vid K3 så kan kostnaderna öka en del då 

dessa regler är mer komplicerade och ställer högre krav på den som arbetar med 

redovisningen, det kommer vara mer att göra och krävas mer tid. Något som också kan 

innebära en kostnad är den kompetenshöjning som kan krävas vid utbildning rörande de nya 

reglerna.  

 

Det här är vår sammanfattning kring vad K-regelverket är och kommer innebära, 

fortsättningsvis kommer vi att presentera vårt empiriska material.  
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4.2 Revisionsbolag 1 

Från Revisionsbolag 1 har vi intervjuat Robin som är godkänd revisor vid en större svensk 

revisionsbyrå där han har arbetat i nio år. Robin berättar att de har någonstans mellan 500-700 

kunder, varav cirka 5 % hamnar i valet mellan K2/K3 spekulerar han, vilket är ungefär 30-50 

kunder. Robin fortsätter förklara att det inte är många mindre företag som kommer välja K3 

när man är i K2-storlek, detta beror på att man alltid har möjligheten att gå upp i regelverk. Ett 

företag kan alltid byta till K3 senare om man skulle vilja. Det är besvärligt att byta ner till K2 

och något som man inte kan göra alltför många gånger utan att själva företaget går ner i 

storlek. Robin säger att rådet som byrån ger är att man ska börja använda K2 och detta gäller 

främst när det är enklare tjänsteföretag där ett enklare regelverk är bättre att använda. Skulle 

det röra sig om mer udda företag med en speciell inriktning så kan det finnas anledning att 

välja K3 istället.  

 

4.2.1 Valmöjligheter och kundrelation 

Robin berättar att de, förutom revision, tillhandahåller tjänster inom: löpande redovisning, 

bokslut och deklarationer. Robin ger ett exempel på vad han arbetar med och förklarar ”att 

just nu så sitter jag med en koncern där ett bolag i mitten ska säljas. Då tittar vi på hur man på 

bästa sätt kan sälja bort det och tar fram avtal och hjälper dem att sälja till rätt pris. Det mest 

väsentliga är att man först hjälper till att strukturera upp så att företaget slipper betala för 

mycket skatt, för ifall man säljer det rakt av så kommer det bli dyrt”.  

 

Relationen som byrån har med sina kunder är väldigt olika, det kan bero på företaget storlek 

eller i vilken fas de befinner sig i. Större klienter har man ofta mer löpande kontakt med och 

man stämmer av flera olika saker. ”Revisorerna på byrån är ofta ute hos kunder och 

presenterar lösningar på olika situationer som man sedan diskuterar med sina klienter, det är 

ofta sådana möten som leder till fler uppdrag”, berättar Robin. De mindre klienterna har 

revisorerna inte lika tät kontakt med, ”vissa kanske man bara träffar en gång om året, men 

även det kan bli svårt att hinna med om man har 200-300 klienter”. Det är inte bra med alltför 

lite kontakt med sina klienter, då försöker man istället att låta någon annan på byrån sköta den 

närmare kontakten förklarar Robin.  

 

4.2.2 Rekommendationer och viktiga faktorer 

”Jag rekommenderar framförallt K2 till att börja med då man alltid har rätt att byta till K3” det 

är vad Robin börjar med att säga när det kommer till deras rekommendationer. Man försöker 

även se till att företagen börjar tillämpa reglerna så tidigt som möjligt innan det blir tvingande. 

Största anledningen bakom rekommendationen är att K2 är enklare och tydligare och det är 

lättare för företagen att förstå hur de ska gå tillväga. Robin säger att ”tidigare har det varit så 

att om du ställer en fråga till fem olika revisorer så får du fem olika svar, på grund av att 

lagstiftningen sagt att såhär ska det ungefär vara. Nu kommer det finnas konkreta linjer i K2 

för hur företagen ska redovisa, i K3 kommer det vara samma tolkningsutrymme som tidigare”.  

 

Faktorerna som spelar in är främst bolagets struktur och art, ju enklare företag desto mer 

anledning att välja K2. Skatten och vilket resultat man vill visa kan vara sådant som påverkar 

valet då man har olika möjligheter i de olika regelverken. Avskrivningar är en annan faktor 

som man bör beakta, vid K2 får man schablonmässigt skriva av medan man i K3 måste 

bedöma den ekonomiska nyttan. Robin berättar att det har varit diskussioner kring att K2 inte 

ger en fullt rättvisande bild, speciellt de första åren. Även komponentavskrivningar innebär 

stort arbete för de företag som har mycket fastigheter då man där ska bedöma komponenternas 

olika ekonomiska nytt. Egenupparbetade tillgångar som forskning och utveckling blir en post 
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som skiljer sig mellan regelverken, man kommer också i K3 att bli tvungen att lämna mer 

upplysningar i noterna.  

 

Redovisningens utseende är också en faktor som kan påverka valet och då relaterat till vilka 

intressenter som finns kring ett företag. ”Det nya regelverket kan komma att påverka resultatet 

en hel del både upp och ned, vilket innebär att intressenterna måste lära sig hur det fungerar”. 

Robin ger ett exempel där han säger ”att om inte banken är medveten om de nya reglerna och 

dess resultatpåverkan och sedan ska företag gå och få nya krediter, då kan det bli nej för ratt 

man tycker att resultatet ser dåligt ut”. Även vid företagsvärdering kan det ge en felaktig bild 

om resultatet inte ger en korrekt bild, har ett företag mycket intressenter kan det vara en idé att 

välja K3 då det där ges mer information i noter och kanske en mer rättvisandebild.  

 

4.2.3 Hypoteser kring valen 

Robin tror inte att företagen tänker så mycket kring valen utan att de kommer lyssna på vad 

experterna säger antingen i form av revisionsbyråer eller andra ekonomiska konsulter. Företag 

börjar lära sig i takt med att det närmar sig valet och inlärningen är främst i form av 

seminarier och föreläsningar som hålls. De som går på seminarierna är de personer som 

arbetar på företagens ekonomiavdelningar. Robin säger att han tror att ”ägarna är ganska 

ointresserade av vilket regelverk som de följer så länge de följer lag”. ”Det som blir viktigt i 

valet är att man från företagets sida tänker till kring vilka intressenter man har och vilken typ 

av redovisning man vill visa upp”, anser Robin. Den här typen av beslut kommer förmodligen 

att fattas på ekonomiavdelningen och av ekonomichefen, tror Robin.  

 

4.3 Revisionsbolag 2 

Rolf arbetar som auktoriserad revisor och är specialiserad på svensk redovisning på en av de 

större revisionsbyråerna, där han arbetat de senaste femton åren. Han berättar att majoriteten 

av byråns klienter är aktiebolag och att 80% av dessa har valmöjlighet att välja mellan K2 och 

K3-regelverket, resterande är tvingade att använda K3 på grund av deras storlek. Rolf berättar 

att ”K-regelverket är till för att göra det enklare och tydligare då reglerna idag är ganska 

spretiga, det här är ett försök att samla allt under ett tak”. De nya reglerna innebär att 

revisorerna har behövt uppdatera sin kunskap om regelverket för att man sedan ska kunna lära 

ut och komma med rekommendationer till sina klienter. Revisionsbyrån har en avdelning som 

tar del av nya redovisningsregler, som de sedan ansvarar för att lära ut till resterande personal 

på revisionsbyrån.  

 

4.3.1 Tjänster och kundrelation 

Rolf säger att man kan erbjuda de flesta tjänster på det ekonomiska området från byråns sida. 

Det kan vara allt från revisionsnäratjänster, skatt och finansiellrådgivning till andra 

bolagsfrågor. Vilken och hur tät kontakt man har med sina kunder beror på dels på kundernas 

storlek och bolagsform, men också på revisorn själv och vilken kontakt de anser de behöver 

ha. Rolf träffar vissa småbolag ungefär en gång per år, medan med större klienter kan han 

behöva ha mer frekvent kontakt med. Speciellt vid revisionen kan det bli en tätare kontakt då 

klienter kan behöva råd och Rolf förklarar att ”man ibland även åker ut till kunderna och 

hjälper dem vid bokslutet”. 

 

4.3.2 Val och rekommendationer 

Rekommendationerna till kunderna ligger hos den uppdragsansvarige som bör ta upp för- och 

nackdelar med att välja det ena eller det andra regelverket. Från byråns sida har man även tagit 

fram en broschyr som pekar på olika skillnader mellan de två regelverken för att på ett enkelt 
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sätt kunna visa hur regelverken skiljer sig åt för sina klienter och övriga som behöver hjälp. 

Ibland kan det dock vara svårt att se vad som är viktigt utifrån det underlag revisorerna har 

och då får man titta på vad som är viktigt för just det företaget. Rolf förklarar ”att valet kan 

bero på om det är viktigast att ha en lätt redovisning som inte alltid är rätt, då kanske man ska 

använda K2. Men om man vill ha mer regelverk att luta sig mot, där man kan göra i princip 

allt då är det K3 man väljer”.  

 

Rolf förklarar att skillnaderna mellan K2 & K3 ligger mycket i graden av komplexitet där K2 

är betydligt enklare. I K2 så står det exakt hur du ska göra i varje situation, man ska inte 

behöva kunna mycket redovisning och det ska finnas exempel på allt i K2. K3 däremot är 

tvärtom, där är det principer som säger ungefär hur du ska göra. Där måste företagen ha 

djupare kunskap inom redovisning för att kunna förstå dessa regler. När det kommer till de 

viktigaste posterna som skiljer regelverken åt, säger Rolf att ”Ja en stor sak är ju det här med 

materiella anläggningstillgångar, med komponentavskrivning i K3, det är ju en jättestor 

skillnad”. Det kommer krävas mycket arbete av de företag som exempelvis har mycket 

fastigheter och då måste dela upp alla dessa i komponenter. Något som skulle behövas är att 

BFN eller branschorganisationer kommer fram med tydligare vägledning kring hur man ska 

genomföra övergången av regelverk, hur många komponenter företagen bör ha och hur man 

ska värdera dessa.  

 

En annan viktig del är att man i K2 inte får aktivera kostnaderna för egen upparbetade 

tillgångar, har ett företag sådana tillgångar är det ingen mening enligt Rolf att använda K2. 

Vidare kan även koncernredovisning spela in i valet av regelverk då det är otydligt hur man 

ska göra i sin koncernredovisning om man använder sig av K2. Rolf säger att han tycker att 

det är svårt att säga något om valet ännu då han inte har sett någon K2-redovisning. Men han 

säger att om man ligger klart under gränsen för K3 och inte har någon speciell verksamhet 

med speciella poster bör företagen välja K2. Om det finns många poster som påverkas så som 

avskrivningar och immateriella tillgångar eller är en koncern är det troligt att företagen 

kommer välja att använda sig av K3.  

 

Valet är viktigt då man måste tänka till kring hur redovisningen ska se ut, vilka poster 

företagen vill ha. Detta blir också viktigt för revisorerna att ta upp och diskutera med sina 

klienter, det kommer att vara svårt att byta från K3 till K2 om företagen känner att man gjort 

fel val. Rolf förklarar ”att man kanske kan byta en gång ner till K2 men sen måste man ha 

särskilda skäl för att kunna gå ner”. Något som också kan påverka valet är antalet intressenter 

som vill ta del av en viss typ av information och som kräver en viss kvalité på denna, 

exempelvis ägare och finansiärer men vilken betydelse regelverken har vet man inte än.  

 

4.3.3 Hypoteser kring valen och deras påverkan 

På frågan hur revisorers rekommendationer påverkar valen så förklarar Rolf att han tror att 

många företag känner sig oerfarna och att man kommer få hjälpa till en del, och därmed 

påverka vilket regelverk som företagen ska välja att följa. Revisorerna på byrån kommer 

kunna upplysa om vad som gäller och ge rekommendationer kring hur klienterna ska göra, 

men de kommer inte säga exakt vad företagen ska göra. Exempelvis hur många komponenter 

som ska med eller liknande är inget revisorerna ska lägga sig i, det är något företagen själva 

får ta beslut om enligt Rolf. Det kommer bli en diskussion mellan revisorn och företagen men 

man kommer försöka att hålla sig så neutral som möjligt för att inte inkräkta på sitt 

oberoende. Rolf tror som sagt att valet av regelverk beror på hur företaget ser ut och vad man 

har för avsikter med sin redovisning och även hur många intressenter man har.  
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Rolf tror att i övergången kommer revisorerna fungera mycket som konsulter och där försöka 

vägleda företagen till hur de ska välja rätt för sin verksamhet. Hur mycket hjälp företagen 

kommer behöva kommer bero på hur stor förändring det kommer bli för företagen 

redovisningsmässigt. Har man en enkel redovisning med få transaktioner och få poster och 

företagen väljer att tillämpa K2 kommer det kanske inte att bli någon större skillnad på 

redovisningen. Är det ett stort företag som redan idag använder sig av en avancerad 

redovisning kommer kanske inte K3 innebära en sådan stor förändring mot idag, än är det 

ingen som vet utan det återstår att se i framtiden.  

 

4.4 Fastighetsföretag A 

I Fastighetsföretag A har vi intervjuat Adam som är en av ägarna till bolaget, samt arbetar 

med företagets finansierings- och investeringsfrågor. Adam har god erfarenhet av branschen 

och företaget då han har arbetat inom företaget i åtta år, och även arbetat inom ett annat 

fastighetsbolag under sex år. Han har god insikt i vad de nya redovisningsreglerna är och för 

vilka de gäller, där han förklarar att det är redovisningsregler för svenska företag. Vilken 

kategori man hamnar i beror på storleken på företaget samt vilken typ av rapport som man vill 

eller är tvungen att leverera. Fastighetsföretag A är ett svenskt familjeägt företag som är 

verksamma inom fastighetsbranschen och är en del av en större koncern, men där varje enhet 

fungerar självständigt. Omsättningen hos koncernen ligger runt 200 miljoner SEK, 

balansomslutning är på 2,4 miljarder SEK och det finns cirka 35 anställda i bolaget.   

 

4.4.1 Beslut på olika nivåer i företaget 

Hur besluten fattas i bolaget beror på vilken juridisk enhet som det gäller, men generellt så är 

det ägare samt eventuell delägare som är med och fattar de större besluten. Oftast tas alla 

beslut inom familjen och då i samspråk mellan ägare. Besluten inom företaget fattas oftast 

väldigt odemokratiskt och ostrukturerat och man genomgår inga direkta beslutsprocesser. 

Adam säger att ”besluten bygger väldigt mycket på egna analyser och egen matematik”. Vad 

gäller redovisningsbeslut så berättar Adam att de i stort sätt tar alla beslut på egen hand då det 

är de som har kunskapen. Företaget har generellt lite samverkan med sina revisorer och andra 

konsulter, kontakten sker till mestadel kring årsboksluten. Han säger för att förtydliga att 

”besluten fattas till viss del med samråd med revisorn men vi fattar nästan alla sådana beslut 

själva, vi i ledningen, där är det uteslutande jag och VD”. Den absolut viktigaste faktorn vid 

beslutsfattande handlar om kunskap enligt Adam, vilket anses finnas i företaget och hos 

ägarna.  

 

4.4.2 Specifika redovisningsfaktorer som påverkar valet 

Det regelverk som Fastighetsföretag A har valt att följa är K2-regelverket för alla bolagen, 

huvudorsaken är för att det är enklare förklarar Adam till valet. Adam anser att K2 uppfyller 

alla de krav som man kan tänkas ha inför årsbokslutet, ”det är inte ett optimalt regelverk men 

det är det självklara alternativet för oss just nu”. Adam berättar vidare att K3 håller lite högre 

kvalité men att det blir för krångligt, ”hade inte K3 haft den här 

komponentavskrivningshistorien så är det sannolikt att vi hade valt K3 istället”. 

Komponentavskrivningar är något som gör det väldigt komplicerat för fastighetsbolagen då 

det är oerhört tidskrävande, kostsamt och kräver mycket resurser. Denna regel hade för 

Fastighetsföretag A inneburit att man hade varit tvungen att dela upp anläggningstillgångarna 

i småkomponenter för att sedan göra avskrivningarna på dessa enheter istället för att skriva av 

en hel anläggningstillgång. Även revisorerna håller med om att det är ett område som gör det 

väldigt komplicerat, speciellt för fastighetsbolagen som har väldigt mycket 
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anläggningstillgångar i form av fastigheter.  

 

Adam förklarar att ”med komponentavskrivningarna skulle det innebära att man skulle behöva 

göra olika värderingar för livslängden på de olika delarna. Vilket skulle innebära att 

exempelvis tak ska skrivas av på 25 år, fasad på 30 år och stomme på 150 år”. Detta innebär 

en oerhörd ökning av arbetsbelastningen, speciellt vid implementeringen av K3 då man skulle 

behöva dela upp byggnaden i olika delar och värdera dessa efter deras skick. ”För ett företag 

som äger 70- 80 fastigheter blir det en hel del merarbete”. Adams uppfattning är att för 

fastighetsbolag skulle komponentavskrivningar innebära att man skulle behöva nya system för 

att hantera detta, ta hjälp av externa konsulter och ha någon som lägger oerhört många timmar 

på det. Fastighetsföretag A valde med bakgrund av detta K2 för att det var det enklaste och 

billigaste alternativet för dem idag.  

 

Om något av bolagen inom koncernen i framtiden kommer komma upp i nivå för att tvingas 

in i K3 kommer man låta övriga bolag använda samma regelverk. Enligt Adam är det viktigt 

med en jämförbar redovisning mellan bolagen och man slipper även använda olika system i 

samma koncern. Valet av K2 kändes självklart för Fastighetsbolag A när man hade 

valmöjligheten även om revisorerna rekommenderade K3. ”Även om det är svårt att säga att 

K2 är en bättre redovisning, vilket det förmodligen inte är, så är det en betydligt enklare och 

billigare redovisning för oss att hantera”, förklarar Adam. För att skaffa sig information och 

kunskap kring de nya reglerna så har Adam deltagit vid ett seminarium inriktat mot 

fastighetsbranschen från en revisionsbyrå. Han har även läst en del material om reglerna, samt 

pratat med en revisor och redovisningsekonom. Efter att ha tillgodogjort sig den 

informationen så var valet ganska självklart för Adam och företaget. Företaget valde att 

använda sig av dessa regler redan till bokslutet 2012, implementeringen var väldigt enkel och 

innebar endast att man behövde bokföra om några poster. Hade man varit tvungen att använda 

K3 hade man inte bytt redan i år utan väntat tills det blev tvingande.  

 

En påverkande faktor till valet kan även vara till vilka företagets årsredovisning riktar sig till. 

I Fastighetsföretag A’s fall har de inte många intressenter som är intresserade av företagets 

årsredovisning vilket resulterar i att man än välja en enklare årsredovisning.  ”Man skulle 

önska att ett regelverk kunde ge en mer rättvisande bild fast med ett enkelt 

redovisningssystem, men det finns inte riktigt”, anser Adam. Han anser att först vid K4, IFRS, 

ger årsredovisningen en mer rättvisande bild av företaget där man tar upp marknadsvärdet. 

Vad det gäller skatteaspekten så ser man inga direkta skillnader mellan de två alternativen, 

bokföringsreglerna är en sak och skattereglerna en annan.  

 

4.4.3 Konsulthjälp kopplat till årliga revisionen  

Företaget använder sig väldigt lite av konsulthjälp, de sköter all bokföring och uträkningar 

själva. Adam berättar att ”vi kan ju tycka att vissa saker är logiska, såhär borde man göra, men 

om då revisorn säger att man inte får göra så på grund av någon regel då följer man självklart 

dem till 100%”. Annars går företaget ofta sin egen väg även om de kan ta revisorernas råd i 

beaktning. Kvalitén på konsulternas information och råd varierar beroende på vad det gäller, 

”självklart så kan de ju sitt område väldigt bra. Exempelvis när det kommer till 

redovisningsreglerna, där har de mer kunskap än vad jag har”, konstaterar Adam. Däremot har 

revisorerna inte samma branschspecifika kunskap som de i företaget besitter. Inom företaget 

prenumererar man på en hel del nyhetsbrev ifrån revisorer, skattekonsulter och andra mäklare, 

vilket gör att man kan hålla sig uppdaterad på vad som händer och vad som påverkar 

företaget. Detta är en typ av rådgivning som Adam anser håller väldigt god kvalité, det är ett 
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enkelt och effektivt sätt att hålla sig uppdaterad på. Trots att företaget försöker lägga ut så lite 

konsulttimmar som möjligt, är man ändå tvungen att lägga ner flera 100 000-tals kronor på 

konsulter årligen.  

 

Generellt har konsulternas rekommendationer som sagt väldigt liten påverkan på besluten som 

företaget fattar. ”Har de åsikter på annat vis om hur vi ska göra, som vi inte håller med om, så 

följer vi mycket sällan dessa rekommendationer”, säger Adam. Exempelvis så har man valt att 

inte följa revisorns rekommendation rörande att använda sig av K3-regelverket. Revisorn 

anser att K3 är ett bättre regelverk och som innebär att man går upp i redovisningsnivå istället 

som nu, göra redovisningen enklare. Fastighetsföretag A anser att informationen som getts ut 

har varit knapphändig, men att seminariet som Adam medverkade på var bra. De har fått 

information och varit på ett möte med revisionsbyrån där de nya reglerna diskuterats, men 

företaget viste redan då vad de ville i den frågan. Adam anser vidare att de fått tillräckligt med 

information för att kunna fatta ett bra underbyggt beslut för företaget.  

 

Adam tycker inte att det är konstigt att de får rekommendationer om att använda en tuffare 

redovisning, men att det finns skillnader mellan revisorns råd och företagets behov råder det 

ingen tvekan om att de tycker. Främst är det den löpande redovisningen som är ett viktigt 

verktyg för Fastighetsföretag A i den dagliga verksamheten för att kontrolla hur utvecklingen 

ser ut. Från företagets sida förväntar man sig att flera bolag i koncernen kommer att tvingas 

använda sig av K3 inom en femårsperiod, men att företaget kommer arbeta aktivt för att 

undvika detta. Detta är något man kommer göra om inte reglerna kring 

komponentavskrivningar förenklas, blir det aktuellt för en övergång in i K3 kommer hela 

koncernen byta regelverk enligt Adam.  

 

4.5 Fastighetsföretag B 

Hos Fastighetsföretag B intervjuades två personer där Björn är ekonomichef för företaget och 

Bengt arbetar som redovisningsexpert. Björn är relativt ny och har endast arbetat på sin 

position i fyra månader medan Bengt har arbetat i sju år på företaget. Företaget har cirka 95 

anställda, en omsättning på 1,8 miljarder och en balansomslutning på 22 miljarder. Detta gör 

att det totala bolaget kvalificerar sig för K3 med råge men där en del underbolag hamnar i K2-

kategorin. De personer vi intervjuat har god insyn i vad K-regelverket är och förklarar att det 

är ett sätt att samordna redovisningsnormer till ett och samma ställe istället för att ha det som 

idag där det är utsprida på olika ställen. Björn förklarar att man har läst på om K-regelverket, 

och att K2 verkar vara mer regelbaserat medan K3 är principbaserat där man har större frihet.  

 

Fastighetsföretag B är ett fastighetsbolag som äger fastigheter runtom i Sverige, Danmark och 

Tyskland. Björn berättar att ”tanken är att vi på varje ort ska ha en fungerande ledning, så att 

vi har egen administration på orten vad gäller fastigheter. Inte för fordringar och leverantörer, 

utan när det gäller med kontakten med hyresgäster och helst ska vi ha fastighetsskötare 

överallt”. Dessa marknadsområden ska fungera som mindre företag, där man har en person 

som är chef över varje marknadsområde och fungerar som VD för företaget på den specifika 

orten. Man har valt att bygga företaget på det här sättet då det kan bidra till att man kan 

behålla den lokala närvaron på orten, detta är något som har fungerat väldigt bra rent 

historiskt. Företaget strävar efter att behålla och öka orternas attraktionsvärde vilket också 

bidrar till att värdet på fastigheterna ökar. Ägarna av bolaget är två utav AP-fonderna, vilka är 

två stycken allmänna pensionsfonder som har funnits sedan 60-talet. 
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4.5.1 Olika beslut innebär olika processer 

När det gäller beslut i företaget har man olika typer av beslutsprocesser som tillämpas vid 

olika typer av beslut. Exempelvis finns det en speciell process när det rör sig om större 

investeringsbeslut och besluten fattas på olika nivåer beroende på dess dignitet. Rör det sig 

om stora summor eller strategiska inriktningar ska det tas upp i styrelsen, annars är det VD 

och övriga ansvariga som kan fatta besluten. Företaget innehar olika typer av kommittéer 

bland annat marknads- och finanskommittéer där det finns representanter från 

ledningsgruppen. Björn och Bengt förklarar vidare att ”det är så stora värden vi jobbar med så 

vi är väldigt beroende av lånefinansiering för att kunna driva verksamheten, därför är det 

väldigt viktigt med processer då dessa beslut är en stor kostnad för företaget”.  

 

Gällande redovisningsbeslut i Fastighetsbolag B är det de som berörs av besluten som är 

involverade i beslutsprocessen, där det yttersta beslutet hamnar på den som är ansvarig på den 

berörda avdelningen. ”Gäller det exempelvis vanlig bokföring så har vi regelverk att följa, 

medan vid mer komplicerade frågor så tar vi hjälp redovisningsexperter i företaget eller 

revisionskommittén som också finns inom bolaget. Vid vissa frågor eller beslut så för man 

också en diskussion med den externa revisorn”, berättar Bengt.  

 

4.5.2 Specifika redovisningsfaktorer som påverkar valet 

I och med koncernens storlek så tvingas man att använda sig av K3. Vissa mindre företag 

inom koncernen skulle kunna välja K2, men då man vill slippa använda olika typer av 

redovisningssystem kommer man att använda sig av K3 i samtliga bolag. Detta gör det enklare 

att jämföra bolagen inom koncernen och ställer inte till några problem vid upprättandet av 

koncernredovisningen. Hade företaget låtit vissa bolag använda sig av K2 hade man varit 

tvungen att konvertera vissa poster för att kunna upprätta en fullständig koncernredovisning. 

Dessa typer av redovisningsbeslut fattas av revisionskommittén inom företaget.  

 

Vid beslutsfattande kring hur företaget ska hantera sin redovisning är det viktigt att man tar 

hänsyn till de lagar och regler som finns. ”Ska vi inom företaget kunna presentera en 

redovisning som möter våra intressenters behov och förväntningar så måste redovisningen 

hålla en viss kvalité. Detta är något som vi också beaktar när vi ska välja hur vi ska redovisa, 

vilket blir viktigt då vi har många intressenter som tar del av redovisningen, bland annat: 

ägare, personal, banker och hyresvärdar. Det är också viktigt för leverantörer då de har ett 

stort intresse i att få betalt för sina leveranser”, förklarar Bengt. Björn berättar vidare att man 

även måste tänka på de avkastningsmål som finns internt som man måste leva upp till och 

försöka maximera. ”Tittar man på mindre delar så är det viktigt att vi kan se hur det går i de 

mindre företagen så att de har en tillräcklig lönsamhet, så man kan säga att det är både inre 

och yttre intressenter som man måste tillfredsställa med sin redovisning”. Man vill från 

företagets sida visa en så rättvisandebild som möjligt som är något man kan stå för, det är 

viktigt menar Bengt. 

 

Fastighetsföretag B kommer inte att börja tillämpa K3-reglerna förens 2014 men man har 

börjat titta på vilken effekt övergången kommer få på företaget, där är det främst 

komponentavskrivningarna som kommer påverka företaget. Företaget har börjat titta på 

värden från det här året, som kommer fungera som jämförelsesiffror. Det kommer innebära en 

del förändringar i processer och då kanske främst vid investeringsbeslut som i framtiden 

kommer att påverkas av komponentavskrivningar. Björn och Bengt förklarar att ”för oss blir 

komponenter en väldigt stor fråga eftersom vi har många fastigheter, och där vissa är av stora 

värden. Så vi har två huvudfrågor, den första är vad gör vi med de fastigheter och 
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investeringar vi redan gjort och den andra är hur gör vi med de investeringar vi gör nu och 

framåt”. Björn förklarar att man försöker följa med i debatter och läsa de rekommendationer 

som kommer ut på området, allt för att förbereda sig på hur man ska hantera det här 

regelverket. Björn tar upp att det nyligen har kommit ut information om att BFN ska arbeta 

fram en schablonmetod som företag kan använda sig av för att räkna fram ingångsvärdena på 

gamla investeringar.   

 

Björn berättar att med en schablonmetod ska företaget kunna dela in sina fastigheter i olika 

typ-portföljer för att underlätta övergången till K3. Genom dessa portföljer ska man kunna 

samla ihop likvärdiga fastigheter och kunna ha samma komponenter på de fastigheter som 

klassas i samma portfölj. Denna regelförändring kommer involvera hela organisationen då 

man måste bedöma varje fastighet och dess skick för att avgöra vilken portfölj som de ska 

tillhöra, det blir mycket arbete då man äger 140 fastigheter i bolaget. Björn tror ändå att dessa 

regler kommer bidra till att ge en mer rättvisande bild på företaget. ”Idag ser ut som så att man 

skriver av alla fastigheter på 100 år vilket inte ger en rätt bild av alla komponenter, 

exempelvis håller en ventilationsanläggning bara runt tio år”, berättar Björn. Jämförbarheten 

mellan företag kan komma att påverkas beroende på hur de tolkar komponentavskrivningar, 

där finns det inte några tydliga branschhänvisningar än.  

 

Redovisningen i Fastighetsföretag B ligger idag i framkant mot bolag som tillämpar BFN:s 

rekommendationer, där en viktig faktor hos företaget är kvalitén på redovisningen då man har 

stora krav från exempelvis banker. För att införskaffa sig information har Björn och Bengt 

varit på infoträffar och gått på utbildningar rörande K3. Informationen kring reglerna har varit 

ganska knapphändig och man tycker generellt inom branschen att 

övergångsrekommendationerna har kommit sent, vilket är olyckligt då det är ett stort arbete 

som företagen måste lägga ned på övergången. Skatten är också något man tittar på när det 

gäller redovisning för att det ska bli rätt och för att företagen inte ska behöva betala mer än 

nödvändigt. ”Skattesatsen är ju något man måste betala men sedan finns det ju även frivilliga 

delar, så självklart kommer man att titta på hur man ska hantera den här faktorn vid 

implementeringen av K3”, menar Björn.  

 

4.5.3 Konsultation vid komplexa frågor 

Inom Fastighetsföretag B använder man sig en del av extern hjälp vid exempelvis 

komplicerade skatte- och redovisningsfrågor, men företaget har även egna experter som 

besitter stor kunskap på olika områden. När det kommer till kvalitén på konsulthjälpen säger 

Björn ”att man får det man betalar för, och om man inte får tillräckligt bra rådgivning så 

anlitar man inte konsulterna igen”. Men han tycker att man har bra erfarenheter av de 

konsulter som företaget har arbetat med och att man väljer dessa för att de är duktiga. I 

branschspecifika frågor har konsulter oftast inte den kunskap som behövs, det kan experterna i 

företaget oftast bäst själva. När företaget väl tar hjälp av externa konsulter rör det sig om 

väldigt komplicerade frågor och då litar man ofta på konsulternas råd. Hur stor påverkan dessa 

rekommendationer har beror lite på vad det gäller, förklarar Bengt. ”Är det ett förslag om 

förbättring eller en anmärkning så finns det en viss skillnad, där en anmärkning innebär att 

man måste rätta till felen. Andra iakttagelser hanterar vi löpande”.   

 

Beroende på vad rekommendationerna gäller så utvärderas dessa olika, ”om en revisor säger 

att man enligt lag måste göra på ett visst sätt är det inget snack. Annars är det ofta så att det 

förs en diskussion, men sedan ligger det slutliga beslutet ändå hos företaget”, berättar Bengt. 

Fastighetsföretag B har, som tidigare nämnts, mycket expertis inom företaget vilket gör att 
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man ofta har en uppfattning om det konsulterna ger råd om och då redan har en känsla av vad 

som passar företaget bäst. Det nya regelverket kommer innebära en stor förändring för hela 

organisationen, man arbetar nu med att ta fram en utbildningsplan för att se vad som kommer 

krävas av alla anställda. Björn räknar med en del motstånd då detta kommer skilja sig från 

normala verksamhetsfrågor, men han tror att det kommer bli bra i slutändan. ”Företaget 

planerar för en fortsatt expandering med försiktighet inför framtiden”, avslutar Björn.  

 

4.6 Grossistföretag C 

Carl som vi intervjuat är VD i moderbolaget för Grossistföretag C och arbetar till största delen 

i det bolaget med de övergripande frågorna. Carl är även en av två ägare till det dotterbolag vi 

fick besöka och har arbetat inom den här branschen i hela sitt verksamma liv. Grossistföretag 

C är ett grossistföretag som köper och säljer vidare varor utan någon egentillverkning. 

Företaget är verksamma runtom i Sverige och agerar på den svenska marknaden. Företaget 

köper varor från kända leverantörer som man sedan säljer vidare till olika distributörer. 

Företaget är en del av en företagsgrupp som består av sju stycken företag. ”De sju 

underbolagen ägs alla av lokala entreprenörer på ungefär samma sätt som ICA-butiker ägs, 

men i det här fallet är man inte alls blockbundna utan varje företag fungerar som ett eget 

block”, förklarar Carl. Företaget har funnits i 12 år och gått från noll till där man är idag. Hela 

företagsgruppen omsätter cirka en miljard SEK, och Grossistföretag C omsätter 100 miljoner 

SEK, har 15 anställda och en balansomslutning på 25 miljoner SEK. Konceptet och strukturen 

på företaget är speciellt där man har ett toppbolag som ägs av de underliggande sju bolagen. 

Bolagen arbetar gemensamt i många frågor, som inköpsfrågor och utvecklingen av koncept 

men varje bolag har hand om sin egen ekonomi.  

 

4.6.1 Beslutsfattande i en informell miljö  

I företaget som vi har besökt finns det två stycken ägare, Carl samt hans kompanjon som är 

VD i det företaget. Besluten sker löpande i företaget och hur beslutsfattandet sker så berättar 

Carl att ”vi sitter i fikarummet och diskuterar, eller sitter kvar en kväll å vänder å vrider”. 

Detta är något som fungerar bra för detta företag där båda ägarna har goda erfarenheter och 

kunskap inom verksamheten.  

 

Tittar man på toppbolaget ser beslutsfattandet annorlunda ut, där har man en välfungerande 

styrelse med en extern ordförande och en ledningsgrupp. Carl förklarar att det i toppbolaget 

”blir mer strukturerat, mer ordning och reda på beslutsprocesserna ju högre upp man 

kommer”. I styrelsen sitter utvalda representanter från några av underbolagen som är 

lämpligast för det arbetet. Besluten kan ibland vara komplexa då dessa kan gynna vissa av 

företagen mer än andra, kortsiktigt, men i slutändan får besluten ofta en positiv effekt för alla 

bolagen. ”Ibland kan det bli en del politik involverad när man vet vad som rent ekonomiskt är 

bäst men där man måste kompromissa för att göra så många som möjligt nöjda” förklarar 

Carl. Det skulle kunna vara möjligt att driva företagen som ett enda bolag för att på så vis 

effektivisera, men idag har man sju olika ägare som är otroligt drivna och arbetar hårt för sina 

respektive verksamheter. Besluten i dotterbolaget blir väldigt annorlunda då besluten kretsar 

kring den dagliga driften, exempelvis hur mycket man ska köpa in av en viss vara. Besluten i 

toppbolaget kretsar kring betydligt större affärer och mer strategiska frågor för att på så vis 

gynna alla underbolag. ”Man kan säga att besluten är uppdelade i olika nivåer beroende av 

dignitet” berättar Carl. ”Det blir viktigt att den externa ordföranden styr vilka frågor som ska 

tas upp i styrelsen och vilka frågor som ska hanteras i lägre instanser”.  

 

Redovisningsbesluten tas i toppbolaget men företagen har en egen ekonomi och sköter sin 
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egen redovisning. Företagen har en gemensam kontoplan man följer för att man enkelt ska 

kunna räkna fram nyckeltal och jämföra mellan olika orter exempelvis.  

 

4.6.2 Specifika redovisningsfaktorer som påverkar valet 

Grossistföretag C har ännu inte bestämt sig för vilket regelverk man ska följa från och med 

2014. Carl tror att man kommer välja att tillämpa K3, även om vissa av de mindre bolagen 

skulle kunna välja att använda sig av K2. Detta beror till stor del på att några av dotterbolagen 

kommer bli tvingade att använda sig av K3, och då man vill se sig som ett enda bolag är 

sannolikheten stor att man väljer att tillämpa K3 rakt av. Vid beslutet kring vilka 

redovisningsregler man ska välja, är det ekonomiansvarig som ansvarar för att införskaffa sig 

kunskap och sedan föra vidare den kunskapen till övriga i styrelsen. Ansvarig ger all 

information som behövs för att styrelsen ska kunna diskutera och fatta ett rättvisande beslut 

för alla företagen.  

 

En faktor som man också måste beakta är kvalitén på sin redovisning, menar Carl. För honom 

är det viktigt att visa en seriös redovisning för sina intressenter. Man känner från 

Grossistföretag C:s sida att om man valde K2 skulle det ge ett sämre intryck hos de 

intressenter man har och det är något man vill undvika. ”Man vill ju som sagt ses som ett stort 

företag istället för sju små”, enligt Carl. ”Spontant känner jag det blir som division 1 och 

division 2 mellan K2 och K3”. De intressenter som har störst intresse av deras årsredovisning 

är kunder och leverantörer. Det finns även ett visst intresse från finansiärer och banker men 

det är på lokal nivå, i och med detta vill företaget ge ut en så tillförlitlig och uttömmande 

redovisning som möjligt vilket de tror att K3 kan ge dem. ”Vi vill ju självklart visa en så 

korrekt och rättvisandebild som möjligt mot våra intressenter, så att de kan se hur 

utvecklingen i företaget är”, berättar Carl.  

 

Vid redovisningsfrågor kan man även behöva stämma av med revisorn exempelvis kring hur 

man ska göra med lön eller utdelning. Carl förklarar att ” lokalt så gör vi årsbokslut varje 

månad och försöker periodisera väldigt tydligt. Att fakturan på telefonen hör till rätt månad, 

och vi stämmer av bruttovinsten och allt varje månad”. Detta för att kunna följa upp och ha en 

god kvalité på redovisningen, företagets strävan är att kunna visa en så jämn nivå som möjligt 

i rapporterna. ”Alltför ojämna siffror kan tyda på att det finns felaktigheter i hur man 

redovisar, har man ett jämt resultat vet man att redovisningen sköts korrekt då variationer 

oftast är väldigt små mellan månaderna i denna bransch”, anser Carl.  

 

4.6.3 Mindre byråer kopplat till större förtroende 

Grossistföretag C använder sig väldigt lite av konsulthjälp, det sker mestadels vid 

årsboksluten. Där kan de bland annat ta en diskussion med revisorn om ägarna ska ta ut 

utdelning eller lön då revisorn besitter djupare kunskap inom detta. Trots att man från 

Grossistföretag C i stort har förtroende för revisorns rekommendationer, tror man ändå att 

revisorns egen vinning kan finnas med i de rekommendationer som ges till företagen. 

Revisorns råd rörande valet mellan regelverk tror ändå Carl skulle väga tungt vid 

beslutsfattandet. Generellt tycker Carl att informationen från revisorerna håller hög kvalité. 

Carl förklarar dock att” jag litar mer på mindre revisionsbyråer, än på de större. Detta då det 

känns som att de större arbetar mer med att sälja på fler konsulttimmar”.  
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Carl tycker inte att han har fått så mycket information kring de nya reglerna och ser att det är 

något som man snart måste ta upp i styrelsen och diskutera kring vilket val företagen ska göra. 

”Det kan ju vara bra att man tar upp valmöjligheterna så att man lättare kan se till så att alla 

bolag redovisar under samma regelverk. Så att inte vissa bolag redan har beslutat sig att 

redovisa enligt det andra regelverket”, funderar Carl. Grossistföretag C har inte börjat med 

implementeringen ännu men kommer förmodligen att under året ta ställning till hur man ska 

göra. ”Det är bra att börja fundera kring detta redan nu då man kommer behöva räkna fram en 

del jämförelsetal inför implementeringen, men detta behöver inte vara alltför komplext då det 

kan vara ganska likt hur man redovisat idag”, hoppas Carl. Valet och konsulthjälpen kan 

eventuellt komma att öka i framtiden i och med att man förväntar sig en expandering. Carl tror 

även att företagen inom en treårsperiod kommer vara ett enda stort bolag istället för flera 

mindre, vilket kommer betyda en stor omstrukturering i företagsorganisationerna.  

 

4.7 Byggföretag D 

På Byggföretag D har vi intervjuat Daniella som arbetar som redovisningsekonom i företaget 

sedan två år tillbaka. I och med sin befattning som redovisningsekonom har Daniella god 

kunskap kring vad K-regelverket innebär, där hon förklarar att det är redovisningsregler för 

aktiebolag som börjar gälla från och med nästa år. Byggföretag D är ett företag som är 

verksamt inom byggbranschen på den svenska marknaden och är främst verksamma i de 

mellersta delarna av Sverige. I företaget har man ägare som även fungerar som ledning. 

Företaget har en årlig omsättning på 100 miljoner, med en balansomslutning på 30 miljoner 

och de har runt 30 anställda.  

 

4.7.1 Ledningen fattar de större besluten 

Det beslutande organet i företaget är ledningen där man fattar alla de större besluten. Dessa 

beslut tas på ledningsgenomgångarna där ledningen är samlad och diskuterar kring de beslut 

som måste fattas. Daniella säger att ” större beslut tas på ledningsgenomgång av VD och vice 

VD”. Besluten fattas genom en diskussion mellan ägarna där man väger för- och nackdelar 

med de olika valen. Man tittar även på vilka möjligheter och problem som kan finnas med de 

olika besluten, för att sedan välja det alternativ som bäst passar företaget. Beslutsprocessen är 

ganska enkel och okomplicerad i företaget med få involverade vid besluten. Efter att besluten 

är fattade så gör man utvärderingar och tittar på hur resultatet blev för att kunna göra 

ändringar vid liknande situationer, om nödvändigt, i framtiden.  

 

Vid redovisningsbeslut så är, förutom VD, även Daniella medverkande. Vid större 

redovisningsbeslut tar man även hjälp utav en revisor som kan komplettera den 

redovisningsansvariges kunskap och för att man på så vis ska kunna fatta ett ännu mer 

välgrundat beslut. ”Man kan säga att beslutsfattandet i företaget generellt tas av VD och vice 

VD men vid redovisningsfrågor så sker detta i samråd med redovisningsansvarig och 

revisorn”, sammanfattar Daniella.  

 

4.7.2 Specifika redovisningsfaktorer som påverkar valet 

Byggföretag D har sedan några år tillbaka använt sig av K2-regelvekret. Vilket regelverk som 

företaget kommer att använda sig av från 2014 är än så länge oklart, då man inte har diskuterat 

vad som passar och är bäst för företaget med revisorn än. Detta förklarar Daniella med ”vi har 

ju tid till 30 juni 2014, då vi har brutet räkenskapsår, innan vi måste välja regelverk”. Som det 

ser ut i dagsläget lutar det åt att företaget väljer att fortsätt använda sig av K2-regelverket 

åtminstone tills vidare. Daniella förklarar att ”företaget varken har något större lager eller 

större inventarier, inga immateriella tillgångar heller” vilket gör att de inte kommer påverkas 
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speciellt av något utav de nya regelverken. Företaget står inför en omstrukturering där man 

satsar på att bli en koncern inom den närmsta framtiden, när detta är klart kan det bli aktuellt 

att göra en omvärdering för att titta på vilket regelverk man ska använda sig av.  

 

Daniella anser att det som är viktigast vid den här typen av beslutsfattande är att man tittar på 

vilka behov man har ifrån företagets sida. Vad man vill uppnå med sin redovisning, vilka som 

berörs av den samt vad man har för avsikter inför framtiden. Anledningen till att företaget 

tidigare valde K2 var för att få en förenklad redovisning, som är lättare för företaget att 

hantera men som fortfarande är tillräckligt informativ för intressenter. Det vill säga man har 

valt att använda sig av det som är enklast och bäst passar företagets behov. När det kommer 

till informationsinsamlingen inför implementeringen och valet kring de nya reglerna har 

Daniella bland annat varit på informationsträffar på Skatteverket samt att hon prenumererar på 

nyhetsbrev inom området.  

 

En faktor som man också tar hänsyn till när det kommer till redovisningen är skatter som man 

försöker hantera på bästa sätt för att då kunna sätta sig i bästa möjliga skatteposition. Daniella 

säger att Byggföretag D ”hanterar skatter genom bokslutsdispositioner, i vårt fall 

periodiseringsfonder”. Genom dessa aktioner kan företaget minska på beskattningsunderlaget 

samt att man skyddar sig för sämre tider, då man har möjlighet att flytta periodiseringsfonden 

för att hålla ett jämnare resultat. Informationsaspekten av årsredovisningen är också något 

som man har tänkt på men där anser Daniella att den förenklade K2-redovisningen räcker för 

de intressenter som finns runt Byggföretag D. Företagets intressenter är kunder, leverantörer, 

bank samt försäkringsbolag.  

 

4.7.3 Omstrukturering kräver extern konsultation 

Byggföretag D använder sig till viss del av extern konsulthjälp, speciellt i frågor rörande 

redovisning så har man kontakt med revisorn. Nyligen hade Daniella bland annat en 

diskussion med revisorn rörande en kapitalförsäkring för ägaren. Företaget har också använt 

sig av annan konsulthjälp nu när man planerar en omstrukturering i bolaget. Kvalitén på 

konsulthjälpen går att diskutera, ”man hade önskat sig mer ifrån konsulterna sida”. Daniella 

tycker att de skulle titta mer på det faktiska behov som finns hos företaget och ge mer 

information kring vilka alternativ som finns för just dem i deras bransch.  

 

Vid redovisningsfrågor är det ofta att man måste lyssna på revisorn för att kunna följa de 

regler som finns. ”Vid rekommendationer att göra si eller så i sin redovisning så måste man 

ibland förlita sig på att det är rätt”, förklarar Daniella. Informationen kring det nya regelverket 

är inget man nämnvärt behövt ta del av idag då företaget redan redovisar enligt K2 och vet hur 

det fungerar. Man har heller inte fått några direkta råd kring det stundande valet ännu då det 

inte är aktuellt med implementeringen förrän i juni nästa år. Ett möte med revisorn är 

inplanerat för Daniella i maj för en diskussion om de nya reglerna, och hur företaget kommer 

påverkas. Vad gäller de råd man får och till vilken grad de skiljer sig ifrån vad man från 

företagets sida har för behov har man egentligen inga åsikter om, men man tycker att man 

borde få råd som passar företaget bäst då man ändå har anlitat proffs. Framtidsplanen för 

företaget är att man inom en snar framtid ska bli en koncern med tre stycken bolag: ett 

holdingbolag, ett fastighetsbolag och ett byggföretag. Hur redovisningen kommer påverkas i 

framtiden av omstruktureringen vill inte Daniella spekulera i ”då man ännu inte har alla bitar 

på plats”.  

 



Hur väljer företag mellan K2 och K3-regelverket?    2013-05-17 

 

49 

 

4.8 Energiföretag E 

På Energiföretag E har vi intervjuat Erik som är redovisningschef och har arbetat sju år inom 

företaget, varav fem år på sin nuvarande position. Erik berättar att de är ett svenskt 

kommunalägt energibolag som är en koncern. De olika bolagen är bland annat inriktade mot 

fjärrvärme, vindkraft och elnät. Företaget har totalt 300 anställda med en omsättning på 1,6 

miljarder SEK och en balansomslutning på 4,8 miljarder SEK. Att företaget har en så pass stor 

balansomslutning beror på att man har stora investeringar i exempelvis 

fjärrvärmeanläggningar. Erik har god insikt i vad det nya K-regelverket är och förklarar att det 

är BFN:s nya regelverk för hur företag ska upprätta sin årsredovisning och de regler som alla 

måste följa.  

 

4.8.1 Beslut, en fråga om politik 

Erik förklarar att de allra flesta större beslut fattas av koncernledningen som består av chefer 

från fem olika affärsområden. Han säger att ”där fattas i princip alla större beslut, men är det 

riktigt stora beslut måste det upp till styrelsen också, styrelsen är ju en politisk styrelse 

eftersom det är ett kommunalt bolag”. När det gäller beslut rörande redovisning tar man vissa 

beslut på ekonomiavdelningen, är det större beslut tas de upp med den administrativa chefen 

som sitter med i koncernledningen. Ytterligare en nivå upp tas besluten i samråd med VD:n. 

Erik berättar också att man i mer tekniska redovisningsfrågor brukar ta hjälp av revisorerna.  

 

Beslutsprocesserna ser likadana ut i de mindre bolagen där besluten antingen tas internt på 

varje avdelning eller tas upp i ledningen. När det kommer till beslutet om K2- eller K3-

regelverket säger Erik att ”vi kommer köra med samma, då det finns som inga alternativ utan 

det är K3. Flera av våra bolag har större omsättning än 80 miljoner eller fler anställda än 50. 

Sen har vi några bolag som skulle kunna följa K2, men i och med att vi är en koncern så väljer 

vi att alla kör K3”. Vid den här typen av beslut har företaget tagit hjälp av sina revisorer, gått 

på seminarier och föreläsningar där man fått information om vad det kommer innebära att byta 

till K3-regelverket. Erik säger också att det är viktigt att samla på sig information och 

förbereda sig väl för att man själv ska kunna veta vad som är bäst och inte bara förlita sig på 

revisorerna. Energiföretag E har börjat förbereda sig på övergången av regelverk sen ungefär 

ett år tillbaka. Vilket lett till att företaget idag vet vilka aspekter i det nya regelverket som 

kommer påverka företaget mer än andra. Erik berättar att exempelvis komponentavskrivningar 

kommer få en stor påverkan på företaget då man har ett stort anläggningsregister.  

   

4.8.2 Specifika redovisningsfaktorer som påverkar valet 

På frågan om vilka faktorer som man ser som mest väsentliga så svarar Erik att ”det är lite 

svårt att överblicka tycker jag. Vi har ju haft ett antal möten kring det här, men det vi har sett 

är framför allt komponentavskrivningar som kommer slå hårdare mot oss”. För att hantera 

detta så förlitar man sig till viss del på sina revisorer och att de kan ge företaget råd i hur de 

ska gå tillväga. Ytterligare en faktor som man förstått kommer påverka företagets 

årsredovisning är notdelen, som i K3 kommer att bli mer omfattande än hur det ser ut idag.  

 

Erik har införskaffat sig kunskap om det nya regelverket genom branschtidningar och 

information från revisorerna. Energiföretag E har som vi tidigare nämnt börjat förbereda sig 

inför implementeringen men kommer inte att börja tillämpa reglerna förens 2014. Då 2013 är 

jämförelseår kommer man förbereda sig ytterligare under det här året. Förhoppningen är att 

det ska bli någon slags standard inom branschen på hur energibolagen ska redovisa, detta ökar 

möjligheten att jämföra företagen emellan. Man har inom branschen årliga träffar där man 

diskuterar den här typen av frågor, man kommer därför från Energiföretag E:s sida att ligga 
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lågt och se hur det utvecklar sig. Detta för att undvika att man inte gör tvärtom mot hur övriga 

företag inom branschen tolkar det nya regelverket. Erik säger ”att i och med att K3 är 

principbaserat så kan det bli svårare att jämföra mellan branscher men inom branschen så 

hoppas vi att alla kommer vilja att redovisa på samma sätt. Det är ju vissa energibolag som 

har börjat titta ännu mer på komponenter, särskilt när de håller på med nya investeringar. Vi 

har sett några case för hur andra bolag har gjort”, förklarar Erik. Vidare berättar han att då det 

inte finns någon exakt regel för hur många komponenter man ska ha på en anläggningstillgång 

väntar man på varandra för att se hur alla kommer göra.  

 

Skatter är också en faktor som man funderar kring när det kommer till redovisningen, ”vi 

använder oss av de möjligheter som finns i form av överavskrivningar och koncernbidrag för 

att få en gynnsam skatteeffekt”, enligt Erik. Då företaget har mycket anläggningstillgångar kan 

man använda sig av överavskrivningar för att på så sätt skjuta skatten framåt, även 

bokslutsdispositionerna kan användas i den aspekten.  

 

Erik är av den uppfattningen att det kan vara enklare att bedöma exempelvis ett vindkraftverk 

som kan ha färre och tydligare komponenter till skillnad mot en fastighet. Inom koncernen 

kommer det bli ett ökat samarbete mellan de som driver investeringsprojekten och 

ekonomiavdelningen enligt Erik. ”Tidigare är det vi, som sitter med ekonomin, som har styrt 

nästan helt och hållet för hur vi ska gruppera ihop investeringarna. Medan nu måste vi börja 

titta mer tekniskt på det eftersom livslängden kommer styra så mycket, och det är nästan 

omöjligt för oss själva att veta hur länge en komponent håller”. Företaget rapporterar 

månadsvis internt och till kommunföretaget kvartalsvis, årsredovisningen riktar sig till alla 

kommuninvånare då vi alla är delägare i bolaget. Koncernen vill bland annat ge ut en god 

information rörande företagets ekonomiska situation, information om miljöaspekter samt hur 

företaget ser på framtiden genom årsredovisningen. Alla handlingar inom företaget är 

offentliga då de är ett kommunalt bolag.  

 

4.8.3 Komplexitet avgörande för eventuell konsulthjälp 

Energiföretag E sköter all sin redovisning internt men när det dyker upp speciella och 

komplicerade frågor rörande redovisning eller skatt så tar man in experthjälp från sin 

revisionsbyrå. På frågan om företaget har förtroende för revisorns råd svarar Erik att” det kan 

man nog säga att vi har. Klarar vi inte av det själva och måste ta hjälp av dem då måste vi 

förlita oss på att det är rätt”. Erik anser att revisionsbyråernas råd håller hög kvalité och han 

förklarar ”att då vi är ett kommunalt bolag så lyder vi under offentlig upphandling, vi väljer 

inte exempelvis revisorer själva. Man skriver ett antal frågor som revisionsbyråer lämnar ett 

anbud på, de som får högst betyg och är billigast är de som vinner upphandlingen”. Det är 

viktigt att revisionsbyråerna har personal som är specificerade inom energibranschen, för att 

kunna ge det stöd som Energibolag E behöver. Konsulternas rekommendationer har därför 

stor inverkan på beslut, redovisningstekniska råd lyssnar företaget speciellt noga på. Erik 

upplever inte heller att det är några skillnader mellan revisorers intentioner och företagets 

behov, utan man uppfattar att revisionsbyrån vill företagets bästa. Företaget förväntar sig att 

vid implementeringen av de nya reglerna kommer man behöva mycket hjälp av sina revisorer. 

Erik anser att man har ett väldigt bra samarbete med revisorn och speciellt vid årsboksluten då 

man bollar mycket fram och tillbaka.  

 

K3 kommer innebära mycket arbete i början med uppdelningen av komponenter och ökade 

upplysningar, men man hoppas att när mallen är klar för hur man ska sköta sin redovisning 

med K3 så kommer arbetsbelastningen inte vara så betungande. Erik tror även att delen med 
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komponentavskrivningar kommer bli bra så småningom och säger att ”jag tror även, med just 

komponentavskrivningar, att det är en fördel när man har lyckats få till det och det kommer bli 

enklare att byta ut delar som går sönder. Erik avslutar med att säga att han hoppas att det ska 

komma en årsredovisningsmall som man kan följa när det gäller årsredovisningen så att man 

får med alla poster som ska vara med och som saknas idag.  

 

4.9 Energiföretag F 

På Energiföretag F har vi intervjuat Frida som arbetar som redovisningsansvarig och ansvarar 

för all bokföring och redovisning i hela koncernen. Frida har arbetat på företget i ett och ett 

halvt år. Hon har kunskap kring vad det nya K-regelverket innebär och har nyligen varit med 

på en utbildning rörande detta. Energiföretag F är ett energiföretag som bygger och projekterar 

upp vindkraftverk på den svenska marknaden. ”Man gör allt från utredningar till att man är 

med och startar upp kraftverken”, berättar Frida. Idag har företaget cirka 60 vindkraftverk och 

planerar för en fortsatt tillväxt i framtiden. Energiföretag F är en koncern som består av ett 

antal bolag. Totalt har företaget 12 anställda, och Energiföretag F har en omsättning på 13,9 

miljoner med en balansomslutning på 17,8 miljoner.  

 

4.9.1 Beslut kopplat till verksamhetens behov  

De större besluten i företaget tas av ledningen eller styrelsen som i Energiföretag F består av 

samma personer. Företagen ägs av ett holdingbolag som i sin tur ägs av tre privatpersoner. När 

det kommer till redovisningsbeslut fattas dessa i samråd mellan den administrativa chefen och 

Frida, ibland är också ledningen involverad i dessa beslut. Det som är av största vikt vid 

beslutsfattande är att man ser över vad som är bäst för verksamheten och vad som verkligen 

gäller, berättar Frida. Det är även viktigt att man utvärderar de alternativ som finns för att 

kunna fatta så välgrundade beslut som möjligt.  

 

Vid beslutet rörande K2 eller K3 så förklarar Frida att ”det lutar väl åt K3 eftersom att vi är 

som en koncern, så har vi väl inte så mycket att välja på egentligen. Sen har vi ganska mycket 

immateriella tillgångar, då har vi inte heller så mycket att välja på”. Hon förklarar att alla 

bolag inte skulle vara tvingade att använda K3 men det blir enklare att använda samma. Det 

blir komplicerat att ha två olika regelverk och system när man sedan ska upprätta en 

koncernredovisning. Energiföretag F bygger projekt i stora summor, dessa projekt 

klassificeras som immateriella tillgångar i balansräkningen. I K2 får inte företag aktivera 

dessa tillgångar vilket skulle ge Energiföretag F en missvisande årsredovisning. Frida har haft 

en diskussion med den administrativa chefen, där de båda är ganska på det klara med att K3 

kommer passa bäst för denna koncern. ”Men vi ska försöka skriva ihop en sammanfattning 

och ta en större genomgång tillsammans med ekonomichefen, så vi känner att det verkligen är 

rätt”, säger Frida. Hon förklarar också att dessa typer av frågor inte brukar komma upp i 

styrelsen, då de endast är intresserade av att allt sköts på rätt sätt och att man gör det som 

krävs.  

 

4.9.2 Typ av tillgångar och typ av bolag som avgör 

De faktorer som varit mest avgörande vid vilket val man ska göra rörande K-regelverket är det 

faktum att man kommer behöva upprätta koncernredovisning samt att man har stora kostnader 

för egen upparbetade immateriella tillgångar som man inte får aktivera i K2. Då företagets 

verksamhet bygger mycket på att man är med och utvecklar och bygger vindkraftverk så blir 

detta en betydande faktor. En tredje faktor som anses vara viktig är delen med 

komponentavskrivningarna, där har man börjat fundera kring hur man ska lösa det men man 

har inte kommit längre i den delen enligt Frida. Vad gäller komponentavskrivningarna har 
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företaget många vindkraftverk som man nu måste dela upp i flera olika komponenter. ”Det är 

ett jobb som måste göras med värdering av alla delar. Sen är frågan hur långt man ska gå, hur 

många komponenter man ska ha på ett vindkraftverk”. Frida tror att de nya 

komponentavskrivningarna kommer göra det lättare vid utrangeringar för när delar går sönder, 

då man har tydligare värderingar på dessa.  

 

Skatter är en annan faktor som är viktig att beakta i redovisningsfrågor och val men Frida 

förklarar att i just det här valet så är det inte något som man lagt någon större vikt vid. 

”Såklart det kan påverka, men det beror ju på vad det är för verksamhet men i det här läget så 

har vi inte så mycket att välja på”. Rörande vilken information som man vill ge ut så säger 

Frida att en enklare redovisning räcker. De vill ge ut så lite information som möjligt, men 

fortfarande göra det som krävs. Företagets intressenter som Frida kan komma på är främst 

finansiärer och banker. 

 

4.9.3 Konsultation i form av rådgivning 

Den konsulthjälp som man använder sig av är rådgivning från revisorn, men också experter i 

svårare skatte- och redovisningsfrågor. Även rådgivning som rör moms- och bolagsfrågor är 

något Frida behöver hjälp med då man bildar en del nya bolag, detta är något som 

tillhandahålls från revisionsbyrån. Frida anser att den rådgivning som man får håller god 

kvalité, ”men man ifrågasätter om det är något som man har en annan åsikt om och man vill 

hela tiden förstå vad det är som händer, om man gör på ett eller annat vis”. Hon accepterar 

inte bara råden rakt av utan vill själva förstå och kunna göra en egen värdering. ”Man kan 

ibland behöva dubbelkolla med en extra källa för att se om man får samma svar, detta gäller 

speciellt i större frågor”. 

  

För att införskaffa sig kunskap på området som rör K2 och K3 har Frida gått på en del 

föreläsningar samt sökt information om reglerna via olika hemsidor och hon tycker att hon fått 

bra med information. Frida har med hjälp av detta fått upp ögonen för vissa delar som man 

bör kolla extra på, exempelvis komponentavskrivningar och immateriella tillgångar. Frida 

tycker att ”hela K-regelverket är svårövergripligt, det är mycket att sätta sig in i. Men jag är 

glad att jag bara behöver sätta mig in i ett regelverk”. Från Energiföretag F:s sida upplever 

man inga skillnader mellan deras behov och de råd som konsulterna ger, utan man tycker att 

hjälpen är bra. Företaget använder sig en större revisionsbyrå då de tillhör en speciell bransch 

och är i behov av experter på exempelvis vindkraft. ”Så med ett sådant speciellt behov som vi 

har så kan det vara bättre med en större byrå”, avslutar Frida. Framtidsutsikten för företaget är 

att öka både verksamheten och antalet vindkraftverk.  
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5. Analys 

I analysen kommer det empiriska materialet att analyseras och relateras till det teoretiska 

underlaget från teorikapitlet. Vi kommer koppla ihop det med vårt syfte, som är att öka vår 

förståelse för påverkande aspekter till hur företag väljer mellan K-regelverket.  

 

5.1 Beslut generellt och speciellt rörande K2 & K3 

5.1.1 Beslut på olika nivåer 

I den empiriska studien framkom det att majoriteten av alla större beslut fattas på toppnivå, 

det vill säga av ledning eller ägare. Vilket stämmer överens med Mintzbergs et al. (1976) teori 

om att viktiga besluten fattas på toppen av företagshierarkin (Mintzberg et al., 1976, s. 246). 

Då ledare bär det yttersta ansvaret för beslutsfattandet i företaget tvingas de att medverka vid 

beslutsfattandet och också ta de slutliga besluten (Harrison, 1996, s. 46). De faktorer som 

ligger till grund för att det är just dessa personer som fattar besluten är att det även är dessa 

personer som bär det yttersta ansvaret för hur företaget presterar och därför vill de behålla 

kontrollen över beslutsfattandet. 

 

Hur dessa beslut fattas skiljer sig från företag till företag, en tydlig skillnad som framkom i 

studien är att storleken har en inverkan på hur komplexa processer som företagen använder. I 

de större företagen så använder de sig av olika beslutsprocesser beroende på vilket område 

besluten rör, exempelvis så har de en process vid fattandet av investeringsbeslut där de har ett 

fokus på vad investeringen kostar och vad denna kommer generera, sedan har de en annan 

beslutsprocess vid fattandet av beslut som rör deras marknadsföring, där fokus ligger på hur 

man på bästa sätt kan exponera företaget för att kunder ska bli intresserade av företaget och 

deras produkter eller tjänster. Detta skiljer sig ifrån vad vi sett i det mindre företagen där deras 

beslutsprocesser inte har fokus på olika områden utan istället där besluten fattas mellan de 

ledandepersonerna i företaget, och beslutsprocessen liknar mer ett vardagligt samtal där de 

diskuterar vad som är bäst för företaget i de olika situationerna.  

 

Det som visat sig i studien är att när det kommer till beslut som valet mellan K2 & K3 så ser 

företagen detta som ett strategiskt beslut som kommer påverka företaget långsiktigt. Vilket 

leder till att beslutet blir viktigt för att man på bästa sätt ska kunna uppnå de förväntningar 

som finns från inre och yttre intressenter (Harrison, 1996, s. 46). Strategiska beslut är sådana 

som kommer från förändringar i relationen mellan omvärlden och företaget. Det innebär att 

företaget måste ta ett beslut som grundar sig i vad man ser för möjligheter och möjliga hot 

med att välja det ena eller andra regelverket. (Harrison, 1996, s. 47)  

 

Att företagen tittar på möjligheter och hot vid den typ av val som de nu ställs inför har visat 

sig under studien då de förklarat vilka aspekter som påverkar dem mest vid valet och hur de 

har ställt sig till dessa. Aspekterna som företagen diskuterat har varit både direkt 

redovisningsmässiga men även knutna till företagets specifika behov efter bransch och 

struktur. 
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5.1.2 Olika beslut och beslutsnivåer kopplat till olika ägande 

Beslutsfattandet ser väldigt olika ut i de olika företagen, vissa företag har strukturerade och 

mer komplexa processer som man följer, medan andra har betydligt mer enkla och informella 

beslutsprocesser.  I studien har det visat sig att i de företag där man har flera större ägare och 

fler nivåer inom företaget har man olika processer för olika typer av beslut, exempelvis 

investerings-, marknads- eller organisationsbeslut. Beroende av dignitet så fattas dessa beslut 

på olika nivåer i företaget och genom olika mycket diskussioner och analyser. Detta kan bero 

på att större företag strävar efter att fatta mer rationella beslut på grund av att dessa oftast har 

högre prestationskrav på sig och då det ofta handlar om större belopp. Större företag har oftast 

en högre andel utomstående intressenter som kräver en högre avkastning, detta är något som 

Goll & Rasheed (1997, s. 583-584) diskuterar kring. De konsekvenser som kan uppstå när ett 

företag har högre prestationskrav från ett större antal intressenter, är att de tenderar att vilja 

fatta mer välgrundade beslut då de vid ett misslyckande har fler intressenter att stå till svars 

för, och för att kunna bevisa att dessa beslut är välgrundade så krävs mer omfattande processer 

och högre rationalitet.  

 

I de mindre företagen där det finns ett fåtal mindre ägare så använder man sig av en enklare 

process, där det är de högst uppsatta i organisationen som fattar besluten och detta sker enligt 

det som studien visat genom ett enkelt och ofta informellt samtal där för och nackdelar 

diskuteras. Då besluten fattas snabbare och med endast ett fåtal individer involverade tyder på 

att dessa företag har en högre acceptans för irrationalitet i sina beslut. 

 

Brunsson (1982, s. 31) menar dock att det är oerhört svårt att nå 100 procent rationalitet då det 

kan krävas en dator eller ett program för att uppnå detta. Eftersom det är så pass svårt att 

uppnå hundra procentig rationalitet så kan det finnas visa tvivel mot om det är nödvändigt 

med stora och komplicerade processer eller om det är möjligt att fatta lika bra beslut utan 

dessa. De större företagens mer avancerade processer grundar sig förmodligen snarare i att 

ledningen vill ha stöd ifrån fler parter när de ska fatta betydelsefulla beslut än i rationalitet. I 

mindre företag finns det ofta färre intressenter och ofta är det till och med så att de största 

intressenterna som är ägarna också är de som fungerar som ledning så därför räcker det med 

en diskussion mellan ägarna vid beslutsfattandet.  

 

5.1.3 Beslutsfaserna leder till bibehållen kontroll 

Vid beslut av större dignitet så menar både Mintzberg et al. (1976) och Harrison & Pelletier 

(1995)  att det kan krävas att företag använder sig av en process som innebär att man bör följa 

olika typer av faser vid beslutsfattande som har stor påverkan på företaget. Dessa faser består 

av identifiering, utveckling och informationsinsamling, urval, implementering och sist 

utvärdering. Ett liknande mönster har upptäckts hos företagen i studien när det kommer till 

valet av K2 & K3, detta illustreras i figuren nedan.  
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De flesta av företagen har medvetet eller omedvetet genomgått de fyra första faserna och står 

nu inför de sista två. Implementeringen av K-reglerna, vilket är tvingande från 2014 samt 

utvärderingen av dessa. Den sista fasen kommer att bli viktig för företagen då många idag är 

väldigt osäkra på hur det nya regelverket faktiskt kommer påverka företaget. Först vid 

utvärderingen av företagens val kommer man se om man fattat rätt beslut, eller i annat fall hur 

man ska hantera situationen. De olika beslutsfaserna har visat sig vara viktiga i valet av 

regelverk då alla företag i studien visat sig genomgått dessa, vilket tyder på att företagen vill 

behålla sin kontroll över valet genom att ha tillräckligt med kunskap om de nya reglerna och 

dess för- och nackdelar för att själva kunna ta beslut och inte enbart förlita sig på revisorernas 

råd. 

 

5.2 Redovisningsmässiga aspekter som påverkar valet 

5.2.1 Information och intressenter 

Information och intressenter har visat sig vara några av de viktigaste aspekterna som företagen 

lyft fram under studien. Beroende på typ av företag och vilka intressenter dessa har ser 

företagen olika på hur viktig informationsaspekten är för deras intressenter. Företagen som 

medverkat i studien och har många viktiga intressenter så som banker, kunder, leverantörer 

och ägare anser att K3 är det mest fördelaktiga regelverket för dem, detta då K3 är ett mer 

omfattande regelverk som kommer ge information som är mer omfattande och av högre 

kvalité då kraven är högre i de reglerna, detta är kopplat till det som Asare & Wright (2012, s. 

196) förklarar i sin artikel där de menar att de finansiella rapporterna ofta ligger till grund för 

många större beslut hos intressenterna, och då blir det viktigt för dessa att ha tillräckligt med 

information för att kunna fatta välgrundade beslut. Medan de företag som har färre 

intressenter, med liten påverkan på företaget, tenderar, har möjlighet, att välja K2 som inte ger 

ut lika mycket information i årsredovisningen.  

 

Att intressenter har en viss påverkan på hur företagen väljer att redovisa är något som går att 

se tidigare forskning, där bland annat Fields et al. (2001, s. 260) skriver om intressenter och 

deras olika behov. Författarna tar bland annat upp att banker vill kunna läsa av hur soliditeten 

och likviditeten ser ut i företagen vid en eventuell kreditförfrågan. Det som de flesta av 

företagen har pratat om är kvalitén på informationen som man ger ut, det genomgående svaret 

har varit att man vill ge ut en så sann och tydlig bild av verksamheten som möjligt. Detta var 

också något som Gordon (1964, s. 253) diskuterade där han talade om kriterier som att ge en 

sann och objektiv bild av företaget genom sin redovisning. Information ska ge en signifikativ 

och försiktigt värderad bild av verksamheten. Informationen som ges i de finansiella 

Figur 5.1 
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rapporterna är en av de redovisningsfaktorer som företagen har värderat högt i valet av 

regelverk.  

 

5.2.2 Gemensam redovisning underlättar för koncerner 

I studien tillhör många av de medverkande företagen koncerner vilket innebär att man måste 

upprätta koncernredovisning. Detta har visat sig vara en påverkande aspekt i valet bland de 

företag som medverkat i studien, och kan tänkas vara en aspekt som påverkar alla företag som 

är i den situationen. Av de företag som medverkat i studien väljer samtliga företag som ingår i 

en koncern att använda samma regelverk för alla bolag, allt för att slippa dubbla regelverk och 

för att möjliggöra en jämförbarhet mellan bolagen. Moderbolaget är ofta tvingade att använda 

sig av K3 då de är så pass stora i omsättning, balansomslutning och antal anställda. Detta 

leder till att alla dotterbolag kommer redovisa efter samma regelverk, företagen i studien anser 

att det blir mer effektivt att genomgående använda sig av K3 trots att det är mer omfattande 

och kräver merarbete.  

 

Att använda sig av en ett och samma regelverk rakt igenom verksamheten är en aspekt som 

kan relateras till de teorier som berört både vilken information företagen vill ge ut, samt de 

olika behov som kan finnas vid upprättandet av årsredovisningen. Watts & Zimmerman 

(1979, s. 274-ff) diskuterade i sin artikel kring hur svårt det är att ha endast ett generellt sätt 

att redovisa på, detta då det finns många olika parter som har olika behov. Det har visat sig i 

studien då de företag som ingår i en koncern har ett behov av att göra det enkelt när det 

kommer till upprättandet av koncernredovisningen, medan mindre företag som inte ingår i en 

koncern har helt andra behov, exempelvis möjligheten för företaget att upprätta en så enkel 

och okomplicerad redovisning som möjligt som både minskar arbetsbördan och är tillräcklig 

för intressenterna. Både Gordon (1964, s. 257) och Watts & Zimmerman (1978, s. 113) 

diskuterar kring att företag väljer de metoder som kan maximera deras egen nytta, och i valet 

mellan K2 & K3 har det i studien visat sig att företagen tenderar att välja K3 då det förenklar 

deras koncernredovisning trots att K3 är ett mer komplicerat regelverk. Dechow et al. (2010) 

förklarade i sin artikel att typen av företag kan vara avgörande för hur man väljer att redovisa. 

Då är det främst struktur, storlek och prestation som ligger bakom valen, detta är något som 

visat sig i studien då just strukturen på företag varit viktig, det vill säga koncern eller inte.  

 

5.2.3 Olika typer av tillgångar har en stark påverkan 

Den förändring som upplevts som mest problematisk bland företagen som medverkat i studien 

är komponentavskrivningar. Många av företagen som innehar större anläggningsregister ser 

dessa som det mest besvärliga med de nya reglerna. Vissa företag har i stort sett valt bort K3 

enbart på grund av denna faktor, medan andra funderar kring hur man ska lösa det. För de 

företag som ska ta upp komponentavskrivningar i sin redovisning står i dilemmat med hur 

många komponenter som ska tas med och hur dessa ska värderas. För exempelvis 

fastighetsbolagen kommer komponentavskrivningar bli en central faktor då de har många 

byggnader och de måste avgöra hur många komponenter som ska värderas och hur. Oavsett 

kommer det krävas ett omfattande arbete för att värdera dessa komponenter på ett lämpligt 

sätt.  
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Tanken med dessa komponentavskrivningar är att de ska leda till att anläggningstillgångarnas 

ekonomiska nytta blir värderad till ett så verkligt värde som möjligt. Cairns (2006, s. 5) 

förklarar att man i de internationella standarderna använder sig av verkliga värden då man 

värderar tillgångar. Detta gör det möjligt att ge värden som stämmer överens med vad som 

skulle betalas för tillgången på marknaden (Bell &Griffin, 2012, s. 148). I K2 kommer det 

fungera som tidigare där tillgångarna kommer skrivas av schablonmässigt. Det som varit 

tydligt i studien är att de flesta av företagen ser själva implementeringen av dessa 

komponentavskrivningar som något problematiskt då man har mycket anläggningstillgångar 

och inte vet hur många eller på vilket sätt komponenterna ska värderas. Men det som också 

framkommit i studien är att de flesta av företagen ställer sig positiva till dessa när man väl har 

lyckats värdera sina tillgångar. Detta kommer underlätta vid reparationer och utrangeringar av 

vissa delar då man har tydliga värden på de olika komponenterna.  

 

 

Den andra stora aspekten som påverkat företagens val är egenupparbetade immateriella 

tillgångar exempelvis forskning och utveckling, där det finns stora skillnader mellan de olika 

regelverken. I K2 får inte företagen aktivera sina kostnader för dessa egenupparbetade 

immateriella tillgånger. För de företag där dessa är en stor del av verksamheten, exempelvis 

energiföretag, blir det ett problem. Företagen i vår studie som har mycket sådana tillgångar har 

därför valt att använda K3 som tillåter den här typen av tillgångar, det skulle bli väldigt 

missvisande om man väljer att använda K2 i den här typen av branscher. 

 

5.2.4 Ägande och behov av styrning 

I studien har det visat sig att ägarstrukturen påverkar hur företagen väljer, detta då olika 

företagsstrukturer har olika slags behov med sin redovisning. Generellt finns det företag som 

vill ha möjlighet att styra resultat och sin egen nytta. I studien är detta något som berörts men 

då väldigt ytligt, då det nämnts av vissa företag att de vill ha jämna inkomstflöden och ha 

möjlighet öka företagets och sin egen nytta. Exempelvis om de ska ta ut lön eller utdelning för 

att minska skattekostnaderna. Watts & Zimmerman (1978, s. 113) diskuterade i sin artikel 

kring hur individer agerar för att maximera sin egen nytta och det innebär enligt Watts & 

Zimmerman att ledningen kommer agera på ett sätt som gör att deras nytta maximeras. I 
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empirin så har ett tydligt exempel på detta visats där ett av företagen nämnde att det kan vara 

svårt att övertyga vissa bolag i koncernen att göra investeringar då dessa inte ser sin egen nytta 

i de men där nyttan kommer ses totalt sett. I motsats till att maximera sin egen nytta så har det 

också nämnts av företag i studien att de vill producera en redovisning som kan tillfredsställa 

sina intressenters behov, detta trots att varken företagets eller ledningens nytta maximeras 

direkt av dessa åtgärder, det tydligaste exemplet ifrån studien handlar just om informationen 

företagen ger ut till intressenterna där flertalet av företagen i studien förklarat att de ger ut en 

mer omfattande redovisning bara för att uppfylla intressenternas förväntningar.  

 

Detta leder oss in på vidare till nästa två aspekter som diskuterats i både teori och empiri som 

möjliga faktorer bakom valet av redovisningsregler, dessa två är skatter och utjämning av 

vinster/inkomster. Studien har visat att mindre företag med ett fåtal ägare ofta för en 

diskussion med en konsult kring hur de ska göra när det handlar om att ta ut lön eller 

utdelning, och detta diskuteras utifrån vad som är mest lämpligt ur skattesynpunkt. Cloyd et 

al. (1996) diskuterade i sin artikel att skattehantering kan vara ett starkt motiv för hur man 

väljer att redovisa.  

 

Studien har påvisat att det inte finns någon direkt koppling mellan valet kring K2 eller K3 och 

skatt, men att skatt är en viktig aspekt i redovisningen och något som företagen som 

medverkat i studien tagit upp och som även revisorerna menar är något som alltid bör beaktas. 

Det som företagen använder sig av för att ge sig bästa möjliga skattesituation är främst 

periodiseringsfonder, överavskrivningar och koncernbidrag. Detta är något som Gordon 

(1964, s. 262) diskuterar i sin artikel där han säger att företag och ledningen bör hantera 

intäkter och tillväxten i dessa för att på så sätt kunna maximera sin eller företagets nytta. 

Specifika redovisnings- och skattefrågor är något som företagen i studien framhävt som svår 

hanterliga och därför ofta tar in extern hjälp i de fallen. I och med att valet mellan K2 & K3 

kan vara svårt att förstå om man inte har tillräcklig kunskap så kan en faktor som påverkar hur 

företagen väljer vara graden av extern konsultation som används.   

 

5.3 Konsulter och deras påverkan 

5.3.1 Konsulters rekommendationer 

En faktor som skulle kunna förklara varför ett företag väljer som de gör är konsulterna de 

använder sig av. Konsulter som i det här fallet rör sig om revisionsbyråer eller 

redovisningsexperter kan vara förklaringen till varför företag väljer K2 eller K3. Företag som 

erbjuder konsulttjänster förklaras av von Nordenflycht (2010, s. 159) som företag som bland 

annat innehar hög kunskapsintensitet och professionell arbetskraft. I och med att dessa 

experter har hög kunskap inom redovisning i fallet med K2 och K3 så kan deras 

rekommendationer ligga till grund för hur företagen väljer. Det som studien har visat är att 

konsulternas rekommendationer har olika betydelse för olika företag, de flesta av företagen 

anser dock att konsulttjänsterna håller hög kvalité men att det kan finnas skillnader mellan vad 

de rekommenderar och vad företagen anser sig ha för behov. En förklaring till detta kan vara 

att konsulterna inte har tillräckligt med information för att kunna ge sådan råd som uppfyller 

förtagens förväntningar och behov vilket Halsey et al. (2013) också diskuterar kring.  

 

Många av företagen följer experternas rekommendationer speciellt i svåra redovisnings- och 

skattefrågor. Det har visat sig under intervjuerna att de företag som har stor egenkontroll, och 

där det finns mycket kunskap inom företaget anser de att konsulternas rekommendationer har 

påverkan på deras beslut men där det ändå är företaget som fattar det slutgiltiga beslutet. 

Något om också påpekats är att konsulterna oftast inte besitter någon högre branschspecifik 
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kunskap vilket resulterar i att rekommendationerna blir mindre tillförlitliga.  Det som varit 

genomgående i studien har varit att alla företag varit i kontakt med någon revisor för att 

diskutera kring valet, men där det inte finns något som tyder på att det som experterna föreslår 

är det som efterföljs utan eftertanke.  

 

Det är dock värt att notera att det finns en skillnad i vad revisionsbyråerna och företagen har 

för uppfattning. En av revisorerna i undersökningen var av uppfattningen att företagen 

lyssnade helt på deras rekommendationer och valde efter det. Även den andra revisorn var av 

uppfattningen att de har ett stort inflytande på företagens val, vilket företagen i studien inte 

verkar hålla med om. Detta kan bero på olika saker bland annat att det skiljer sig mellan olika 

revisionsbyråer och olika kunder, eller helt enkelt på att det finns en assymmetri mellan vad 

de olika parterna tror och tycker. Detta är något som Brown & Swartz (1989) bekräftar genom 

att det finns ett förväntningsgap mellan de olika parterna, vilket innebär att det finns skillnader 

i företagens och revisorernas förväntningar och erfarenheter.  

 

5.3.2 Assymmetri/symmetri mellan behov och rekommendation 

En aspekt som uppmärksammats, och varit intressant för studien, är att det i de undersökta 

företagen inte verkar finnas en uppfattning av att det finns en kunskapsasymmetri mellan 

experterna och företagen. Många av företagen har förklarat att de anser att konsulterna besitter 

hög kunskap men att företagen själva också har mycket kunskap internt. Många av företagen 

har förklarat att de ofta argumenterar mot experter och försöker få all nödvändig information 

för att själva kunna fatta ett genomtänkt beslut. I studien så har det visat sig att i de 

medverkande företagen finns en motsättning mot det som Sharma & Patterson (1999) 

diskuterar kring och som gäller att konsulter, oftast har ett kunskapsövertag som kan leda till 

att deras kunder följer deras rekommendationer utan att utvärdera dessa. Det som visat sig är 

att företagen i stor utsträckning arbetar med att samla på sig mycket kunskap på området, 

vilket i det här fallet är K2/K3-reglerna och detta kan bero på att de vill minska detta 

kunskapsövertag som kan finnas från början. Det som företagen gjort för att minimera 

kunskapsgapet är att de medverkat på föreläsningar, seminarier samt i stor utsträckning använt 

sig av branschtidningar som är inriktade mot redovisning. Detta har i sin tur lett till att när de 

senare ska diskutera hur de ska göra i valet har haft möjlighet att argumentera för vad som 

passar företaget bäst efter deras behov.  
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En del i denna möjliga förklaring till varför företagen väljer som de gör grundar sig också i 

agent-principal-förhållandet. Vilket Eisenhardt (1989, s. 58) diskuterat kring och där det 

förklaras att det är ett samarbete mellan två parter som i det här fallet och där det finns 

skillnader mellan vad dessa har för mål och förväntningar på varandra. I studien så har det 

visat sig att det skiljer sig mellan de olika företagen och hur stora skillnader de tycker att det 

är mellan deras behov, och de rekommendationer som de får. Vissa har ansett att det finns 

stora skillnader som grundar sig i att revisionsbyråerna vill sälja timmar, medan andra har 

förklarat att de inte ser några skillnader alls och att de får vad de betalar för. Det finns inget 

tydligt mönster som pekar på att det skulle finnas ett agent-principal-problem i frågan rörande 

K2/K3. Svaren bland företagen har varit alltför varierande, men en intressant aspekt som 

diskuterats är huruvida företagen liter mer eller mindre på större/mindre byråer. Mindre kan 

anses ge mer korrekta råd då dessa är mer värna om sina kunder med en mindre kundbas, 

medan de större byråerna har mer resurser och kan utbilda experter och få mer kunskap.  

 

5.4 Olika beslutsgång i olika företag 

5.4.1 Beslut på olika nivåer 

I studien har det funnits att de flesta större besluten i alla medverkande företag fattas på 

toppnivå, alltså av ägare, ledning eller affärsområdeschefer. Detta är något som Mintzberg et 

al. (1976) skriver om när han förklarar att många studier har fokuserat på de lägre nivåerna i 

företaget men att de flesta viktiga besluten fattas i toppen av företagshierarkin (Mintzberg et 

al, 1976, s. 246). I studien ser man att det är just de personer som är med i toppen av företaget 

som också fattar de stora besluten och det är tydligt i alla företag som har undersökts, att det 

just är dessa personer är inget som är konstigt utan enligt Harrison så är det just detta som 

skiljer dessa ledande personer ifrån övriga då de hela tiden tvingas till att fatta beslut 

(Harrison, 1996, s. 46). I och med att det är dessa personer som bär det yttersta ansvaret för 

hur det går för företaget, så ses det inte som något anmärkningsvärt att det är just dessa som är 

involverade och ansvariga för de beslut som fattas. Det man kan säga om beslutet som rör 

valet mellan K2 & K3 är att den typen av beslut är att se som ett strategiskt beslut som 

kommer kunna påverka företaget långsiktigt och beslutet blir viktigt för att man på bästa sätt 

ska kunna uppnå de förväntningar som finns från inre och yttre intressenter (Harrison, 1996, s. 

46). Då strategiska beslut är sådana som kommer från förändringar i relationen mellan 

omvärlden och företaget som i det här fallet med nya redovisningsregler, då innebär det att 

företaget måste ta ett beslut som grundar sig i vad man ser för möjligheter och möjliga hot 

med att välja det ena eller andra regelverket. Detta är något som företagen tagit upp då de 

tydligt förklarat vilka de viktigaste faktorerna är både redovisningsmässigt men också utifrån 

vilka behov man har ifrån företagets sida.   

 

5.4.2 Olika processer kopplat till olika ägande 

Något centralt som funnits i studien är att beslutsfattandet ser väldigt olika ut i de olika 

företagen, vissa företag har strukturerade och mer komplexa processer som man följer medan 

andra har betydligt mer enkla och informella beslutsprocesser. Man kan se att i de företag där 

det finns ett fåtal mindre ägare så använder man sig av något som vi kan kalla 

”fikarastsbeslut” det vill säga där de högst uppsatta inom förteget genom ett enkelt och 

informellt samtal diskuterar och analyserar för att sedan kunna fatta ett beslut, till exempel 

över en fikarast eller middag.  I de företag där man har flera större ägare och fler nivåer inom 

företaget så ser processerna annorlunda ut där har man olika processer för olika typer av 

beslut, exempelvis investerings, marknads eller organisationsbeslut. Beroende av dignitet så 

fattas dessa beslut på olika nivåer i företaget och genom olika mycket diskussioner och 

analyser. De olika typerna skulle kunna tänkas bero på att man i de större företagen med fler 



Hur väljer företag mellan K2 och K3-regelverket?    2013-05-17 

 

61 

 

ägare försöker fatta mer rationella beslut medan man i de företag med färre ägare och ägare 

som är närmare knutna till verksamheten accepterar mer irrationalitet i sitt beslutsfattande 

vilket är något som även Brunsson (1982, s. 31) diskuterar kring.  

 

Men där han även menar att det är oerhört svårt att nå 100 procent rationalitet, så det man då 

kan fundera över är om det är nödvändigt att ha stora processer eller om man helt enkelt kan 

fatta lika bra beslut vid ”fikarastsbesluten”? Det man kan säga då är väl att där man använder 

sig av större processer så rör det ofta oerhört stora summor och då vill de ansvariga ha stöd i 

sina beslut medan mindre beslut inte är lika avgörande för företaget. Hur processerna ser ut 

beror på beslutets dignitet. En intressant observation som gjorts i studien är att man ifrån 

revisionsbyråerna har en tanke om att K2/K3 beslutet fattas inom ekonomiavdelningen och 

sällan blir en lednings eller ägarfråga men att flera av företagen har sagt att ägarna och 

ledningen är involverade i större beslut men där också ska sägas att mindre redovisnings 

beslut ofta tas på berörda avdelningar och i ganska stor utsträckning i samråd med revisor. 

Hur involverade ägarna är i redovisningsfrågorna är i den här studien starkt kopplat till i 

vilken grad de är med i den dagliga verksamheten och vilken kontroll de har totaltsätt i 

företaget. Ju mer involverade de är desto mer intresse har de i att besluta kring vilka regler 

som ska följas. Mindre företag med ägare som varit med länge och har starka band till 

företaget är mer angelägna om att fatta besluten även i sådana frågor.  

 

5.4.3 Omfattning på processen beroende av dignitet på beslutet 

Vid beslut av större dignitet så kan det krävas att man använder sig av en process som liknar 

den som både Mintzberg et al. (1976) och Harrison & Pelletier (1995) diskuterar kring som 

handlar om att man bör följa olika typer av faser eller steg: identifiering, utveckling och 

informationsinsamling, urval, implementering och sist utvärdering, detta då dessa beslut 

påverkar företaget i så pass stor utsträckning.  

 

Detta är något som gäller beslutet kring K2 eller K3 då det i studien har funnits att företagen 

har identifierat att man måste välja mellan två regelverk, för att sedan börja söka information 

genom föreläsningar, seminarier och annan branschspecifik information till exempel 

branschtidningar, nästa steg för den har varit att utvärdera vilka möjligheter som finns för dem 

och vilka mål man har med sin redovisning och i studien har det funnits att det är i just den 

fasen som de flesta företag befinner sig, men visa har även gått in i nästa fas och gjort sitt 

urval vilket grundar sig på de kriterier som man satt upp ifrån början i det här fallet har urvalet 

bland alternativen varit ganska enkelt då det dels bara funnits två regelverk att välja på men 

också där flera koncerner tvingats att välja K3 i vissa av sina dotterbolag och då har beslutet 

blivit enklare. Den fas som väntar för alla företag just nu är ju den som börjar 2014 då man är 

tvingad att implementera de regler man valt. Det många av företagen har nämnt är att de inte 

vet vad de tycker om de nya reglerna då man inte vet hur de kommer påverka dem ännu så 

därför kommer sista fasen att bli viktig där man utvärderar sitt val då man först då kan se om 

man gjort rätt och i annat fall hur man ska hantera situationen.  

 

En sammanfattande tabell av analyskapitlet finns i appendix 4 
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6. Slutsatser 

Vårt syfte med studien har varit att skapa en större förståelse kring vilka aspekter som 

påverkar valet hos de företag som har möjlighet att välja mellan K2 & K3. Vi har i studien 

också tittat på vad revisionsbyråerna tror är de viktigaste faktorerna och i vilken utsträckning 

dessa påverkar företagen. I slutsatserna ska vi försöka sammanställa det resultat vi fått fram 

och plocka ut de delar som vi sett vara de mest avgörande aspekterna för företaget.   

 

Studien har visat är att valet av K-regelverk är något som kommer bli ett viktigt beslut för 

företagen och något som de allra flesta redan börjat förbereda sig för. Något som visat sig vara 

en gemensam åsikt bland företagen är att de anser att valet mellan K2 & K3 är av strategisk 

karaktär, vilket innebär en långsiktig påverkan på företaget och därför är valet av stor 

betydelse. Det har också visat sig att det råder delade meningar om vad företagen tycker om de 

nya reglerna och det finns vissa delar som är hårt debatterade bland olika företag i vissa 

branscher. Vilket innebär att det är först efter implementeringen som det kommer vara möjligt 

att säga vilken effekt de nya reglerna fått, och vad som fungerat vid implementeringen  

 

Besluten i företagen fattas olika beroende på företagen storlek och hur de är uppbyggda. Hur 

företagens beslutsprocess ser ut har visat sig starkt kopplat till strukturen på företaget. I de 

mindre företagen med färre antal ägare, som också är aktiva i verksamheten fattas de flesta 

besluten enbart av ägarna som litar på sin egen kompetens och erfarenhet. I de större företagen 

med fler nivåer inom företaget blir processen något mer komplex, där processen ofta behöver 

gå igenom flertalet instanser inom företaget innan beslutet implementeras. Detta är något som 

visat sig både vid generella beslut men också vid beslutet kring K2 och K3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studien har även visat att alla företag genomgår samma faser vid själva beslutsfattandet, 

oavsett hur strukturen på företaget ser ut, och oavsett hur komplicerad och avancerad 

beslutsprocessen är som används vid beslutsfattande. Företagen uppmärksammar att de måste 

göra ett aktivt val, varpå de arbetar aktivt med att samla in information och kunskap. 

Företagen kan genom detta minska kunskapsgapet och den informationsasymmetri som kan 

finnas mellan företagen och experterna. Detta för att företagen ska kunna vara så oberoende 

Figur 6.1 

Beslutsprocessen 

i ett mindre 

företag 

Figur 6.2 
Beslutsprocesse

n i ett större 

företag 
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som möjligt och behålla kontrollen över beslutet. Sedan utvärderas de olika alternativen och 

vilka aspekter som är av största vikt för företagen med sin redovisning, vad det är för bild 

företaget vill ge ut. Nästa fas är själva valet och implementeringen av det valda regelverket, 

där det visat sig att företagen i stor utsträckning använder sig av den information som finns 

tillgänglig för att övergången ska bli smidig. Efter implementeringen står företagen inför en 

utvärdering för att se om de har fattat rätt beslut. Denna fas är viktig då flertalet av företagen 

samt revisorerna påtalat att de inte vet vilka effekter de nya reglerna kommer att få. Företagen 

lär ha fått ett bättre grepp om vad de olika regelverken innebär några år efter 

implementeringen, jämföra med andra företag och kunna utföra en bra utvärdering. Nedan 

förklaras faserna i figuren: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det har även framkommit i studien att företagens val kan påverkas av vilken typ av 

intressenter och antalet intressenter som finns runt bolagen. Den faktorn har visat sig viktig 

för vissa då många av företagen argumenterat för att informationen som de vill ge ut med sin 

redovisning är av stor betydelse för deras intressenter. De företag som har många intressenter 

med inflytande på deras verksamhet har valt att använda sig av den mer omfattande och något 

mer komplicerade K3-redovisningen. Företagens årsredovisningar är ofta viktiga som 

underlag vid större beslut, exempelvis används de av banker när de ska bevilja företag 

krediter. Medan företag med färre intressenter kan välja att använda sig av en förenklad 

redovisning med K2, för att de inte anser att de behöver ha en innehållsrik årsredovisning för 

utomstående.  

 

En annan aspekt som framkommit är att företagens struktur påverkar redovisningsval, det vill 

säga om det rör sig om en koncern eller ett enda bolag. Alla bolag i studien som tillhör en 

koncern har valt att redovisa på ett och samma sätt rakt igenom hela koncernen. I valet mellan 

K2 & K3 kommer företagen att använda sig av ett regelverk för att vara konsekventa och 

kunna använda samma system för att kunna jämföra siffror mellan de olika bolagen. Det 

grundar också i problematiken när företagen ska upprätta en koncernredovisning då de måste 

räkna om siffror om de använder sig av två olika regelverk, för att sedan kunna upprätta en 

rättvisande bild av koncernen.  

 

Figur 6.3 
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Det som kan sägas om dessa faktorer som nämns ovan är att beroende av hur företaget ser ut 

med ägare och intressenter finns det olika behov med redovisningen. Vid få intressenter och 

där företaget inte ingår i en koncern, eller ingår i en koncern som inte överstiger K2 

kravmässigt, tenderar företagen att välja K2 då detta innebär att arbetsbördan minskar vilket 

ger en ökad nytta. Större företag med flera viktiga intressenter eller där något bolag i 

koncernen uppfyller kraven för K3 tenderar istället åt att välja K3. Det blir både enklare vid 

koncernredovisningen och företagen uppfyller intressenternas krav på en mer informationsrik 

redovisning. I det fallet styrs nyttan av intressenter och yttreomständigheter och inte lika 

mycket av kostnader och resurser. I dessa delar har studien visat att företagen väljer det 

regelverk som ger dem den högsta egennyttan, oavsett vad denna drivs av, exempelvis 

kostnader eller yttreintressen.  

 

De tydligaste och mest redovisningstekniska faktorerna som synliggjorts genom studien är de 

aspekter som rör materiella anläggningstillgångar och egenupparbetade immateriella 

tillgångar. Dessa har visat sig betydelsefulla för de företag som påverkas av dessa aspekter när 

de ska fatta ett beslut om regelverk. När det gäller materiella anläggningstillgångar har det 

framgått att K3 kommer göra det problematiskt för företag i vissa branscher när det kommer 

till värderingen av dessa. För exempelvis fastighets- eller energibolag med stora 

anläggningsregister kommer det krävas extra resurser då de enligt K3 ska värdera olika 

komponenter av dessa tillgångar var för sig. Det kommer krävande mycket för att kunna 

genomföra uppdelningen men också att veta hur man ska göra. En vanlig aspekt som 

diskuterats i studien har varit hur många komponenter som ska tas med och hur man ska 

värdera nya- kontra historiska investeringar.  

 

Det kommer krävas mycket arbete för ett fastighetsbolag att värdera 200 fastigheter och dessa 

ska värderas efter exempelvis 50-100 olika komponenter. Vad som även framkommit är att 

företagen anser att informationen kring hur denna värdering och uppdelning ska se ut har varit 

svag, och alla företag har förklarat att de kommer avvakta för att se hur andra gör. Den här 

faktorn leder till att vissa företag gör allt för att undvika att hamna i K3-regelverket då detta är 

komplicerat och saknar riktlinjer. Den allmänna åsikten ändå att K3 ger en mer korrekt bild av 

tillgångarnas värden, men det kommer krävas mer och tydligare information kring hur 

övergången till detta ska gå till. När det gäller de egenupparbetade immateriella tillgångarna, 

exempelvis forskning och utveckling, är detta också en betydande faktor för berörda företag. 

Det kommer innebära att de företag som till stor del utgörs av dessa tillgångar kommer 

behöva välja K3. Om företagen skulle använda K2 kommer det se ut som att företaget inte har 

några tillgångar trots att det i verkligheten kan se annorlunda ut.  

 

Enligt vår studie i valet mellan K2 & K3 har inte skatter och möjligheten till att jämna ut sina 

vinster varit några starkt bidragande faktorer till deras val. Det har tagits upp att dessa faktorer 

är något som företagen har i beaktning vanligtvis när de beslutar sig för hur de ska redovisa, 

exempelvis rörande överavskrivningar och liknande. Även om det inte visat sig i studien att 

skatter varit viktiga när företagen har valt regelverk då exempelvis skattelagstiftningen är 

separat. Skatter kan komma att skilja sig åt mellan de olika regelverken, då de olika 

regelverken tillåter olika handlingar i redovisningen. Vilket i sin tur påverkar hur företagen 

kan styra resultat och skatter, men det har inte påverkat företagen i valet av K-regelverk.  

 

Något som visat sig påverka hur företagen väljer att agera i redovisningsfrågor är de 

rekommendationer som de får från revisionsbyråerna. Dessa rekommendationer har störst 

påverkan i svåra redovisnings- och skattefrågor, i övrigt sker det oftast en diskussion mellan 
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företag och expert. Studien har även påvisat att revisionsbyråerna är av uppfattningen att deras 

rekommendationer påverkar företagen i större utsträckning än vad företagen själva anser. 

Revisorerna upplevs ha större påverkan ju mindre storleken är på företaget. Majoriteten av 

företagen upplever inte något större gap mellan rekommendationerna som ges och deras 

behov. Detta kan ha sin grund i att de flesta av företagen i studien upplever att kvalitén på 

konsulttjänsterna är god och att de flesta företag verkar ha en bra dialog med sin revisor. Den 

tro som företaget har på sig själva har visat sig bidra till hur mycket man litar på utomståendes 

rekommendationer. Anser sig företaget besitta mycket intern kunskap, har de större tillit på 

sig själva än på konsulter, men när företagen väl är beroende av hjälp har man förtroende för 

de rekommendationer som ges.  

 

Inför valet mellan K2 & K3 har det förtydligats att revisorer ger ut mycket information kring 

vad de olika regelverken kommer innebära, främst i form av branschtidningar, 

informationsträffar och föreläsningar. I och med att revisionsbyråerna ligger bakom 

informationsspridningen bör detta kunna leda till att gapet mellan agenten och principalen 

minskar. Agentens intresse blir att försöka få principalen att förstå så mycket som möjligt och 

därav får principalen uppfattningen av att agenten vill tillfredsställa dennes behov. Detta är en 

möjlig förklaring till varför gapet mellan rekommendation och behov generellt sätt inte är så 

stort. En annan förklaring är att företagen kanske inte reflekterar över hur mycket 

revisionsbyråerna påverkar dem under dessa infoträffar och föreläsningar, utan kanske enbart 

tänker på de fysiska mötena mellan bara de två olika parterna. 

 

Enligt våra intervjuer avgör inte konsulterna företagens val av K-regelverk, även om man tar 

deras rekommendationer i beaktning. De kostnader och resurser som krävs för att 

implementera och hantera de olika regelverken är ytterligare aspekter som kan påverka 

företagens val, detta om det skulle uppstå stora skillnader som inte är försvarbara. Även 

företagens framtidsplaner har en påverkan, exempelvis om man planerar en stark tillväxt eller 

ingå i en koncern i framtiden, då kanske företagen ska välja K3 för att slippa gå igenom 

implementeringar av båda regelverken.  
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6.1 Sammanfattning 

För att sammanfatta hur företag tar beslut om valet av K-regelverk och vilka aspekter som 

påverkar detta beslut har vi med grund från vår studie kommit fram till följande.  

 

De företag som står och väger mellan valen bör först uppmärksamma de mest väsentliga 

skillnaderna mellan regelverken, där vår studie uppmärksammat egenupparbetade tillgångar 

och komponentavskrivningar som de största skillnaderna. Om ett företag har en verksamhet 

som bygger på egenupparbetade tillgångar, bör de välja K3. Om ett företag har mycket 

anläggningstillgångar, får man först undersöka om man har resurser för att kunna genomföra 

en implementering till K3, har företaget det har de fortfarande en valmöjlighet mellan 

regelverken. Därefter måste företagen kontrollera vad man har för intressenter, är de av stor 

vikt och tror företagen att man behöver K3 för att tillfredsställa leverantörernas efterfrågan på 

information. Företagen måste även fråga sig vad de vill ge ut med sin redovisning, men där 

har vår studie visat på en stark koppling mellan hur mycket information företaget vill ge ut 

med hur många intressenter man har. De företag som har ett flertal intressenter är också mer 

benägna att ge ut mer information genom sin redovisning och därför ser K3 som det bästa 

alternativ. De som saknar närvarande intressenter, känner inte heller något behov av att ge ut 

mer information än nödvändigt och ser därmed K2 som det bästa alternativet. Även om 

kostnader spelar in i ett företags beslut, verkar de inte prioriteras i detta fall då man i 

koncerner med moderbolaget tvingat att använda K3, också låter dotterbolagen använda 

samma regelverk. Där huvudorsakerna är att man vill ge en enhetlig bild av företaget, indirekt 

sparar kanske företagen arbetskraft när man slipper sätta sig in i två regelverk. Om företaget 

har externa ägare kan K3 bli mest lämpligt, då de vill ha en informativ redovisning för att veta 

vad som händer i bolaget.     

 

6.2 Rekommendationer och vidare forskning 

Efter den kunskap vi har samlat på oss under studiens gång har vi sett att valet av regelverk 

måste fattas utifrån varje enskild verksamhet. Efter vad vi har sett, rekommenderar vi att 

företagen själva läser på om regelverken för att få en egen uppfattning om vilket K-regelverk 

som skulle passa deras verksamhet. Det är bra att man tar hjälp av konsulter för att kunna se 

valet ur ett annat perspektiv, men det är viktigt att man själv är insatt för att kunna fatta ett 

tryggt och rätt beslut för företaget. Viktigt är även att man gör detta i tid, ett enkelt sätt som de 

ekonomiansvariga tog upp under intervjuerna var att prenumerera på nyhetsbrev. Där får de 

information om nya regler, och uppdateringar om förändringar. Företagen kan behöva god tid 

på sig för att kunna genomföra en organisationsförändring om det skulle behövas, det är 

viktigt att rätt personer hinner sätta sig in i det som krävs innan förändringen sker.   

 

Det vi har för avsikt att bidra med rent teoretiskt med vår studie är att tillföra ny kunskap 

kring hur beslutsprocessen ser ut när det rör sig om ändringar i reglerna kring redovisning. Vi 

vill visa vilka de viktiga delarna i beslutsprocessen är när det rör sig om beslut kring val av 

redovisningsregler. I vår studie har vi visat hur beslutsprocessen hänger ihop med området 

som rör accounting choice, där det i beslut som rör redovisning visat sig vara viktigt att 

utvärdera vilka typer av poster som påverkas av de nya reglerna och då söka information och 

kunskap kring dessa för att kunna fatta ett väl genomtänkt beslut. 
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För vidare forskning rekommenderar vi att man undersöker hur implementeringen har gått för 

företagen, om det blivit som företagen, revisorerna eller BFN förväntat sig. Om BFN och 

Skatteverket har lyckats med vad man eftersträvat med K-regelverket. Det skulle även vara 

intressant att se om intressenter i framtiden, exempelvis banker, föredrar att företag använder 

ett visst regelverk för att lättare beviljas lån. Möjliga studier skulle även kunna grunda sig i 

om en av grundstenenarna i redovisningen, rättvisande bild av företaget, har missgynnats av 

valmöjligheten av dessa regelverk. Att företag exempelvis använder sig av K2, fast deras 

verksamhet innehar stora delar egentillverkade tillgångar. Om företag vid uppenbara fall 

använder sig av missvisande regelverk, för att gynnas ekonomiskt och då äventyra den 

rättvisande bild man ska ge med sin årsredovisning.      
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Sanningskriterier 

För att kunna bedöma vår studies trovärdighet och sanningsenliga resultat har vi valt att 

använda oss av olika sanningskriterier. För att bedöma kvalitén på vår studie så har vi utgått 

ifrån ett huvudkriterie vilket är tillförlitlighet, och även de underkriterier som är relaterade 

till detta. 

 

Tillförlitlighet 

Tillförlitligheten bevisas med hjälp av fyra olika variabler och dessa beskrivs enligt Bryman 

(2008, s. 354) som trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och möjligheten att styrka och 

konfirmera. Nedan kommer vi att gå igenom dessa och förklara hur och varför vår studie 

uppfyller dessa.  

 

Trovärdighet 

Bryman (2008, s. 354-355) förklarar att trovärdigheten i en studie bygger på att forskaren dels 

har säkerställt att studien är utformad och genomförd enligt de regler och föreskrifter som 

finns för den typen av studie. Även att man som forskare säkerställt att resultatet av 

forskiningen bekräftats och godkänts av de individer som medverkat i studien för att man på 

så sätt ska kunna få bekräftat att man har uppfattat verkligheten på rätt sätt.  

 

Vi har strävat efter att de personer som medverkat i studien ska ha haft möjlighet att förstå vad 

vi har för avsikter med studien och vilket område det rör. Allt material som samlats in har 

dokumenterats i form av ljudupptagning vid intervjutillfället samt transkribering av dessa efter 

intervjuerna genomförts. Vi har också vid varje intervjutillfälle undersökt möjligheterna att 

återkomma om det uppstått ytterligare frågor, vilket inte varit ett problem för något företag. 

Det som kan ha påverkat resultatet är sättet som frågorna ställts på och den miljö som 

intervjuerna genomförts i. Även aspekten att vissa intervjuer varit fysiska och vissa per telefon 

kan ha påverkat resultatet.   

 

För att i största möjliga mån stärka resultatet har vi under intervjuerna efter godkännande från 

respondenterna spelat in dem för att ha så god dokumentation som möjligt, för att sedan kunna 

transkribera dessa. Efter transkribering och sammanfattning av intervjuerna skickat ut dessa 

till de personer som medverkat för att dessa ska kunna läsa igenom och godkänna det som 

skrivits. Genom att göra detta har vi kunnat säkerställa att vi uppfattat dem korrekt, och med 

de kommentarer vi fått har vi kunnat rätta till missuppfattningar. Studien är utformad efter de 

regler och föreskrifter som finns kring en kvalitativ studie, i och med det och att kriterierna 

ovan följts och eftersträvats bedömer vi att vi lyckats behålla en tillfredsställande trovärdighet 

i resultaten av studien.  

 

Överförbarhet 

I kvalitativ forskning där fokus ligger mer på djup än bredd kan det vara svårt att skapa en 

generaliserbarhet där studien kan överföras på områden. I kvalitativa studier försöker man 

istället att beskriva delarna i studien på ett uttömmande sätt då detta leder till att man kan göra 

en bedömning för möjligheterna att överföra resultaten till en annan till en annan studie. 

(Bryman, 2008, s. 355) 

 

Vi har i vår studie försökt att ge så uttömande och tydliga förklaringar kring vad 

respondenterna har uttryckt för att läsaren verkligen ska förstå alla delar som finns i svaren. 

För att ytterligare ge detaljerade beskrivningar av vad som sagts har vi i empirin gett exempel 
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på hur respondenterna utryckt sig genom att använda oss av citat ifrån intervjuerna. Tanken 

med att vi försökt ge uttömande och detaljerade svar utan att inkräkta på respondenternas 

integritet och anonymitet, är att vi vill ge läsaren en så god och rättvisande bild av vad som 

sagts under intervjuerna. Något som kan ha påverkat överförbarheten negativt är att vissa 

delar som inte direkt har varit anknutna till studien och vår problemformulering har sorterats 

bort. Detta kan leda till att läsaren missar något som har uppmärksammats under studien men 

som inte bedömts relevant. Vi tror ändå att vår studie kan överföras till liknande miljöer som 

berör liknande delar, men som tidigare nämnt blir generaliserbarheten och kanske även 

överförbarheten lidande vid en kvalitativ studie.  

 

Pålitlighet 

Att bedöma en studies pålitlighet ska forskarna anta ett granskande synsätt vilket innebär att 

man under hela studiens gång strävar efter att skapa en så fullständig och tillgänglig bild av 

processen som möjligt. Forskarna möjliggör granskning av studien genom att redovisa alla 

delar i processen ifrån problemformulering till besluten kring analysen. Detta för att andra 

personer ska kunna granska forskningen under studiens gång och kunna bedöma kvalitén på 

denna. (Bryman, 2008, s.355) 

 

Ett verktyg som använts i vår studie är den granskning som har skett under WIP-seminarierna 

(tre träffar under vårterminen med andra par som skriver uppsats) där vår uppsats har 

granskats flertalet gånger och där feedback har lämnats på positiva och negativa delar med 

uppsatsen. Dessa WIP-seminarier har bidragit till att säkerställa att uppsatsen visar upp 

tillfredsställande information som kan bedömas vara pålitlig samt att öka kvalitén på 

uppsatsens olika delar. Ytterligare granskning av uppsatsen har skett kontinuerligt under de 

handledningstillfällen vi har haft möjlighet till. Vi har även vid flertalet tillfällen skickat ut 

uppsatsen till flertalet personer för att de då ska kunnat läsa igenom och lämna kritik på 

studien. Då det har skett löpande granskning under studiens gång och där vi även valt att 

säkerställa resultaten genom att skicka ut dessa till företagen för godkännande, bedömer vi att 

studien anses vara pålitlig efter den utformning som vi valt att använda oss av.  

 

Möjlighet att styrka och bekräfta 

Vid forskning på det samhällsvetenskapliga området är det inte möjligt att uppnå objektivitet 

fullt ut och speciellt svårt blir det i en kvalitativ undersökning där det lämnas utrymme för 

tolkning. Därför hamnar fokusen för forskaren på att bevisa att man inte låtit sina egna 

värderingar eller inriktning påverka analysen av resultatet och de slutsatser som dras. Också 

här har de som granskar uppsatsen en viktig roll då det är dessa som ska försöka säkerställa att 

resultaten kan styrkas och bekräftas. (Bryman, 2008, s.355-356) 

 

 

Vi har under vår studie varit medvetna om att det inte finns möjlighet att uppnå fullständig 

objektivitet då vi har haft ett tolkande synsätt. Vi har eftersträvat att säkerställa att de 

tolkningar vi gjort har uppfattats på ett korrekt sätt och på så sätt kunnat godtas. För att göra 

detta har vi, som tidigare nämnts, skickat ut resultaten av undersökningen till företagen för att 

få bekräftat att vi uppfattat respondenterna korrekt och genom detta kunnat säkerställa 

resultaten. Det finns en möjlighet att företagen inte granskat resultaten tillräckligt kritiskt för 

att de ska kunna styrkas och bekräftas men vi har bedömt att det har varit av deras intresse att 

ta del av resultaten och där av bedömer vi att de granskat resultaten i för att ge en korrekt bild 

av företagen, det finns även en risk att våra värderingar har påverkat uppsatsen, men då vi inte 

har eftersträvat objektivitet och utformat studien efter det så bör det inte påverka resultatet.  
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Appendix 1  

Utkast på vårt mejl vi använt som första kontakt till företag, vartefter vi följt upp alla mejl 

med samtal till företagen med några dagars intervall.  

 

Hej! 

 

Vi är två studenter från Handelshögskolan vid Umeå universitet som läser sista året på 

Civilekonomprogrammet och vi skriver nu vårt examensarbete med inriktning mot 

redovisning. Vi undersöker det nya K-regelverket inom redovisning, och vi söker därför nu 

efter företag som berörs av valmöjligheten att välja mellan K2- och K3-reglerna. Vi är 

intresserade av att få veta hur ni gör era val, vilka faktorer som spelar in vid 

redovisningsförändringar. Därför skulle vi uppskatta om vi fick möjlighet att kontakta någon 

på ert kontor med kunskap på området och boka in en tid för intervju. 

  

Tack för er tid och hoppas att vi får möjlighet att träffa er! 

  

Med vänliga hälsningar 

Alexander Larsson & Pernilla Rosteck 
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Appendix 2  

Detta är vår intervjumall som vi använt vid intervjuerna av samtliga företag, eftersom vi 

använt en semi-strukturerad frågeställning, har vi ställt ytterligare följdfrågor till företagen 

beroende på svaren de givit oss under intervjun.  

Inledning 

Vilken typ av tjänst har du? 

Hur länge har du arbetat i företaget? 

Hur ser ägarstrukturen ut? (Är ägare och ledning samma?) 

Hur många är anställda på företaget? 

Vad har företaget för årlig omsättning? 

Vad har företaget för årlig balansomslutning? 

Vad har ni för uppfattning om vad K-regelverket är för något? 

Beslutsprocessen 

Hur tas större beslut om förändringar inom företaget? Allmänt, redovisning? 

Vilka är det som är involverade vid beslutsfattande? Allmänt?  

Vilka inom företaget är involverade i redovisningsbeslut?  

Accounting choice 

Vilket redovisningsregelverk har ni valt att följa? K2, K3? 

Hur beslutade ni er för detta? Hur skulle ni kunna tänka? 

Vad är viktigt när man ska fatta beslut?  

Vad tittade ni på när ni gjorde valet? (Vilka är de påverkande faktorerna?, Earnings 

management, skatter, information till intressenter osv.) 

Vad skulle ha gjort att ni valt det andra regelverket? 

Hur har ni införskaffat er information och kunskap rörande de nya reglerna? (Föreläsning, 

informationsträffar, utbildning) 

När börjar ni följa dessa regler? 

Hur hanterar ni skatter i företaget, tittar ni något på vad som är bäst ur skattesynpunkt? 
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Till vilka riktar sig er årsredovisning och finansiella rapporter?  

Vilken information vill ni ge med er redovisning? (Hur omfattande osv) Är det viktigt? 

Professionella tjänster och agentteori 

I vilken utsträckning använder ni er av konsulthjälp och för vad? (Redovisning, revision, 

rådgivning) 

Vilken kvalité anser ni att informationen ifrån konsulter håller? (Får ni tillräckligt med 

information? Rörande nyheter på området, produkter och tjänster) 

Hur stor påverkan har en konsults/ revisors rekommendation på företagets beslut? 

Hur har informationen varit om K-regelverket? Och hur fungerar detta? 

Vad har ni fått för råd från konsulter rörande valet? 

Varför tror ni att ni har fått de råden?  

Upplever ni att det finns några skillnader mellan era behov och de råd ni får ifrån konsulter?  

Avslutning 

Hur tror ni de nya reglerna kommer påverka ert arbete rörande redovisningen? 

Hur ser framtidsplanerna ut för företaget? (Expandera, avveckla osv) 



Hur väljer företag mellan K2 och K3-regelverket?    2013-05-17 

 

78 

 

Appendix 3  

Intervjuunderlaget vi använt vid intervjuerna med revisorerna. 

 

Inledning 

Vilken tjänst har du? 

 

Hur länge har du arbetat i företaget? 

 

Hur många klienter har ni?  

 

Vad anser ni att K-regelverket är för något? 

 

Hur lär ni er nya redovisningsregler? 

 

Val och kundrelation 

Vilka typer av tjänster utöver revision tillhandahåller ni era kunder? 

 

Vilken typ av relation har ni med era kunder? (Hur frekvent kontakt mm.) 

 

Hur många kunder har ni som har möjlighet att välja mellan K2 & K3?  

 

Vad rekommenderar ni dessa kunder att välja?  

Vilka faktorer spelar in vid dessa rekommendationer?  

Varför ger ni dessa rekommendationer?  

Vilka av faktorerna anser du vara de viktigaste? 

 

Hypoteser kring valet/besluten 

Varför tror du att företagen väljer som de gör?  

 

Hur viktigt anser du att valet är? 

 

Hur tror du att beslutet fattas i företagen?  

 

Är det företag utöver era kunder som kommer för hjälp inför det nya regelverket?  

 

Hur stor påverkan har er rekommendation till vad företagen väljer? 

 

Avslutning 

Vad tror du händer ifall företagen fattar ett ogenomtänkt beslut rörande reglerna? 

 

Kommer er roll förändras i framtiden i och med de nya reglerna? 

 

Hur (förväntar ni) påverkas ni i framtiden av detta nya regelverk? 
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Företag/aktorer Regler Beslutsprocess Redovisningsfak

torer 

Konsult Agentproble

m 

Företag A K2 Enkelt och 

odemokratiskt 

Enkelhet, Få 

intressenter, 

komponentavskr.

, skatt 

Lite 

konsultation, ej 

branschspecifik 

Stor skillnad 

mellan 

behov och 

rek. 

Företag B K3 Olika processer 

med olika 

kommittéer 

Koncernredovisn

ing, 

komponentavskr.

, intressent krav, 

skatt 

Svåra skatt och 

redovis.frågor, ej 

branschspecifik, 

egna experter 

Konsulter 

vill sälja 

timmar 

Företag C K3 Enkelt och 

informellt 

Kvalité, samma 

redovisning, 

intressenter, 

resultat 

Lite 

konsultation, 

rek. väger tungt, 

hög kvalité,  

Egen 

vinning med 

i rek., bättre 

hos små 

byråer mer 

sälj hos 

större 

Företag D K2 Enkelt och 

okomplicerat 

Enkelhet, 

koncern i 

framtiden, ej 

möjligt att 

förbättra resultat, 

skatter 

Revisor i svåra 

frågor, rek. följs 

Inga 

skillnader 

mellan 

behov och 

rek. 

Företag E K3 Olika nivåer med 

olika affärsområden 

Koncern samma 

redovisning, 

notdel mer krav, 

komponentavskri

v., skatter 

Svåra skatte och 

redovis.frågor, 

hög kvalite, 

förlitar sig på 

experter, 

Ingen 

upplevd 

skillnad 

mellan 

behov och 

rek. 

Företag F K3 Ledningen, 

Red.ansvarig, 

admin.chef 

Koncern samma 

redovisning, 

komponentavskri

v., immateriella 

tillgångar 

Revisor, 

redovisning och 

skatter 

Ingen 

upplevd 

skillnad 

      

Revisor 1 - Ekonomiavdelning Intressenter, 

komponentavsk., 

skatt, egen 

upparb. 

tillgångar 

Lyssnar på 

rekommendation

er 

- 

Revisor 2 - Inga synpunkter på 

hur besluten fattas 

Komponentavsk.

, Egen 

uparb.tillgångar, 

intressenter, typ 

av redovisning 

Tror de lyssnar 

på 

rekommendation

er 

- 
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