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Sammanfattning 

Titel:  Faktorer som kan påverka företags val mellan K2 och K3 

Författare: Angelica Höglund och Julia Wiman 

Handledare: Klas Sundberg 

 

Bakgrund och problem: Det nya K-regelverket som infördes 1 januari 2014 innebär att  

mindre onoterade företag idag har valmöjligheten att välja mellan regelverken K2 och K3. För 

dessa mindre företag är valet av regelverk viktigt då det kommer att påverka företagets 

räkenskaper.  

 

Syfte: Syftet med studien är att studera fördelningen av K2 och K3 för mindre onoterade företag 

inom två olika branscher, dessa är byggbranschen och juridik,- ekonomi- och konsultbranschen, 

samt vilka faktorer som kan påverka valet av regelverk. 

 

Teori: Studien bygger på två teorier, dessa är positive accounting theory och institutionell teori. 

 

Metod: I studien används en kvantitativ forskningsmetod där årsredovisningar har granskats 

och sammanställts, samt en kvalitativ metod som bygger på fyra semistrukturerade intervjuer 

där de identifierade faktorerna analyserats utifrån en analysmodell. 

 

Resultat och slutsats: Utifrån det empiriska materialet identifierades sju faktorer, dessa var 

leasing, företagets storlek, rättvisande bild, revisorns påverkan, komponentavskrivning, 

kostnad/nytta och koncernredovisning. Ovanstående faktorer har kategoriserats och analyserats 

utifrån PAT och institutionell teori. 

 

Förslag till vidare forskning: Ett förslag vore att forska vidare på de identifierade faktorerna 

för att undersöka i hur stor utsträckning de påverkar företagens beslut. En intressant studie hade 

även varit att genomföra en fallstudie som utgår från att upprätta en årsredovisning utifrån både 

K2 och K3 för att studera de skillnader som kan uppkomma. 

 

Nyckelord: K-regelverk, K2, K3, positive accounting theory, institutionell teori 

 

 



 

Abstract 

Title: Factors that may affect the company's choice between K2 and K3 

Author: Angelica Höglund and Julia Wiman 

Advisor: Klas Sundberg 

 

Background and problem: The new K- regulations were introduced 1th of January 2014 and 

means that small unlisted companies today have the option to choose between the regulations 

K2 and K3. For these smaller companies is the choice of the regulatory framework important 

because it will affect the company's accounts. 

 

Purpose: The purpose of the study is to study the distribution of K2 and K3 for small unlisted 

companies in two different industries, these are the construction industry and law - financial 

and consulting industry, and the factors that may influence the choice of rules.  

 

Theory: The study is based on two theories, these are positive accounting theory and 

institutional theory. 

 

Method: The study used a quantitative research method in which the financial statements have 

been reviewed and compiled, as well as a qualitative methodology based on four semistructured 

interviews in which the identified factors analyzed from an analytical model. 

 

Results and conclusion: Based on the empirical material seven factors were identified, these 

were leasing, company size, true and fair view, the auditors influence, component depreciation, 

cost/benefit and accounting for corporate groups. The above factors have been categorized and 

analyzed based on the PAT and institutional theory. 

 

Suggestions for further research: One suggestion would be to further research on the 

identified factors to consider to what extent they influence corporate decisions. An interesting 

study had also been carrying out a case study based on the preparation of annual accounts on 

the basis of both K2 and K3 to study the differences that may arise. 

 

Keyword: K-regulations, K2, K3, positive accounting theory, institutional theory 
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1 Inledning 

I detta kapitel presenteras en bakgrundsbeskrivning som tar upp samhällets och dess 

intressenters syn på redovisning, sedan fortsätter en problemdiskussion om K-regelverket och 

dess tillämpning. Därefter presenteras studiens syfte samt frågeställningar. 

 

1.1 Bakgrundsbeskrivning 

Redovisning finns till för att kommunicera finansiell information till samhället. Informationen 

ska tillgodose den efterfrågan som finns från både interna intressenter, som exempelvis de 

anställda på företaget, samt externa intressenter, som banker och aktieägare (Fields, Lys, & 

Vincent, 2001). Den redovisning som ges ut ska avspegla företagets resultat och ekonomiska 

ställning. Mindre onoterade företag har idag valmöjligheten att välja mellan regelverken K2 

och K3. För dessa mindre företag är valet av regelverk viktigt då det kommer att påverka 

företagets räkenskaper, en information som är offentlig och tillgänglig för omgivningen 

(Deegan & Unerman, 2011).  

 

Redovisningsinformationen som företag ger ut grundas på lagar och regler som alla företag 

måste följa för att upprätthålla en god kvalitet (Jensen & Meckling, 1976). Regleringen av 

redovisningsinformation för noterade företag hanteras av International Accounting Standards 

Board, IASB, en organisation som ger ut det internationella redovisningsregelverk International 

Financial Reporting Standard, IFRS. Svenska företag följer de lagar och regler som finns 

upprättade i bokföringslagen, BFL och årsredovisningslagen, ÅRL. Förutom dessa lagar och 

regler ska företagen även upprätta sina årsredovisningar efter begreppet god redovisningssed. 

Under många år hade företagen möjlighet att välja mellan de redovisningsregler som var 

utformade av både redovisningsrådets rekommendationer, RR och bokföringsnämnden, BFN, 

vilket resulterade i att jämförbarheten mellan likartade företag försvårades. Detta påverkade 

såväl företagen som dess intressenter negativt (BFN, 2016).  

 

1.2 Problemdiskussion  

Då BFN uppmärksammade att utformningen av redovisningen var alltför invecklad påbörjades 

under år 2004 ett arbete för att ge ut heltäckande allmänna råd för varje företagskategori, detta 

för att skapa en förenkling för företagen. I och med detta sattes K-projektet igång vilket innebar 

att BFN delade upp Sveriges företag i fyra olika kategorier, K1-K4. Syftet med K-projektet är 

att samla alla principer inom ett ramverk där företagen kategoriseras beroende på storlek och 
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företagsform (Eriksson, 2016). Från och med år 2014 är K-regelverket obligatoriskt vilket 

medförde att majoriteten av de svenska företagen då ställdes inför ett val att tillämpa antingen 

K2 eller K3 (Drefeldt & Törning, 2012).  

 

De största skillnaderna mellan dessa K-regelverk är att K2 utgår från ett regelbaserat regelverk 

och K3 utgår från ett principbaserat regelverk. Med andra ord kan detta förklaras genom att K2 

ger en tydlig regel medan K3 bygger på en princip (Stralström, 2013). Större företag samt 

mindre moderbolag i större koncerner måste tillämpa K3, noterade företag räknas alltid som 

större företag (Young, 2013). Efter införandet av det nya regelverket innebär det att majoriteten 

(97% år 2013) av svenska företag har möjlighet att redovisa enligt K2 vilket gör att detta 

regelverk får stor påverkan på dessa företag (Lennartsson, 2013).  

 

Denna studie riktar sig mot mindre aktiebolag som har valmöjlighet att tillämpa antingen K2 

eller K3. Företagen som ingår i studien verkar i två skilda branscher, byggbranschen och 

juridik-, ekonomi- och konsultbranschen. Branschvalen grundar sig utifrån K-regelverkets 

regler och bestämmelser som kan komma att påverka redovisningen inom respektive bransch. 

Studien redogör för hur företag inom de valda branscherna har valt mellan K2 och K3 samt 

identifierar de faktorer som påverkat valet. Tidigare studier har gjorts inom ämnet men inte 

inom dessa branscher och län vilket gör det till ett intressant forskningsområde, då denna studie 

bidrar till att bredda den befintliga kunskapen inom ämnet. 

 

Studien ämnar bidra med kunskap gällande K2 och K3, samt med studien som underlag kunna 

tillhandahålla information och vägledning hur företag inom byggbranschen och juridik- 

ekonomi- och konsultbranschen valt att upprätta sin redovisning. Informationen kan sedan 

användas av nyetablerade företag inom respektive bransch.  

 

1.3 Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att redogöra för hur företag inom de valda branscherna har valt mellan 

K2 och K3, samt vilka faktorer som påverkat valet av regelverk. För att uppfylla studiens syfte 

har två frågeställningar formulerats: 

 

 Hur har företagen i respektive bransch valt mellan K2 och K3? 

 Vilka faktorer kan påverka valet mellan K2 och K3 för onoterade företag?  
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1.4 Forskningsstrategi 

För att uppnå studiens syfte har årsredovisningar studerats för att redogöra fördelningen av 

regelverk inom respektive bransch. I avsikt att säkerställa fördelningen av regelverk har två län 

studerats. Resultatet har sammanställts i figurer och tabeller för att visa fördelningen samt för 

att i senare del i studien analyseras. För att få djupare kunskap kring vilka faktorer som kan 

påverka företagens val av regelverk har intervjuer genomförts med relevanta personer som varit 

delaktiga i beslutsprocessen. Intervjuerna omfattar företag som valt K2 och K3 samt är 

verksamma inom byggbranschen och juridik-, ekonomi- och konsultbranschen. De 

identifierade faktorerna från det empiriska materialet har analyserats utifrån en analysmodell 

som utgår från studiens två teorier och utifrån dessa har faktorerna kategoriserats. Det ska 

nämnas att kategoriseringen har skett utifrån författarnas tolkning och ligger till grund för de 

valda faktorerna i studien. 

 

1.5 Disposition 

Kapitel 1: En bakgrundsbeskrivning om ämnet som leder till en problemdiskussion samt 

studiens syfte och frågeställning. 

Kapitel 2: I kapitel 2 presenteras bakgrunden till K-regelverket samt en mer ingående 

beskrivning om K2 och K3 samt dess skillnader. 

Kapitel 3: Kapitlet presenterar studiens två valda teorier; positive accounting theory och 

institutionell teori. 

Kapitel 4: Detta kapitel behandlar studiens genomförande, en diskussion kring den valda 

metoden samt en redogörelse för datainsamling och urval. 

Kapitel 5: Kapitel 5 presenterar studiens resultat av sammanställningen från 

årsredovisningarna. 

Kapitel 6: Resultatet från genomförda intervjuer presenteras. 

Kapitel 7: Kapitel 5 och kapitel 6 kopplas samman med teorikapitlet och analyseras. 

Kapitel 8: Avslutningsvis besvaras studiens frågeställningar och förslag ges till vidare 

forskning.  
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2 K-regelverk 

I detta kapitel presenteras först bakgrunden till K-regelverket. Sedan beskrivs K2 och K3 mer 

ingående samt vad ett regelbaserat och principbaserat regelverk är. Vidare presenteras de 

skillnader som finns mellan de två regelverken samt faktorer som kan påverka ett företags val 

av regelverk. 

 

2.1 Bakgrund till K-regelverket 

Historiskt sett så har redovisningen utvecklats mycket de senaste åren, då det från början har 

förekommit stora skillnader mellan redovisningen i olika länder. Ett samband mellan hur 

redovisningen skiljer sig i länderna är dels hur de företag som finns där är finansierade, men 

även beroende på vilken koppling som finns mellan redovisningen och beskattningen. Ett sätt 

att harmonisera redovisningen har varit att införa IFRS i flera länder och numera är IFRS 

obligatoriskt inom EU. IFRS är en internationell redovisningsstandard som alla svenska 

börsnoterade företag måste tillämpa enligt lag sedan år 2005. (Marton, Lumsden, Pettersson, 

Rimmel, & Lundqvist, 2010).  

 

Syftet med IFRS var att harmonisera redovisningen för noterade företag som fanns på 

kapitalmarknaden, men vad hände med de onoterade företagen? När frågan om förenklade 

regler för onoterade företag väcktes så började IASB en utveckling av ett sådant alternativ till 

IFRS. Denna standard, International Financial Reporting Standards for small and Medium-

Sized Entities, IFRS for SMEs, släpptes 2009. Denna standard är en förenkling av det stora 

regelverket som IASB har givit ut, även kallad full IFRS. Tanken med IFRS for SMEs är att 

vara ett heltäckande regelverk för de onoterade företagen. Även då namnet kan ge intryck av 

att det endast är mindre och medelstora företag som kan tillämpa denna standard så finns det 

ingen specifik storleksgräns för de företagen (Marton et al., 2010).  

 

Då Sverige är ett av medlemsländerna i EU, var en anpassning till IFRS nödvändigt och det 

fjärde och det sjunde bolagsrättsliga direktiven infördes i svensk lag. Det fjärde direktivet 

behandlar upprättande av årsredovisning och det sjunde handlar om bland annat 

koncernredovisning (Drefeldt & Törning, 2012).  

 

Inom den svenska redovisningen har dessa direktiv haft en stor påverkan på skattelagstiftningen 

men framförallt på ÅRL (Drefeldt & Törning, 2012). ÅRL bygger på förhållningar inom 
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årsredovisning, men det krävs regler för att kunna tolka det som står i föreskrifterna fullt ut. RR 

skapades genom att de normer IASB gav ut anpassades för den svenska marknaden. Dock var 

inte denna anpassning komplett då den huvudsakligen var inriktad mot de noterade företagen 

och således inte täckte alla områden. Många företag valde att tillämpa bokföringsnämndens 

allmänna råd, BFNAR och samtidigt redovisa enligt RR, något som var helt tillåtet. Företag 

kunde även hämta vägledning från RR utan att följa rekommendationen fullt ut samt välja att 

tillämpa RR i en viss fråga och BFNAR i en annan (Törning, 2015).  

 

2.2 Bokföringsnämndens K-projekt 

Innan 2004 har redovisningen i Sverige huvudsakligen grundats sig på en principbaserad 

redovisning, främst genom RR men även genom BFNAR. De rekommendationer som RR 

tillhandahöll var främst avsedda för börsnoterade företag, men även företag som det fanns ett 

stort allmänt intresse för. Dock har det aldrig funnits en definition om vad specifikt ett stort 

allmänt intresse för ett företag är, men det kunde exempelvis vara statligt ägda företag som 

ingick i denna kategori. BFN fick sedan ansvar för att utveckla den goda redovisningsseden och 

detta påbörjades med en anpassning av RR:s allmänna regler. Detta för att de övriga företagen 

som inte var börsnoterade eller hade ett stort allmänt intresse skulle kunna upprätta sin 

redovisning (Drefeldt & Törning, 2012). 

  

Då EU godkände den förordning som låg till grund för hur koncernredovisningen för noterade 

företag skulle upprättas enligt IASB:s standarder, så upphörde RR:s arbete. Detta då RR:s 

huvuduppgift var att utveckla standarder hos noterade företag, vilket nu inte längre behövdes 

(Drefeldt & Törning, 2012).  
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Sedan 2004 arbetar BFN med att ta fram förenklande regler för onoterade företag i Sverige då 

det dåvarande regelverket ansågs vara för invecklat. BFN utvecklade ett samlat regelverk där 

företag kategoriseras beroende på företagsform och storlek (Eriksson, 2016). På detta sätt 

kommer relevanta redovisningsregler vara samlade inom respektive kategori 

(Bokföringsnämnden, u.d.). Företagen delas in i fyra kategorier; K1, K2, K3 och K4. De olika 

kategorierna definieras på följande sätt: 

 K1: Enligt BFL får företag upprätta så kallade förenklade årsbokslut. Regelverket 

tillämpas av exempelvis enskilda näringsidkare och handelsbolag och den årliga 

nettoomsättningen får inte överstiga tre miljoner kronor. 

 K2: Regelverk som tillämpas av mindre företag.  

 K3: Regelverk för större företag som inte upprättar sin redovisning utifrån den 

internationella standarden IFRS.  

 K4: I denna kategori ingår de företag som är noterade på den svenska börsen och som 

således tillämpar IFRS-reglerna. 

I nästa avsnitt kommer de regelverk som ligger i fokus för denna studie att presenteras mer 

ingående. 

 

2.3 K2 och K3 regelverken 

En av de största skillnaderna mellan K2 och K3 är att K2 är ett regelbaserat och K3 är ett 

principbaserat regelverk. K2 är ett förenklat regelverk som kan tillämpas av företag som enligt 

ÅRL anses vara mindre aktiebolag samt ekonomiska föreningar (BFNAR 2008:1) (BFNAR 

2009:1). K2 utgår från regelbaserad redovisningsnormgivning och är ett heltäckande regelverk, 

vilket innebär att regelverket är mindre komplext och utgår från tydliga och detaljrika 

instruktioner. Regelverket ska ge upplysning om hur företag ska gå till väga vid upprättande av 

redovisningsinformation (Drefeldt & Törning, 2012). Regelbaserad normgivning utgår från ett 

antal grundregler och i detta fall har K2 sin utgångspunkt i traditionella redovisningsmetoder 

såsom försiktighetsprincipen samt anskaffningsvärdeprincipen. Försiktighetsprincipen innebär 

att alla värderingar i ett företags räkenskaper ska göras med försiktighet. Detta medför att vid 

osäkerhet värderas tillgångarna lägre och skulderna högre, dock ska värderingen vara rimlig för 

att företaget ska behålla en rättvisande bild. Enligt anskaffningsvärdeprincipen värderas 

företags tillgångar till det värde tillgången anskaffades för. Syftet med att tillämpa K2 ska vara 

att förenkla redovisningen och i samband med det minska företagets administrativa kostnader. 

Då detta regelverk inte ger rum för alternativa tolkningar och subjektiva bedömningar riktar sig 
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denna kategori huvudsakligen mot mindre företag med mindre komplexa verksamheter samt 

som har färre externa intressenter. En bieffekt av regelverkets enkelhet och begränsande 

valmöjligheter för de finansiella rapporter som tillämpas efter K2 kan leda till en sämre 

rättvisande bild av företaget. Några exempel på detta är att det inom K2 finns begränsade 

möjligheter för uppskrivningar på mark och byggnader. Möjligheten att redovisa 

egenupparbetad immateriella anläggningstillgångar ingår inte i K2-regelverket 

(Bokföringsnämnden, u.d.). Utöver den huvudsakliga förenklingen där reglerna är samlade 

inom regelverket innehåller K2 ytterligare förenklingar jämfört med K3, såsom schablonregler 

som innehåller tydliga gränser, färre valmöjligheter inom redovisningen samt regler som är 

närliggande skattelagstiftningen (BFN, 2016). 

 

K3 är det huvudregelverk som används för att upprätta koncernredovisningar och 

årsredovisningar (BFNAR 2012:1). Det huvudsakliga för K3 är att det är ett principbaserat 

regelverk i jämförelse med K2 som är ett regelbaserat regelverk. K3 har som avseende att höja 

redovisningskvalitén och ge en mer rättvisande bild av verksamheten i företaget än vad K2 

skulle ha gjort (Bokföringsnämnden, u.d.). När regelverket grundades hämtades inspiration från 

IFRS for SMEs. Dessa regler har anpassats av BFN till svenska förhållanden samt att ytterligare 

förenklingar har genomförts i förhållande till IFRS for SMEs (Drefeldt & Törning, 2012). 

 

Uppfyller företaget minst två av nedanstående kriterier räknas det som ett stort företag och 

måste då tillämpa K3:  

 Antalet anställda har uppgått till mer än 50 stycken de två senaste räkenskapsåren. 

 Företagets balansomslutning har uppgått till mer än 40 miljoner kronor de två senaste 

räkenskapsåren. 

 Företagets redovisade nettoomslutning har uppgått till mer än 80 miljoner kronor de 

senaste två räkenskapsåren.  

De företag som inte uppfyller dessa kriterier klassas som mindre företag och kan istället välja 

att tillämpa K2 eller K3 (Young, 2013). 

 

Då regelverken skiljer sig åt så pass mycket bör ett par aspekter tas i beaktning innan valet av 

regelverk görs. Ett regelbaserat regelverk, såsom K2, kan minska den osäkerhet som kan 

uppkomma vid redovisning då det finns reglering för exakt hur en transaktion ska genomföras. 

Däremot kan ett sådant regelverk upplevas som enformigt för företag som är verksamma inom 
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olika branscher, då det inte finns samma flexibilitet som i ett principbaserat regelverk (Carmona 

& Trombetta, 2008). 

 

När ett principbaserat regelverk tillämpas ligger kunskapen inom företaget som grund, då det i 

större utsträckning krävs professionella bedömningar av den orsaken att regelverket är mer 

flexibelt. Dock kan detta medföra att de finansiella rapporterna inom företaget kan skilja sig åt 

över räkenskapsåren och detta kan leda till att en jämförelse är svårare att applicera (Collins, 

Pasewark, & Riley, 2012). 

 

2.4 Exempel på skillnader mellan K2 och K3 

K2 K3 

 Tillämpas av mindre onoterade 

företag (enligt ÅRL). Större företag 

får inte tillämpa K2. 

 Tillämpas av större onoterade 

företag. Det finns dock inga förbud 

för att mindre företag ska kunna 

tillämpa K3. 

 Regelbaserat regelverk som anses 

enklare att tillämpa. 

 Principbaserat regelverk som skapar 

flexibilitet. 

 Är mer detaljerat över hur 

årsredovisningen är utformad och 

strukturerad. Det finns en mall över 

vad som ska redovisas i respektive 

poster. 

 Årsredovisningen ska upprättas enligt 

ÅRL:s angivelser där det finns 

möjlighet till anpassning efter 

verksamhet. 

 Nyttjandeperioden för maskiner, 

inventarier och immateriella 

tillgångar bestäms till 5 år. 

 Nyttjandeperioden för varje tillgång 

bedöms individuellt för att uppnå ett 

rättvisande värde. 

 Värderar till anskaffningsvärde och 

aldrig till verkligt värde. 

 Värdering av verkligt värde är tillåtet. 

 Uppskjuten skatt får ej redovisas.  Uppskjuten skatt redovisas på 

samtliga skillnader mellan 

beskattning och redovisning. 

Tabell 1. Visar skillnaden mellan K2 och K3 (egen bearbetning, 2016).  
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2.5 Faktorer som kan påverka ett företags val av regelverk 

Nedantill presenteras mer ingående de faktorer som kan påverka ett företags val av regelverk. 

 

2.5.1 Rättvisande bild 

Rättvisande bild är ett begrepp som finns med i ÅRL. Detta innebär att årsredovisningens delar, 

det vill säga balansräkning, resultaträkning samt noterna, ska visa en helhet som ger en 

rättvisande bild av företagets resultat och ekonomiska ställning (Skatteverket, 2015). Begreppet 

kan ses som ett kvalitetskrav som måste följas tillsammans med god redovisningssed. Om 

företag följer ÅRL och god redovisningssed leder det till att de kan redovisa en helhet som 

anses som rättvisande. Dock kan vissa tilläggsupplysningar behöva göras för att uppnå en 

rättvisande bild. Problem kan emellertid uppstå för företag som redovisar enligt K2 då 

regelverket är standardiserat och bygger på schablonmässiga regler. Detta leder till att företag 

inte kan göra egna bedömningar och förenklingen i K2 medför att redovisningen inte ger en 

rättvisande bild. Inom K3 finns inte dessa förenklade regler vilket ger utrymme för egna 

bedömningar och därför kan K3 ses som mer fördelaktigt om företaget vill uppnå en mer 

rättvisande bild (BFNAR 2008:1). 

 

2.5.2 Företagets storlek 

K-regelverket delar in företag i kategorier som går efter storlek, där de mindre företagen med 

relativt okomplicerade verksamheter kan redovisa enligt reglerna i K2. I och med att hela 

regelverket bygger på företagets storlek är detta en faktor som måste tas i beaktning när de ska 

välja hur redovisningen ska upprättas. Företag som till en början räknas som litet men har stor 

tillväxtpotential under de kommande åren kan då snabbt ”växa ur” K2 och bör därför upprätta 

redovisning enligt K3 från början. Även för företag som ligger på gränsen för att räknas som 

ett stort företag kan det finnas anledning att upprätta redovisningen enligt K3 (Ahlfors, 2016). 

För större företag med dotterbolag finns det möjlighet att upprätta koncernredovisning vid 

tillämpning av K3 (Nilsson & Törning, 2013). 

 

2.5.3 Uppskjuten skatt  

Uppskjuten skatt uppkommer då det finns en temporär skillnad mellan en skuld eller tillgångs 

redovisningsmässiga och skattemässiga värde (Bokföringsnämnden, u.d.). Uppskjuten skatt 

beräknas på skillnaden mellan det skattemässiga värdet och det redovisningsmässiga (Marton 

et al., 2010). I K3 är det ett krav att företag ska redovisa uppskjuten skatt om det finns temporära 
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skillnader, medan företag som tillämpar K2 inte får redovisa uppskjuten skatt. Enligt 

bokföringsnämndens allmänna råd ska alla företag som tillämpar K3 lämna upplysningar om 

hur stor del av skatten i resultaträkningen som är uppskjuten skatt (BFNAR 2012:1). 

 

2.5.4 Härmande isomorfism 

Inom den institutionella teorin finns det enligt grundarna DiMaggio och Powell (1983) olika 

sätt för organisationer i samma bransch att efterlikna varandra. Detta fenomen kallas 

isomorfism och beskrivs i teorin som den förklarande variabeln till förändringar i 

organisationer. Härmande isomorfism är en av de tre grenarna inom isomorfismen. Den grundar 

sig på osäkerhet och uppmuntrar till imitation. Detta innebär att organisationer som känner en 

osäkerhet i sin befintliga miljö kan komma att imitera andra, mer framgångsrika organisationer, 

i samma bransch. Det är inte alltid säkert att organisationerna är medvetna om sin imitation, 

utan den används för att det är ett enkelt sätt att kopiera användbara metoder (DiMaggio & 

Powell, 1983). När företag ska välja vilket regelverk som ska tillämpas så kan företag enligt 

den härmande isomorfismen välja det regelverk som de flesta andra företag i samma bransch 

har valt (Holthausen & Leftwich, 1983). 

 

2.5.5 Komponentavskrivning 

Enligt K3 kan företag välja att använda sig av komponentavskrivning, det vill säga att tillgången 

delas upp i olika komponenter, om skillnaden i tillgångens förbrukning anses vara av större 

betydelse. Ett exempel på detta kan vara fastigheter. En fastighet kan först delas upp i byggnad 

och mark. Byggnaden kan sedan delas upp i stammar, stomme, tak och fasad. Dessa 

komponenter har ofta avsevärt olika nyttjandeperioder. I K3 ger komponentavskrivningen en 

bättre bild över hur den faktiska användningen är av de materiella tillgångarna (Norberg, 2014). 

I K2 däremot är komponentavskrivningar inte tillåtet (Berg, 2013).  

 

2.5.6 Immateriella tillgångar 

För att kunna redovisa en egenupparbetad immateriell tillgång måste företag först göra flertalet 

bedömningar om dess framtid. Enligt K2 är det inte tillåtet att aktivera immateriella tillgångar 

utan dessa utgifter ska kostnadsföras då de uppstår. I K3 finns det däremot två olika principer 

som företag kan välja mellan. I den ena principen kan de välja att aktivera de kostnader som 

uppfyller de krav som krävs för att de ska få tas upp i balansräkningen eller så kan företaget 

välja att kostnadsföra alla utgifter som uppkommer när tillgången anskaffas (Stralström, 2013). 
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2.5.7 Leasing  

Leasing innebär att ett företag hyr en produkt eller vara istället för att köpa den. Det finns två 

typer av leasing, dessa är finansiell leasing och operationell leasing. Finansiell leasing är idag 

den vanligaste formen av leasing i Sverige, vilket innebär att företaget betalar en fast 

månadskostnad till leasingföretaget men är själva ansvarig för produkten under leasingperioden 

(e-conomic). Operationell leasing innebär att leasingföretaget är ansvarig för produkten när den 

är uthyrd. Denna typ av leasing är mer vanlig internationellt (Törning, 2013). Leasing redovisas 

på olika sätt beroende på vilket regelverk som tillämpas. Inom K2 redovisas leasingavtal alltid 

som operationell leasing, medan K3 tillåter både operationell leasing och finansiell leasing 

(Bokföringsnämnden, u.d.). 
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3 Teorier 

I det här kapitlet presenteras studiens två valda teorier, positive accounting theory och 

institutionell teori. Senare del av kapitlet ger en sammanfattning av teorierna samt hur de ska 

användas i studien utifrån en analysmodell. Syftet med analysmodellen är att kategorisera 

faktorer som kan påverka företags val av regelverk. Dessa faktorer kommer i kapitel 7 att 

analyseras med utgångspunkt i studiens valda teorier. 

 

3.1 Positive accounting theory 

Det var på 1970-talet som Jensen och Meckling utvecklade agentteorin som sedan under 1978 

vidareutvecklades till positive accounting theory, PAT av Watts och Zimmerman. PAT utgår 

från antaganden att individer kommer att agera utifrån egenintresse och drivs av att maximera 

sin egen nytta (Deegan & Unerman, 2011). Detta gör att PAT är intressant för att försöka 

förklara och förutsäga varför företag gör vissa redovisningsval (Watts & Zimmerman, 1978). 

Enligt Watts och Zimmerman krävs att nyttan överstiger kostnaden för att en individ ska 

genomföra en handling. För att kunna förklara redovisningsval med hjälp av PAT måste 

aktörerna som är engagerade i valet vara identifierade (Watts & Zimmerman, 1990). 

 

Teorin beskriver att det i förhållandet mellan ägare och ledning finns ett kontrakt där parterna 

kommit överens om redovisningsval men att separationen mellan dem är för stor så att beslutet 

om redovisningsvalet i slutändan hamnar i ledningens händer (Collin, Tagesson, Andersson, 

Cato, & Hansson, 2009). Denna separation kan skapa olika mål för ägaren och ledningen samt 

leda till svårigheter för ägaren att kontrollera ledningens arbete (Eisenhardt, 1989). Ledningens 

stora inflytande över beslutsfattandet i redovisningsvalet antas leda till att ledningen fattar ett 

beslut som maximerar sin egen nytta och rikedom (Bowen, Noreen, & Lacey, 1981).  Detta då 

företagsledare i de flesta fall har mer information angående företagets investeringar vilket leder 

till informationsasymmetri som gör det svårare för företags intressenter att göra en bedömning 

vid investeringar (Cloyd, Pratt, & Stock, 1996). För att minska informationsasymmetrin kan 

företag ge ut mer redovisningsinformation, men för att ett företag ska vilja ta fram och 

presentera mer redovisningsinformation krävs det att nyttan överstiger de extra kostnader som 

tillkommer (Cohen & Lys, 2010). De extra kostnader som tillkommer är något som företag 

måste ta i beaktning och ställa i förhållande till vilken nytta den extra informationen genererar 

vid valet av regelverk. Att välja ett mer omfattade regelverk som ett principbaserat kan leda till 
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extra nytta för företag men kan dock leda till att en annan aktör påverkas negativt (Deegan & 

Unerman, 2011).  

 

3.2 Institutionell teori 

Den institutionella teorin är grundad av DiMaggio och Powell, där syftet med studien var att 

undersöka om det fanns några likheter mellan former och metoder inom organisationers 

struktur. Teorin försöker förklara hur organisationer, som är påverkade av omgivningens 

förväntningar, agerar på ett specifikt sätt och anpassar sin struktur (Collin et al., 2009). Detta 

kan ske vid exempelvis val av redovisningsmetod. Studien visade att det finns faktorer i 

samhället och omgivningen som påverkar olika organisationer inom samma bransch att 

efterlikna varandra. Organisationer som exempelvis tillhör en viss bransch har i början stora 

olikheter i synsätt, utformning och handlingsmönster. När organisationerna senare etablerat sig 

tillräckligt så utvecklar de en anpassning till de förutsättningar som finns i omgivningen. 

DiMaggio och Powell (1983) menar att detta sker för att organisationerna på så sätt ska undvika 

att gallras ut och förlora sin legitimitet. Det fenomen som förklarar varför organisationer 

tenderar att efterlikna varandra kallas för isomorfism. DiMaggio och Powell presenterar tre 

typer av isomorfism i sin studie: tvingande isomorfism, härmande isomorfism samt normativ 

isomorfism (Deegan & Unerman, 2011).  

 

3.2.1 Tvingande isomorfism 

Den tvingande isomorfismen uppstår när förändringar sker inom organisationen och att dessa 

beror på intressenters påtryckningar som organisationen är beroende av. Påtryckningarna kan 

bestå av både formella och informella påtryckningar. De formella kan bestå av regler och lagar, 

medan den informella kan bestå av samhällets förväntningar, normer och traditioner. 

Påtryckningarna kan även komma från de kulturella förväntningarna i samhället som påverkar 

organisationers beteende (DiMaggio & Powell, 1983). 

 

3.2.2 Härmande isomorfism 

En härmande isomorfism innebär att en organisation, på grund av osäkerhet, kommer att välja 

att försöka efterlikna andra organisationer inom samma område eller bransch. Detta för att 

kunna uppnå samma framgång som de andra organisationerna, givet att de använder sig av 

liknande metoder som de andra organisationerna (DiMaggio & Powell, 1983). Genom att härma 

andra minskar även den tidsåtgång och de resurser som krävs för att på egen hand undersöka 
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vad som är det bästa alternativet för organisationen. När exempelvis val ska genomföras av 

vilket regelverk som ska tillämpas och det inte uppkommit några tydliga för-eller nackdelar, är 

det enligt den härmande isomorfismen mest rimligt att tillämpa det regelverk som är nyttjat av 

de flesta organisationerna i samma bransch (Holthausen & Leftwich, 1983). 

 

3.2.3 Normativ isomorfism 

Enligt DiMaggio och Powell kan en normativ isomorfism förklaras genom en så kallad 

professionalisering. Detta uppstår genom att olika yrkesgrupper bestämmer de villkor, normer 

och metoder de kommer använda sig av inom sitt område i organisationen. Viktiga faktorer till 

den normativa isomorfismen kan vara yrkesmässiga nätverk och utbildningar. DiMaggio och 

Powell berättar att organisationer gör filtreringar när de anställer ny personal. Då personal med 

akademisk utbildning ofta får med sig olika normer och värderingar beroende på vart de 

studerat, gör att de sedan tar med dessa värderingar in i arbetslivet. Vid filtreringen kan 

organisationen således välja att endast anställa personal som kommer från ett visst universitet. 

Detta för att deras normer och värderingar kan vara en fördel för organisationen, då de skulle 

fatta beslut och uppfatta problem på ett liknande sätt (DiMaggio & Powell, 1983).  

 

3.3 Sammanfattning teorier/analysmodell 

Positive accounting theory utgår från antagandet att individer kommer agera utifrån 

egenintresse och drivs av att maximera sin egen nytta (Deegan & Unerman, 2011). För att en 

handling ska utföras enligt denna teori krävs det att nyttan överstiger kostanden (Watts & 

Zimmerman, 1990). Den institutionella teorin förklarar hur organisationer, som är påverkade 

av omgivningens förväntningar, agerar på ett specifikt sätt och anpassar sin struktur. Teorin 

förklarar att företag inom samma bransch har en tendens att efterlikna varandra, detta kallas för 

isomorfism. Dessa två skilda redovisningsteorier syftar till att förklara ett företags val av 

regelverk där de identifierade faktorerna kan kategoriseras till dessa teorier.  
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Figuren nedan visar analysmodellen som utgår från de två valda teorierna i studien. Utifrån 

dessa teorier analyseras de identifierade faktorerna. 

 

 

Figur 1. Analysmodell (egen bearbetning, 2016). 
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4 Metod  

I detta kapitel redogörs studiens tillvägagångssätt där en diskussion om metodval ingår samt 

studiens angreppssätt. Vidare anges de metoder som använts vid datainsamling, urval och 

bearbetning av data. Kapitlet behandlar tillvägagångssätt vid intervjuerna och innehåller en 

diskussion om de etiska aspekter studien förhåller sig till.  

 

4.1 Introduktion till metod 

Metod är ett omfattande begrepp då den ska vara ett arbetsredskap för att lösa problem och leda 

fram till ny kunskap. Allt som kan bidra till att uppnå dessa mål är en metod. När en 

forskningsmetod ska tas fram finns det två tänkbara angreppssätt och detta utifrån vilken typ av 

information som undersöks. Dessa metoder är kvalitativ och kvantitativ (Holme Magne & 

Solvang Krohn, 1997). En kvalitativ metod handlar om att beskriva, att söka innehåll hellre än 

förekomst. Till skillnad från den kvantitativa metoden där tal och siffror är det centrala, så är 

det texten och dess ord som kännetecknar den kvalitativa metoden. Detta uppnås genom 

fördjupning och flexibilitet. Med fördjupning menas att istället för att få en bredd på 

forskningen så är det ett djup som vill uppnås. Detta kan genomföras med hjälp av 

observationer, källanalys samt intervjuer. Att en kvalitativ metod kan beskrivas som flexibel 

grundar sig på att det inte bör ses som speciellt problematiskt att ändra på frågeschemat i 

forskningsprocessen. I en kvantitativ metod däremot skulle datan inte vara möjlig att jämföra 

om en ändring skulle ske efter att halva urvalet hade medverkat i studien. På detta sätt skiljer 

sig dessa två metoder sig följaktligen åt (Repstad, 2007).  

 

En kvantitativ metod kännetecknas istället av strukturering. På det sättet kan forskare gå mer 

på bredden än på djupet, vilket sker genom en statistisk undersökning som förklarar hur det är 

istället för varför. Styrkan i att standardisera är att informationen som erhålls blir möjligt att 

generalisera bättre än en kvalitativ metod. Då forskningsresultatet i synnerhet ska vara så 

generellt som möjligt, innebär det att ett urval görs för att sedan kunna generaliseras till en 

större population (Holme Magne & Solvang Krohn, 1997). 
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4.2 Metodval 

Studien utgår från att identifiera faktorer för att få en djupare förståelse kring valet företag gör 

vid tillämpning av K2 eller K3. Därmed kommer studien utgå från en kvalitativ metod, då vi 

bedömer att denna metod är mest lämpad för att uppfylla studiens syfte. Då mindre företag gör 

ett aktivt val mellan K2 och K3 blir det mer intressant med en studie och en forskningsfråga 

som söker svar på varför företag väljer respektive regelverk. Genom en kvalitativ metod 

förklaras med ord de viktigaste faktorerna som påverkar valet samt att med en kvantitativ metod 

redogöra för hur många som gjort respektive val (Bryman & Bell, 2013). Den kvantitativa 

metoden ger ett statistiskt sätt att se hur många som faktiskt tillämpar respektive regelverk. 

Tanken med att komplettera en kvalitativ metod med en kvantitativ är att få mer tyngd i studien. 

Genom den kvantitativa metoden kan studiens syfte till viss del uppfyllas och därmed gör det 

möjligt att redogöra fördelningen av gjorda val mellan K2 och K3 i respektive bransch. För att 

besvara varför företag gjort det valet krävs ett kvalitativt angreppssätt. Bästa tillvägagångssättet 

för att få svar på forskningsfrågan ansågs vara via intervjuer med personer på företag som haft 

en betydande roll vid beslutsfattandet. Intervjuer beskrivs som en väl lämpad forskningsmetod 

då studien syftar till att hämta information från respondenternas upplevelser och erfarenheter 

kring valet av regelverk (Dalen, 2008). Genom intervjuerna kunde faktorer som påverkade valet 

av regelverk identifieras men gav också möjlighet till djupare förståelse för beslutsfattarna i 

processen. Den kvantitativa metoden redogör och ger studien en tydlig bild över fördelningen 

av regelverk inom varje bransch där påtagliga skillnader mellan branscherna kan urskiljas.  

 

4.3 Angreppssätt 

Studien bygger på att identifiera faktorer som påverkar valet mellan K2 och K3, för att sedan 

göra en jämförande studie. Jämförelsen utförs på två branscher inom Dalarnas och Gävleborgs 

län för att säkerställa fördelningen av regelverk. Studien har sin utgångspunkt i Dalarnas län 

men en sammanställning på samma branscher har gjorts inom ett annat län. Valet att göra 

sammanställning på två län är för att utesluta att det inte finns betydande skillnader av 

fördelningen av regelverk i Dalarnas län i förhållande till övriga län. Branscherna som studerats 

är byggbranschen och juridik-, ekonomi- och konsultbranschen. Dessa branscher har valts ut 

genom databasen Retriever Business för att få fram två skilda branscher att jämföra i studien. 

Databasen har även använts för att få tillgång till de uppgifter som var nödvändiga vid kontakten 

av företagen. För att komma i kontakt med de företag som ingår i studien har mail skickats ut 

till relevanta personer på företagen. Syftet med studien har kortfattat beskrivits i mailet samt att 
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en intervju med den ansvariga på ekonomiavdelningen är av stort intresse. I mailet nämndes 

även att respondenterna kommer att vara anonyma. Då studien syftar till att redogöra för vilka 

faktorer som påverkar valet av regelverk, kan följaktligen personerna på företaget anonymiseras 

men även företaget i sig. Detta då det intressanta för studien är branscherna företagen är 

verksamma i. För att undvika oklarheter med mailet har personer i författarnas närhet, som har 

ledande roller på sin arbetsplats, fått möjlighet att läsa igenom mailet innan det skickades ut till 

studiens utvalda personer. När mailen skickades till de utvalda personerna på företagen gjordes 

det från författarnas studentmail, detta för att tydliggöra att mailet är skrivet av studenter. Totalt 

skickades 41 mail ut. 

 

Då det finns ett flertal gjorda studier inom området sedan tidigare har en avgränsning på Dalarna 

och Gävleborg samt respektive branscher gjorts. Detta för att det finns ett intresse för att kunna 

bidra med ny kunskap inom dessa branscher och län. 

 

4.4 Datainsamling 

I studien används både sekundärdata och primärdata. Sekundärdata innebär redan inhämtad 

information men för ett annat syfte och primärdata innebär insamling av ny information som är 

till för studiens syfte (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2007). Studiens sekundärdata utgår från 

årsredovisningar som hämtats från databasen Retriever Business. Genom sekundärdata 

redogörs fördelningen av regelverk inom respektive bransch. Primärdata som samlats in till 

studien har författarna erhållit genom intervjuer med relevanta personer på företagen som valts 

ut genom bestämda kriterier. 

  

4.5 Urval 

Genom databasen Retriever Business söktes information för att ta fram företag som har 

möjlighet att välja mellan regelverken K2 och K3. Dessa företag togs fram genom ÅRL:s 

kriterier för att företag ska räknas som ett mindre aktiebolag. Utifrån dessa bestämda kriterier 

begränsades urvalet till företag som har 10 miljoner till 49,9 miljoner i nettoomsättning. Det 

var nödvändigt med en nedre gräns för att utesluta de allra minsta aktiebolagen i urvalet 

eftersom det finns en risk att dessa har en begränsad kunskap om regelverken. Urvalet 

begränsades också till aktiebolag med 1-49 anställda. Urvalet är dessutom inriktat på två olika 

branscher, dessa är byggbranschen och juridik-, ekonomi- och konsultbranschen. 

Byggbranschen är intressant då företagen i branschen antas ha stora materiella 
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anläggningstillgångar som kan påverka valet av regelverk. Juridik- ekonomi- och 

konsultbranschen antas inte ha lika höga materiella anläggningstillgångar men att det inom 

branschen finns mer kunskap om regelverken vilket kan påverka valet. Genom att studera två 

skilda branscher går det att göra intressanta jämförelser. Två skilda branscher gör det möjligt 

att identifiera vilka faktorer som påverkar samt redogöra hur respektive bransch valt. Studien 

är också koncentrerad på två län, dessa är Dalarnas län samt Gävleborgs län. Detta gjordes för 

att säkerställa och få en tydlig bild av fördelningen av regelverk inom branscherna.  

 

Utifrån ovanstående kriterier gjordes fyra stycken sökningar i Retriever Business för att få fram 

företag i varje bransch: 

 

 

 

Figur 2. Antal utvalda företag i studien (egen bearbetning, 2016). 

För att få information om vilket regelverk företagen använder har det senaste årets 

årsredovisningar studerats. I studien ingår från Dalarnas län 192 stycken företag i 

byggbranschen samt 21 stycken företag inom juridik-, ekonomi- och konsultbranschen. Från 

Gävleborgs län ingår 189 stycken företag inom byggbranschen samt 13 stycken företag inom 

juridik-, ekonomi- och konsulttjänster. 

 

Informationen från årsredovisningarna för respektive län och bransch gav en tydlig bild över 

vilket regelverk företagen valt att tillämpa och denna information har sammanställs i ett 

cirkeldiagram. Vidare syfte med att gå igenom årsredovisningar var att få fram lämpliga företag 

Dalarnas län

Byggbranschen 192 st 

Juridik-, ekonomi-och 
konsultbranschen

21 st

Gävleborgs län

Byggbranschen 189 st

Juridik-, ekonomi-
och 

konsultbranschen
13 st
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som författarna kan ta kontakt med för en eventuell intervju, då studien syftar till att 

tillhandahålla djupare kunskap. Detta gör att urvalet inte sker slumpmässigt eller tillfälligt, utan 

urvalet görs systematiskt utifrån bestämda kriterier (Holme Magne & Solvang Krohn, 1997).  

 

Av årsredovisningarna bedömdes 41 företag som lämpliga för kontakt och en eventuell intervju. 

Responsen från de företag som kontaktades via mail visas i tabellen nedan:  

 

Revisorns beslut/begränsad kunskap 4 stycken 

Liknar tidigare regelverk 2 stycken 

Tackat ja  4 stycken 

Tackat nej 5 stycken 

Inget svar 26 stycken 

Summa: 41 stycken 

Tabell 2. Svarsfrekvens från företagen (egen bearbetning, 2016). 

4.6 Intervjuguide 

Inför intervjuerna förbereddes en semistrukturerad intervjuguide för att ge respondenterna stor 

frihet att utforma svaren på sitt egna sätt. En viktig del till valet av semistrukturerad intervju 

var för att få så utförliga svar som möjligt, då en stor del av det empiriska materialet utgår från 

informationen som framkom under intervjuerna. En annan fördel med semistrukturerade 

intervjuer är möjligheten att ställa följdfrågor på informationen som respondenterna förmedlade 

och på så sätt få en djupare kunskap (Bryman & Bell, 2013). Men i stort sett ställdes frågorna i 

den ursprungliga ordningen från intervjuguiden. Eftersom studien till stor del utgår från 

informationen som framkom under intervjuerna har mycket tid lagts på att utforma 

intervjuguiden och för att formulera relevanta frågor för de teman som diskuterades under 

intervjuerna.  

 

Intervjuguiden inleddes med frågor som var av allmän karaktär för att få igång ett bra och 

avslappnat samtal. De allmänna frågorna syftar till att erhålla information om hur länge 

respondenterna har arbetat inom respektive bransch samt kunskapsnivån och hur insatta de är 

inom ämnet. Därefter flyttades fokus på intervjufrågorna till vem inom företaget som väckte 

frågan om vilket regelverk som skulle tillämpas och vilka andra personer som var delaktiga i 

processen samt i beslutet. Vidare fortsatte intervjuguiden med frågor om vilka fördelar och 

nackdelar som diskuterades i valet och om det fanns något speciellt argument som blev 
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avgörande. Även frågor om företagets konkurrenter diskuterades och om företaget upplevt 

några skillnader med det nya regelverket. 

 

4.6.1 Operationalisering 

Figurerna nedan förklarar hur de utformade frågorna i intervjuguiden applicerats på studiens 

två teorier samt kapitel 2.   

 

Fråga 2 och 3 i intervjuguiden är av allmän karaktär och syftar till djupare förståelse för 

respondenten, dess arbete samt till att inleda intervjun avslappnat och lättsamt för att starta ett 

bra samtal. Därför tas inte dessa frågor med i operationaliseringen.  

 

 

Med positive accounting theory som utgångspunkt kan ett företags val av regelverk delvis 

förklaras. Teorin förklaras i kapitel tre och bygger på nyttomaximering samt att nyttan ska 

överstiga kostnaden för att handlingar ska genomföras. Intervjufrågorna 7, 8 och 10 är 

övergripande för att besvara studiens frågeställningar.  

 

 

Institutionell teori kan tillsammans med studiens andra teori förklara ett företags val av 

regelverk, då teorin beskriver att företag inom samma bransch tenderar att efterlikna varandra. 

Frågorna 4, 5 och 9 ligger till grund för att besvara studiens frågeställningar.  

 

 

Kapitel 2 ger en detaljerad beskrivning av regelverken och dess skillnader, samt faktorer som 

kan påverka ett företags val av regelverk. För att besvara studiens frågeställningar om vilka 

faktorer som påverkar ett företags val av regelverk har fråga 1, 6, 7 och 9 konstruerats.  

 

Positive accounting theory Fråga 7, 8 och 10

Institutionell teori Fråga 4, 5 och 9

Kapitel 2 Fråga 1, 6, 7 och 9
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4.7 Genomförande av intervjuer 

För att uppnå studiens syfte har fyra intervjuer genomförts. Tre av intervjuerna är personliga 

medan en intervju har gjort över telefon då det inte fanns möjlighet att träffa respondenten 

personligen. Varje intervju tog ca 30-45 minuter att genomföra. 

 

De personliga intervjuerna genomfördes på respondenternas arbetsplatser, då den främsta 

anledningen till det var att skapa en bra intervjusituation där respondenterna kände sig trygga 

vilket enlig Bryman och Bell (2013) leder till öppnare samtal. Samtliga intervjuer kunde spelas 

in vilket underlättade sammanställningen av intervjuerna. En annan fördel med inspelningen av 

intervjuerna var att det skapades större fokus på frågorna och samtalet då författarna inte 

behövde sitta och anteckna. 

 

Vid telefonintervjun användes högtalarfunktionen och samtalet spelades in via en app på 

telefonen, vilket gjorde att båda författarna kunde vara närvarande och delaktiga i intervjun. 

Problem som diskuterades innan telefonintervjun var att det skulle bli svårare då kroppsspråk, 

miner och respondentens reaktion på frågor försvinner då denne inte är synlig (Bryman & Bell, 

2013). Under de personliga intervjuerna var det viktigt att låta respondenten tala fritt och ge 

denne tid att tänka över svaren, detta för att få så utförliga svar som möjligt. Dock var det mer 

problematiskt över telefon då det var svårare att uppfatta om respondenten behövde mer tid att 

fundera över frågan. Författarna anser att de fick relevanta och utförliga svar av respondenten 

via telefon som sedan kunde sammanställas i studien. 

  

4.7.1 Bearbetning 

Inspelningarna från varje intervju har tagit lång tid att bearbeta då det varit viktigt att 

respondenternas egna ord ska få komma fram. Intervjuerna har inte transkriberats då det är 

tidskrävande samt resulterar i stora mängder papper som måste bearbetas under analysen 

(Bryman & Bell, 2013). Sammanställningen av varje intervju har gjorts så snabbt som möjligt 

efter intervjutillfället för att få ner informationen som framkom under intervjun. Då alla 

intervjuer spelats in fanns möjlighet att lyssna igenom intervjuerna direkt efter för att författarna 

skulle kunna diskutera intervjun med varandra och därmed inte gå miste om något vid 

sammanställningarna.  
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Intervjumaterialet har bearbetats utifrån något som kan liknas med en innehållsanalys. Detta då 

syftet med en innehållsanalys är att slå fast frekvensen för vissa ord som sedan kan tematiseras 

och kategoriseras (Czarniawska, 2014). De sju faktorerna som tros ha påverkat företagens val 

av regelverk kategoriserades efter den framtagna analysmodellen som bygger på studiens två 

teorier. Analysmodellen har presenterats mer ingående i avsnitt 3.3.  

 

4.8 Etik 

Vid genomförandet av intervjuer har författarna valt att låta dels respondenterna men även 

företaget de är verksamma inom vara anonyma, med anledning till att det är företagens 

branscher som är det centrala i studien och inte företagen i sig. Detta togs även upp under 

intervjuerna för att respondenterna skulle känna sig trygga och säkra. Genom att garantera 

anonymitet så skyddas respondenterna även mot att personlig information offentliggörs. Detta 

uppfylls genom att insamlingen av datan organiseras på ett sådant sätt att informationen inte 

går att koppla samman med personen som lämnat den (Ruane, 2006). Innan intervjuerna 

påbörjades har författarna förtydligat studiens syfte och att respondentens medverkan är av stor 

betydelse, då det kan vara svårt för de utvalda personerna att förstå nyttan med att medverka i 

studien. Detta är något som Patel och Davidson (2011) skriver är särskilt viktigt att informera 

om för att respondenterna ska vara tillräckligt insatta i studien så att de ska kunna ge så relevanta 

svar som möjligt på intervjufrågorna. 

  

4.9 Metoddiskussion 

För att undvika problem vid insamlingen och mätning av kvantitativ information bör hänsyn 

tas till begreppen validitet och reliabilitet i studien. Validitet behandlar insamlingens giltighet, 

om man mäter det som är avsett att mätas och är således beroende på vad som mäts (Holme 

Magne & Solvang Krohn, 1997). Begreppsvaliditet är en typ av validitet som redogör för om 

det mätinstrument som används mäter rätt (Bryman & Bell, 2013). Denna studie har utgått från 

årsredovisningar som studerats för att mäta företags val mellan K2 och K3. Vilket regelverk 

som tillämpas framgår tydligt i företagens årsredovisningar och denna mätmetod anses därmed 

som tillförlitlig. En annan typ av validitet som Bryman och Bell (2013) redogör för är extern 

validitet där de menar att en studies resultat ska kunna generaliseras till en större population. 

Urvalet i denna studie anses som tillräckligt stor för att resultatet ska kunna generaliseras till 

liknande företag inom dessa branscher, varvid den externa validiteten anses vara god. Dock är 

det inte säkert att detta resultat kan tillämpas på övriga branscher som inte ingått i studien. 
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Reliabilitet däremot handlar om pålitlighet och är beroende på hur det mäts. Reliabiliteten 

avgörs av hur mätningarna är utförda och noggrannheten vid bearbetningen av informationen. 

Mätningen bör vara så reliabel som möjligt att samma resultat skulle framkomma även om 

andra personer gjorde liknande mätningar (Bryman & Bell, 2013). Då årsredovisningarna är av 

tydlig karaktär och inte är tolkningsbara anses studiens reliabilitet som hög. Årsredovisningarna 

som granskats kommer heller inte att ändras vilket även det bidrar till att reliabiliteten stärks. 

 

Det är dock inte tillräckligt att endast utgå från en reliabel information. Skulle informationen 

mäta något helt annat än det som är avsett att mäta eller det som förmodas mätas, så spelar det 

ingen roll hur pass reliabel informationen är. Den mätningen kommer inte gå att använda då 

den endast är reliabel. En mätning bör följaktligen vara både reliabel men även valid (Bryman 

& Bell, 2013). Detta är något som tagits hänsyn till i studien och då årsredovisningarna inte 

bedöms eller tolkas kan den kvantitativa mätningen vara både tillräckligt valid och reliabel. 

 

Vid genomförandet av intervjuerna har konfirmering varit av stor vikt, vilket innebär att 

författarna agerar i god tro och undvika att låta personliga värderingar påverka studiens 

innehåll. För att undvika detta har en semistrukturerad intervjuguide används där författarna 

undvikit att ställa ledande frågor. Även tillförlitlighet är ett begrepp som tagits i beaktning vid 

genomförande av intervjuerna vilket innebär att återge en korrekt bild av forskningsområdet 

som studerats. För att stärka tillförlitligheten har författarna haft möjlighet att återkomma till 

respondenterna för att säkerställa att den information som inhämtas tolkats korrekt (Bryman & 

Bell, 2013). 
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5 Resultat 

I det här kapitlet presenteras resultatet av sammanställningen från årsredovisningar för de 

valda branscherna i studien. Resultatet omfattar företag i Dalarnas län samt Gävleborgs län 

och detta redogörs i tabeller och figurer för att ge en tydlig bild av fördelningen inom respektive 

branscher. 

 

5.1 Gjorda val mellan K2 och K3 

I detta avsnitt redogörs hur fördelningen av regelverk ser ut i respektive bransch för onoterade 

aktiebolag i Dalarnas län samt Gävleborgs län. Ett av syftena med studien är att redogöra hur 

företagen i respektive bransch valt mellan K2 och K3. Dessa sammanställningar har gjorts i 

tabeller och cirkeldiagram för att skapa en uppfattning om hur fördelningen ser ut i respektive 

bransch. Resultatet från sammanställningarna har analyserats i senare del av studien. 

 

5.1.1 Dalarna 

Bransch K2 K3 Totalt 

Juridik-, ekonomi- & 

konsultbranschen 

13 (62%) 8 (38%) 21 (100%) 

Byggbranschen 182 (95%) 10 (5%) 192 (100%) 

Totalt 195 (91.5%) 18 (8,5%) 213 (100%) 

Tabell 3. Visar fördelningen av K2 och K3 inom branscherna i Dalarna (egen bearbetning, 

2016). 

Tabell 3 visar hur företag inom byggbranschen och juridik-, ekonomi- och konsultbranschen i 

Dalarnas län valt mellan K2 och K3. I juridik-, ekonomi- och konsultbranschen ingick 21 

företag. Av dessa har 13 stycken valt K2 vilket motsvarar 62 %, varav de resterande 8 företagen 

valt K3 vilket representerar 38 %. I byggbranschen ingick 192 företag. Av dessa har 182 

stycken valt K2 vilket utgör 95 %, varav de resterande 10 företagen valt K3 detta motsvarar 5 

%. Totalt antal företag som ingick från båda branscherna från Dalarnas län var 213 stycken. 

Nedan visas skillnaderna i figur 3 och 4 för att ge en tydligare uppfattning om fördelningen.  
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Figur 3,  4. Visar procentuell fördelning av K2 och K3 i Dalarna (egen bearbetning, 2016). 

 

5.1.2 Gävleborg 

Bransch K2 K3 Totalt 

Juridik-, ekonomi- & 

konsultbranschen 

9 (69%) 4 (31%)  13 (100%) 

Byggbranschen 175 (93%) 14 (7%) 189 (100%) 

Totalt 184 (91%) 18 (9%) 202 (100%) 

Tabell 4. Visar fördelningen av K2 och K3 inom branscherna i Gävleborg (egen bearbetning, 

2016). 

Tabell 4 visar hur företag inom byggbranschen och juridik-, ekonomi- och konsultbranschen i 

Gävleborgs län valt mellan K2 och K3. I juridik-, ekonomi- och konsultbranschen ingick 13 

företag. Av dessa har 9 stycken valt K2 vilket motsvarar 69 %,varav de resterande 4 företagen 

valt K3 vilket representerar 31 %. I byggbranschen ingick 189 företag. Av dessa har 175 

stycken valt K2 vilket utgör 93 %. De resterande 14 företagen har valt K3 vilket motsvarar 7 

%. Totalt antal företag som ingick från båda branscherna från Gävleborgs län var 202 stycken. 

Nedan visas skillnaderna i figur 5 och 6 för att ge en tydligare uppfattning om fördelningen. 

 

    

Figur 5,  6. Visar procentuell fördelning av K2 och K3 i Gävleborg (egen bearbetning, 2016). 

69%

31%

Juridik-, ekonomi- & 
konsultbranschen

K2

K3
93%

7%

Byggbranschen

K2

K3

62%

38%

Juridik-, ekonomi- & 
konsultbranschen

K2

K3
95%

5%

Byggbranschen 

K2

K3



 

27 
 

6 Resultat av intervjuer 

Inledningsvis presenteras respondenterna som deltagit i studien samt vilken bransch och 

regelverk som används. Därefter presenteras den information som framkom genom de 

semistrukturerade intervjuerna. Avslutningsvis sammanställs de faktorer som identifierats 

under intervjuerna i en tabell. 

 

6.1 Respondenter som deltagit i studien 

Nedtill presenteras de respondenter som deltagit i studien: 

Respondent 1 VD på ett företag inom byggbranschen som tillämpar K3 

Respondent 2 Financial controller på konsultföretag inom IT som tillämpar K3 

Respondent 3 Ekonomichef på konsultföretag inom IT som tillämpar K2 

Respondent 4 Ekonomichef på ett företag inom byggbranschen som tillämpar K2 

 

6.2 Intervju- Respondent 1- Byggbranschen K3 

6.2.1 Allmänt 

Författarna intervjuade VD:n på ett företag inom byggbranschen i Dalarna. Han har arbetat 

inom företaget sedan 1999 men haft olika roller inom företaget. År 2000 tog han över VD posten 

och under 2005 blev han ägare i företaget. När författarna intervjuar respondenten får de veta 

att han nyligen slutat som VD och är idag ordförande i styrelsen för koncernen samt de andra 

bolagen de äger.  

 

6.2.2 Val av regelverk 

Innan de nya reglerna infördes upprättade företaget sin årsredovisning efter K2. I början av 

2013 fick respondenten ett mail av revisorn som påtalade att nya regler var på gång och att 

företaget skulle behöva ta ställning till det nya regelverket. Efter diskussioner där ägarna samt 

revisorn var delaktig började beslutsfattarna fundera på hur redovisningen skulle påverkas av 

att byta från K2 till K3. Under 2013 väcktes frågan om regelverket och dess påverkan, vilket 

ledde till att revisorn fick i uppgift att året innan göra beräkningar för att se vilka förändringar 

byte av regelverk skulle innebära. Vid omräkningen ville företaget framförallt se hur det nya 

regelverket skulle påverka företagets resultat. Ett avgörande argument för att byta regelverk var 

att företaget hade behov av enhetliga regler för alla företag inom koncernen vilket ledde till att 

K3 ansågs som det bästa alternativet. Respondenten beskriver det som att ” …K3 kändes 
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hanterbart, plus att vi får enhetliga regler i koncernen”. En annan anledning till bytet av 

regelverk var att företaget har växt så pass mycket de senaste åren att respondenten upplever att 

företaget har nyttjat K2 regelverket fullt ut. 

 

Den största skillnaden som upptäcktes var att resultatet påverkades till viss del men 

beräkningarna visade att det skulle jämna ut sig i längden. Förändringar av 

redovisningsprinciper och övergångsbestämmelser påverkade företagets leasingavtal som 

tidigare redovisades som operationell leasing. I det nya regelverket klassificeras leasingavtal 

istället som finansiella och redovisas nu i balansräkningen. Företag kan i och med tillämpningen 

av K3 skriva av fastigheten med hjälp av komponentavskrivningar vilket företaget inte har gjort 

innan. Respondenten menar att ”.. med facit i hand ska jag säga att vi fått bättre struktur i 

redovisningen” som gav en mer rättvisande bild över företaget vilket också ansågs som en 

fördel.  

 

Respondenten berättar att företaget inte har speciellt stor koll över hur konkurrenterna redovisar 

men att han är medveten om att de flesta andra företag i branschen inte upprättar utifrån samma 

regelverk som de själva. 

  

6.3 Intervju- Respondent 2- Konsultbranschen K3 

6.3.1 Allmänt 

Respondent 2 arbetar som Financial controller på ett konsultföretag i Dalarna. Hon har arbetat 

med redovisning sedan 1987, då hon började arbeta på en redovisningsbyrå. Någon tidigare 

ekonomutbildning har respondenten inte, utan har genomgått interna utbildningar inom 

företaget. 

 

Vid 23 års ålder började hon arbeta på sitt nuvarande arbete. Då var företaget litet men 

expanderade till en koncern och såldes sedan vidare tillsammans med dotterbolagen till ett annat 

bolag. I och med expansionen togs beslutet att övergå från K2 till K3. När övergången till K3 

skulle ske fick respondenten gå en utbildning på Ernst & Young, vilket resulterade i att hon i 

nuläget har god kunskap om regelverket. För att underlätta vid övergången till K3 valde 

företaget att köpa tjänsten att upprätta årsredovisningar, så även detta år, istället för att någon 

inom företaget skulle göra det. Respondenten har som uppgift att kontrollera samt granska 

årsredovisningarna men hon är inte delaktig i upprättningen av årsredovisningen. 
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6.3.2 Val av regelverk 

Då företaget ingår i en koncern, där moderbolaget räknas som ett stort bolag och måste tillämpa 

K3, så har även detta företag tillämpat samma regelverk. Valet av regelverk grundar sig således 

på att det är enklare att upprätta årsredovisningen om alla företag i en koncern tillämpar samma 

regelverk. Respondenten berättar även att ”…vårt största bolag i koncernen har IFRS och dom 

harmoniserar lite mer, K3 och IFRS än med K2”. Dock hade hon personligen hellre valt K2 vid 

den tidpunkten då hon kände att hon hade bättre koll på just det regelverket eftersom de hade 

använt sig av ett förenklat regelverk tidigare. ”Hade vi inte varit tvungna att välja hade vi aldrig 

gjort det”. Respondenten upplever heller inte att konkurrenternas val av regelverk har någon 

påverkan på företaget. De personer som var delaktiga i beslutsfattandet i införandet av det nya 

regelverket var koncernens VD, vår respondent samt de revisorer som upprättar de olika 

företagens årsredovisningar.  

 

Respondenten berättar att hon ser flera fördelar med att upprätta K3, då det finns många bra 

poster företag kan använda sig av. Dock är det flertalet poster som just detta företag inte har 

möjlighet att tillämpa, som exempelvis finansiella instrument, max 10 år på goodwill samt 

successiv vinstavräkning. Då företaget har lån till utländska bolag kan de heller inte dra av de 

koncerninterna räntekostnaderna eftersom detta inte är avdragsgillt enligt K3. En nackdel som 

respondenten upplever är att det vid övergången till K3 var krångligt då stora delar av 

redovisningen räknades om. Dock ansåg hon att ur ett koncernperspektiv så kommer företaget 

gynnas av att tillämpa K3. Några betydande skillnader upplever inte respondenten att det 

tillkom vid övergången, mer än att det har tillkommit fler noter i årsredovisningen.  

 

6.4 Intervju- Respondent 3- Konsultbranschen K2 

6.4.1 Allmänt 

Författarnas tredje intervju är med en ekonomichef på ett konsultföretag i Dalarna. 

Respondenten berättar att hon har arbetat som redovisningskonsult hela sitt aktiva arbetsliv. År 

2003 startades det första konsultföretaget som senare blev koncernens moderbolag, då skötte 

respondenten företagets redovisning på sin fritid. Tre år senare startades ett till företag, ett 

dotterbolag till det första, och även då sköttes redovisningen på respondentens fritid. Sedan fem 

år tillbaka arbetar respondenten endast inom detta företag och är således även ekonomichef. 
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6.4.2 Val av regelverk 

Vid införandet av det nya regelverket tog respondenten beslutet själv i samråd med revisorn om 

vad som skulle vara mest tillämpbart för företaget. Från början var det tänkt att K3 skulle 

tillämpas på alla bolag för enkelhetens skull, då moderbolaget räknas som ett stort bolag och 

måste tillämpa K3. Dock har företaget en leasing som ska bokföras och detta skulle bli mer 

komplicerat med K3, så därför beslutades det att företaget istället skulle tillämpa K2. Det 

regelverket ansågs fördelaktigt då operationell leasing används, vilket innebär att leasingen inte 

tas upp i balansräkningen. Hyreskostnaderna bokförs som direkta kostnader och detta leder till 

bättre nyckeltal för företaget. 

 

Hur företagets konkurrenter hade valt att upprätta sin redovisning hade respondenten först inte 

reflekterat över, men då företaget har ett brutet räkenskapsår hade de möjlighet att hinna se hur 

övriga företag i samma bransch valt innan de själva skulle göra det. Respondenten berättar att 

hon efter årsskiftet 2014 fick en mall från en revisionsbyrå där det stod hur redovisningen skulle 

upprättas utifrån respektive regelverk. Detta var något som hon beskriver var hjälpsamt inför 

valet då hon fick en bra översikt på vilka poster i bokföringen som konkurrerande företag hade 

fokuserat på. Hon berättar att ”...vi kunde vänta in i det sista, första gången vi upprättade enligt 

K2 var augusti 2014”. 

 

Respondenten använder inga bokföringsprogram i sitt arbete utan arbetar med hjälp av Excel, 

något som hon upplever är enklare då K2 liknar tidigare redovisning. Detta medförde att 

företaget endast behövde ändra de poster som var relevanta. Dessutom anser hon att företagets 

bokföring är så pass enkel att inga komplexa bokföringsprogram är nödvändiga. Hon beskriver 

det som ”…vi har ju väldigt enkla bokslut då vi äger nästan ingenting, endast lite 

kontorsinventarier”. Varje månad stämmer hon av de poster som ska periodiseras och på så sätt 

har hon en bra överblick då hon själv lägger in posterna istället för att använda sig av ett 

program som gör det.  

 

Några betydande skillnader har respondenten inte upplevt vid regelbytet. Företaget har leasing 

som var det starkaste argumentet för att välja K2 och då företaget heller inte har något lager, 

inventarier eller byggnader så ser hon heller inga nackdelar med det nuvarande regelverket. All 

redovisning sköts inom företaget så någon kostnadspåverkan har heller inte skett, då kunskapen 

finns inom företaget. 

 



 

31 
 

6.5 Intervju- Respondent 4- Byggbranschen K2  

6.5.1 Allmänt 

Den fjärde intervjun är med en ekonomichef på ett byggföretag. Respondenten berättar att hon 

arbetat med ekonomiarbete under 35 år men egentligen inte har någon ekonomiutbildning i 

grunden. Under åren har respondenten genomgått utbildningar inom redovisning för att få mer 

kunskap, men en stor del av sin kunskap har hon erhållit genom praktiskt arbete. Idag är hon 

ansvarig för all redovisning på företaget samt ansvarig för lönerna till de 25 anställda på 

företaget. Respondenten berättar att hon har ett bra samarbete med revisorn som hjälper henne 

med upprättningen av årsredovisningen men att hon själv ansvarar för avstämningar och skriver 

underlaget.  

 

6.5.2 Val av regelverk 

Hon berättar att företaget idag använder sig K2 vid upprättning av redovisning vilket företaget 

gjort sedan 2014. När diskussionen inleddes om vilket regelverk som skulle tillämpas var 

revisorn delaktig tillsammans med respondenten. Hon fick rådet av revisorn att tillämpa K2 då 

det ansågs mest fördelaktigt, främst genom att det är ett mindre och enklare regelverk. Med 

hjälp av revisorn har hon fått tillräckligt med kunskap om tillämpningen av K2. Hon var överens 

med revisorn vid valet av regelverk då hon berättar att ”…vad jag vet så är det den vanligaste 

formen för små och medelstora företag”. Då det inte finns några direkta intressenter till 

företaget så krävs inte mer omfattande redovisningsinformation än den de i dagsläget ger ut.  

 

När författarna frågade om vilka fördelar respektive nackdelar som diskuterades inför val av 

regelverk berättade respondenten att ”…vi i det läget inte såg någon fördel att välja K3 då det 

är mer komplext och mer tidskrävande”. En fördel som diskuteras är att respondenten anser att 

det är relativt lätt att tillämpa K2 och hon tycker det är skönt att hon inte behöver tänka så 

mycket utan det mesta sköts på rutin. Hon berättade att K2 är det regelverk som mest liknar hur 

företaget redovisade innan vilket också kändes som en fördel vid valet. I diskussionen om 

regelverk frågade författarna om kostnaden påverkade valet av regelverk vilket respondenten 

först funderade på och sedan svarade att det de aldrig räknat på hur stor kostnadsskillnaden 

skulle vara. Dock anser hon att det troligtvis skulle bli dyrare då hon skulle vara mer beroende 

av revisorn och att det skulle ta längre tid att upprätta redovisningen, vilket skulle leda till en 

större kostnad för företaget. Att redovisa utifrån K2 har fungerat bra och en diskussion om att 

byta regelverk har aldrig varit aktuell. 
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6.6 Identifierade faktorer under intervjuerna  

Identifierade faktorer Bygg K3 Konsult K3 Bygg K2 Konsult K2 

Leasing    X 

Företagets storlek X X   

Rättvisande bild X    

Revisorns påverkan X  X  

Komponentavskrivningar X    

Kostnad/nytta X X X X 

Koncernredovisning X X   

Tabell 5. Visar identifierade faktorer som framkom under intervjuerna (egen bearbetning, 

2016).  



 

33 
 

7 Analys/diskussion 

Resultaten från det empiriska materialet i kapitel 5 och kapitel 6 kopplas samman med studiens 

teorier och analyseras. 

 

7.1 Positive accounting theory 

En faktor som påverkade valet av regelverk för konsultföretaget som tillämpar K2 var 

redovisning av leasing. Då företaget har operationell leasing skulle en tillämpning av K3 

medföra att redovisningen av leasing skulle bli mer omfattande och tidskrävande. Som Deegan 

och Unerman (2011) skrev så strävar företag efter att maximera sin nytta och i detta fall ansåg 

företaget att nyttan inte blir tillräckligt stor för att överstiga kostnaden samt den tid som krävs 

för att upprätta redovisningen av leasing enligt K3.  

 

Byggföretaget som upprättar sin redovisning enligt K3 ansåg att företagets storlek var en 

påverkande faktor. Detta antagande grundar sig på att respondenten upplevde att företaget hade 

nyttjat K2 fullt ut och att företaget även ansågs som för stort för att tillämpa K2 då det finns en 

stor tillväxtpotential. Om företaget valt K2 vid införandet fanns det en risk att efter ett par år 

behöva genomgå en process med omarbetning av redovisningen igen för att anpassa den efter 

K3. Därför togs beslutet att tillämpa K3 direkt vid införandet av de nya K-regelverken vilket 

resulterade i en lägre administrativ kostnad, detta är något som överensstämmer med Deegan 

och Unerman (2011) antaganden. 

 

Eftersom ett av byggföretagen äger en fastighet var det fördelaktigt att tillämpa K3 då möjlighet 

till komponentavskrivning finns. Följaktligen kan komponentavskrivning bedömas som en 

faktor som påverkar företagets val av regelverk. Då företaget strävar efter att maximera sin egen 

nytta är det mer fördelaktigt att utnyttja komponentavskrivning på fastighet istället för 

schablonmässig avskrivning. Då komponentavskrivning delar upp fastigheten i olika 

komponenter som värderas och skrivs av separat vilket genererar en högre nytta och kan således 

hänföras till Watts och Zimmermans (1990) antaganden inom PAT. 

 

En faktor som påverkade företagen som redovisar enligt K2 var kostnaden. Både respondent 3 

och respondent 4 ansåg att det inte fanns någon nytta med att lägga extra tid på att ge ut mer 

redovisningsinformation, då de båda företagen inte har så många intressenter. I detta fall ansåg 

företagen att nyttan inte skulle överstiga kostnaden. Till skillnad från företagen som redovisar 



 

34 
 

enligt K3 som anser att den kostnad som uppkommer genererar mer nytta genom att företagen 

får en mer rättvisande bild och kan använda sig av koncernredovisning och 

komponentavskrivningar. Detta kan förklaras utifrån PAT och de antaganden som Cohen och 

Lys (2010) förklarar i sin artikel om redovisningsinformation. 

 

För två av företagen var koncernredovisning en faktor som påverkade valet av regelverk. Dessa 

företag var konsultföretaget och byggföretaget som båda tillämpar K3. Då båda företagen ingår 

i en koncern där övriga företag tillämpar det principbaserade regelverket bedömdes det som 

fördelaktigt att samtliga företag tillämpar samma regelverk. Detta då en tillämpning av två 

skilda regelverk inom koncernen skulle skapa ett mer invecklat arbete som kräver mer tid. Av 

den anledningen har enhetliga regler utformats för alla företag inom koncernen. Detta bidrar till 

att nyttan överstiger kostnaden för företagen då alla tillämpar samma regler. Respondent 1 

beskriver att genom tillämpning av K3 kan information om hela koncernen presenteras, vilket 

inte är möjligt i K2. Även då K3 kräver att företaget presenterar mer redovisningsinformation 

så antas nyttan med den extra informationen överstiga kostnaden. Detta återkopplas till Cohen 

och Lys (2010) antagande om att företag endast presenterar extra information om nyttan 

överstiger kostnaden som tillkommer. 

 

Den sammantagna bilden är att företagen ligger i linje med PAT, då ledningen antas vara 

rationell och nyttomaximerande. Ett företags redovisning kan leda till nytta för företaget genom 

exempelvis kostnadsbesparingar. Detta genom att mer information om företagets verksamhet 

och resurser kan resultera i lägre kostnad vid finansiering (Deegan & Unerman, 2011). 

 

7.2 Institutionell teori 

Respondent 1 berättar att bytet av regelverk från K2 till K3 gav mer struktur och en mer 

rättvisande bild över företagets tillgångar. Detta kan knytas till med den tvingande 

isomorfismen inom den institutionella teorin där DiMaggio och Powell (1983) redogör att 

företag gör förändringar för att uppnå samhällets förväntningar som kan bestå av både formella 

och informella påtryckningar. Det nya regelverket kan ses som en formell påtryckning från 

samhället som företaget vill och förväntas leva upp till. Då bestämmelserna och införandet av 

det nya regelverket medförde att företag var tvungna att ta ställning och göra ett val mellan K2 

och K3.  
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En av de tydligaste faktorerna som identifierades var revisorns påverkan vid beslut av regelverk, 

denna faktor påverkade båda företagen i byggbranschen. Anledningen till att revisorn har så 

stort inflytande antas vara kunskapsnivån om regelverken inom företagen i byggbranschen är 

relativt låg. I en jämförelse med konsultföretagen som studerats har en högre intern kunskap 

identifierats. Då kunskapen i byggföretagen är lägre än i konsultföretagen förlitar de sig mer på 

den anställda revisorns yrkesmässiga kunskap. Detta kan kopplas ihop med vad DiMaggio och 

Powell (1983) tar upp i sin institutionella teori. I den normativa isomorfismen beskriver de hur 

företag anställer personal med akademisk utbildning för att tillhandahålla ny kunskap, 

värderingar och normer. Inom ekonomi-, juridik- och konsultbranschen har de anställda i 

företagen likartade akademiska utbildningar i grunden, vilket resulterar i att företaget i sig 

besitter en högre yrkesmässig kunskap inom området. Något som styrker detta är resultatet ur 

sammanställningen av gjorda val mellan K2 och K3 i respektive bransch. Collins et al. (2012) 

diskuterar i sin artikel att en tillämpning av ett principbaserat regelverk kräver mer 

professionella bedömningar av användaren än vid användningen av ett regelbaserat regelverk 

men ger således mer flexibilitet. 

 

Konsultföretaget som tillämpade K2 har ett brutet räkenskapsår, vilket medförde att företaget 

först tillämpade det nya regelverket i augusti 2014. En fördel med detta var att företaget på så 

vis fick en bättre bild över hur resterande företag inom branschen valt, vilket resulterade i att 

företaget själva inte behövde lägga lika mycket tid och resurser för att ta fram det fördelaktiga 

alternativet. Företagets handlingssätt kan knytas till den härmande isomorfismen som beskriver 

att när val av regelverk ska genomföras tenderar företag att välja det regelverk som nyttjas av 

de flesta företag i branschen (Holthausen & Leftwich, 1983).  

 

Från sammanställningen av gjorda val mellan K2 och K3 kan en tydlig skillnad mellan 

branscherna urskiljas. Inom byggbranschen i både Dalarnas län samt Gävleborgs län väljer 

majoriteten av företagen att tillämpa K2, något som sammanställningen visar då 95 % 

respektive 93 % av företagen i byggbranschen i de båda länen valt att tillämpa K2. Detta är 

något som den härmande isomorfismen i den institutionella teorin bekräftar, där DiMaggio och 

Powell (1983) presenterar att företag inom samma bransch tenderar att efterlikna varandra. Om 

företag inte efterliknar andra i branschen skulle det krävas både mer tid och resurser för att på 

egen hand undersöka det bästa alternativet. Den härmande isomorfismen kan även urskiljas 

inom juridik-, ekonomi- och konsultbranschen där majoriteten tenderar att välja K2 även om 

skillnaden mellan tillämpningen av regelverk inte är lika påtaglig som i byggbranschen.   
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8 Slutsats 

I det avslutande kapitlet besvaras studiens frågeställningar utifrån syftet. Resultatet som 

framkommit under studien ligger till grund för slutsatserna. Avslutningsvis ges förslag till 

vidare forskning.  

 

8.1 Studiens slutsats 

Syftet med studien var att studera fördelningen av K2 och K3 för mindre onoterade företag 

inom byggbranschen och juridik-, ekonomi- och konsultbranschen, samt identifiera faktorer 

som kan påverka valet av regelverk. Datamaterialet består av årsredovisningar som är hämtade 

från databasen Retriever Business samt primärdata inhämtad från fyra intervjuer. För att uppnå 

syftet formulerades två frågeställningar, studiens första frågeställning lyder: 

 

 Hur har företagen i respektive bransch valt mellan K2 och K3? 

För att studera fördelningen inom branscherna gjordes ett urval utifrån bestämda kriterier där 

företags årsredovisningar granskades. Genom granskningen kunde ett resultat utläsas där 

byggbranschen tenderar att välja K2, då fördelningen visar att 95 % av företagen i Dalarna och 

93 % av företagen i Gävleborg valt K2. Inom juridik-, ekonomi- och konsultbranschen är 

fördelningen mellan K2 och K3 mer jämn än inom byggbranschen, dock visar resultatet att 62 

% av företagen i Dalarna och 69 % av företagen i Gävleborg valt K2. Resultatet visar att valet 

av regelverk skiljer sig åt mellan branscherna, vilket påvisas i sammanställningen där studiens 

första frågeställning besvarats. Den andra frågeställningen som formulerats i studien lyder:  

 

 Vilka faktorer kan påverka valet mellan K2 och K3 för onoterade företag?  

För att identifiera faktorer som kan påverka företags val av regelverk har intervjuer genomförts. 

I urvalet finns företag som tillämpar både K2 och K3 inom respektive branscher representerade. 

De sju faktorer som identifierats från intervjuerna har sammanställts i en tabell för att tydliggöra 

vilka faktorer som påverkat varje företags val av regelverk. Faktorerna har sedan kategoriserats 

utifrån studiens valda teorier, positive accounting theory och institutionell teori. Faktorerna som 

författarna har kopplat till positive accounting theory är leasing, företagets storlek, 

komponentavskrivningar, kostnad/nytta och koncernredovisning. Till den institutionella teorin 

har faktorerna rättvisande bild och revisor kopplats. 
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8.2 Reflektioner av studien 

Inledningsvis hade författarna en föreställning om att de ansvariga på företagen hade god 

kunskap om regelverken och dess tillämpning, dock visade det sig detta inte var fallet på alla 

kontaktade företag. Flera av de kontaktade företagen svarade att de hade en alltför begränsad 

kunskap för att kunna medverka i studien och beslutet i dessa företag togs av revisorn. Två 

företag svarade att de valt att tillämpa ett regelverk som mest liknade företagets tidigare 

redovisning, vilket också kan bero på bristande kunskap då båda företagen valt det förenklade 

regelverket K2. Fem av de kontaktade företagen tackade nej utan någon vidare förklaring vilket 

gör det svårt att veta skälet till varför de valt att inte medverka i studien.  

 

De identifierade faktorerna i studien medförde ett varierat resultat, detta då studien utgår från 

två skilda branscher som tillämpar två olika regelverk. I studien har fyra företag intervjuats, där 

författarna anser att resultatet av intervjuerna har bidragit med ny kunskap inom de valda 

branscherna men att det inte går att säkerställa att studiens resultat går att applicera på företag 

som verkar i andra branscher.   

 

I kapitel 2 beskrivs faktorer som författarna bedömde kunde påverka ett företags val av 

regelverk. Vissa av dessa faktorer identifierades under intervjuerna men även nya faktorer 

framkom under intervjuprocessen. De nya faktorerna som hade en större påverkan än vad 

författarna förväntade sig var revisorns påverkan, koncernredovisning och kostnad/nytta.  

 

8.3 Förslag till vidare forskning 

Ett förslag till vidare forskning är att genomföra en liknade studie om ett antal år för att se om 

det uppkommit någon förändring i fördelningen av gjorda val av regelverk. Ett annat förslag 

vore att forska vidare på de identifierade faktorerna för att undersöka i hur stor utsträckning de 

påverkar företagens beslut genom att genomföra en mer omfattande kvantitativ studie. En 

intressant studie hade varit att genomföra en fallstudie som utgår från att upprätta en 

årsredovisning utifrån både K2 och K3 för att studera de skillnader som kan uppkomma. 
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Bilaga 1: Kontaktmail 

 

Hej, 

 

Vi är två studenter som studerar sista terminen på ekonomprogrammet på Högskolan Dalarna. 

Vi skriver nu vår kandidatuppsats inom redovisning och syftet med uppsatsen är att förklara 

vilka faktorer som påverkar företagens val mellan regelverken K2 och K3. För att uppfylla 

studiens syfte är vi därför i behov av att genomföra intervjuer. Efter att vi har granskat 

årsredovisningar kan vi se att ni är ett företag som har valmöjlighet att upprätta redovisningen 

utifrån antingen K2 eller K3.  

 

Det skulle vara till stor hjälp för oss om vi kunde få möjlighet att diskutera om det finns några 

särskilda faktorer som påverkat ert val av att redovisa enligt K2 eller K3. Företagen som ingår 

i vår studie kommer att vara anonyma och informationen kommer att behandlas konfidentiellt.  

 

Vi ser gärna att vi får komma ut och träffa er personligen, men om den möjligheten inte finns 

kan en telefonintervju genomföras om det passar er bättre. Avsikten är att genomföra 

intervjuerna under hela vecka 16. Om det finns möjlighet för er att medverka så får ni gärna 

återkomma med tid och dag. Genomförandet av intervjun uppskattas ta ca 45 minuter.  

 

Hoppas ni har möjlighet att delta i vår studie. 

Tack på förhand! 

 

Med vänliga hälsningar, 

Angelica Höglund h13anhog@du.se  

Julia Wiman h13julwi@du.se 
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Bilaga 2: Intervjuguide 

 

Allmänt 

1. Kan du berätta lite om dig själv? 

1.1. Hur är din kunskap om K2 och K3? 

2. Beskriv din roll på företaget. 

3. Hur länge har du arbetat inom denna bransch? 

 

Val av regelverk 

4. Hur väcktes frågan om vilket regelverk som skulle tillämpas? 

5. Vilka var delaktiga i beslutsfattandet i införandet av det nya regelverket? 

5.1. Har revisorn påverkat ert val? 

6. Vilka argument blev avgörande vid beslutet? 

6.1. Finns det någon speciell anledning? 

7. Vilka för- och nackdelar diskuterades vid valet? 

8. Har valet av regelverk medfört några betydande skillnader vid upprättandet av företagets 

redovisning?  

8.1. I så fall vilka? 

9. Har någon av dessa faktorer påverkat ert val av regelverk: 

9.1. Konkurrenternas val av regelverk? 

9.2. Företagets organisationsstruktur? 

9.3. Företagets intressenter? 

10. Har ert företag övervägt att byta regelverk? 

10.1. Påverkar kostnaden valet? 

 


