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Sammanfattning 

Företag har ofta flera valmöjligheter för hur de kan upprätta sin redovisning 
och beroende på hur företagen väljer kommer redovisningen se olika ut. 
Resultat från tidigare forskning inom redovisningsval visar att det finns olika 
förklaringar till varför företag väljer som de gör och forskningen drar många 
gånger åt olika håll. De flesta tidigare studierna om redovisningsval har 
undersökt större företag, den här studien riktar istället in sig på mindre företag 
för att studera redovisningsval. 

Studiens syfte är att öka kunskap och förståelse för hur redovisningsval görs 
genom att undersöka vilka grunder som ligger bakom företags beslut om vilka 
redovisningsregler de ska följa när de står inför redovisningsval. 
Forskningsfrågorna som undersöks genom studien är: ”vad förklarar företags 
redovisningsval?” och ”hur stor påverkan har revisorer och 
redovisningskonsulter på redovisningsval?”. 

Som empiriskt exempel för att studera redovisningsval används valet mellan 
K2- och K3-regelverken som mindre företag stod inför. I studiens referensram 
framställs litteratur kring området redovisningsval som används för att studera 
hur redovisningsval görs. En kvalitativ metod har tillämpats där 14 
semistrukturerade intervjuer har genomförts med företag, revisorer och 
redovisningskonsulter samt 19 kortare telefonintervjuer med företag. 
Resultatet visar sex teman som företagens beslutsgrunder kan delas in i. I 
analysdelen kopplas dessa teman ihop med teorier och tidigare forskning som 
finns om redovisningsval. Slutsatsen av studien visar på tre utmärkande 
förklaringar till hur företag fattar beslut vid redovisningsval. Dessa tre 
förklaringar är att företag grundar redovisningsval på egenintresse, att revisorer 
och redovisningskonsulter ofta påverkar företagens beslut samt att företag ofta 
tar hänsyn till sina intressenter vid redovisningsval.  

 

 

 

 

Nyckelord: redovisningsval, Positive Accounting Theory, systemorienterade 
teorier, påverkan av revisorer och redovisningskonsulter, rättvisande bild, K2 
och K3.   



Abstract 

Companies often have several options when deciding on how to prepare their 
financial reports, and depending on how companies choose, financial reports 
differ. Results from previous research on accounting choice show that 
different explanations can be found on why companies decide the way they 
do, and the theories from the research are often pulling in different directions. 
Previous research on accounting choice has mainly studied large companies. 
This study is aiming for smaller companies instead, in order to investigate how 
they make decisions concerning accounting choice. 

The purpose of the study is to increase knowledge and understanding of 
accounting choice. This will be done by examining the grounds for companies’ 
decisions on which accounting rules to follow when faced with accounting 
choices. The research issues being examined in the study are: “what explains 
companies’ accounting choices?” and “what influence do auditors and 
accountants have on accounting choice?”. 

In order to study accounting choice, the studied companies are the small ones 
that had to make a choice between the two new Swedish regulations called K2 
and K3. The frame of reference contains literature on the subject of 
accounting choice and it is used in order to study how accounting choices are 
made. A qualitative approach has been used in which 14 semi-structured 
interviews were conducted with companies, auditors and accountants, and also 
19 shorter telephone interviews with companies. The results show six themes, 
which the grounds of the accounting choice can be divided into. These themes 
are then linked together in the analysis with the literature and previous 
research on accounting choice. The conclusion of the study shows that three 
explanations can be used in order to explain how small companies make 
decisions on accounting choice. The three explanations are that companies 
make accounting choices based on self-interest, auditors and accountants have 
great opportunities to influence on decisions about accounting, and that the 
companies often consider their stakeholders in accounting choices.  
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1. Inledning 

I följande kapitel lyfts först bakgrundsinformation till studien fram för att efterföljas av 
problemformulering, studiens syfte, frågeställningar samt uppsatsens disposition.  

1.1. Bakgrund 

Den här uppsatsen kommer att handla om vad som ligger till grund för 
företags beslut när de står inför redovisningsval. Redovisningsval är ett ämne 
som varit aktuellt under flera decennier. Företag har ofta möjlighet att välja 
mellan olika regler, normer och principer för hur de ska upprätta sin 
redovisning, vilket leder till att ett företags redovisning kan se ut på olika sätt 
beroende på vilka regler och normer de väljer att tillämpa (Hjelström & 
Schuster 2011; Fields et al. 2001). De senaste åren har många forskare 
sammanställt och granskat existerande litteratur som finns om redovisningsval. 
Det framgår av dessa sammanställningar att forskningen drar åt olika håll och 
flera olika förklaringar kan hittas till varför företag väljer som de gör (Fields et 
al. 2001; Badertscher et al. 2012; Libby et al. 2015; Dechow et al. 2010).  

Beroende på vilket perspektiv som används kan syftet med redovisning anses 
vara olika. Klart är i alla fall att redovisning spelar en stor roll i att göra det 
möjligt för olika intressentgrupper i samhället att jämföra olika företag och 
organisationer med varandra (Grönlund et al. 2013). Enligt båda de 
internationella normgivarna FASB (Financial Accounting Standards Board) 
och IASB (International Accounting Standards Board) ska redovisning 
upprättas för att utgöra underlag som är användbart för intressenten i 
ekonomiska beslut (Murphy et al. 2013). IASB fastställer att syftet med 
finansiell redovisning är att tillhandahålla information om det aktuella företaget 
som är användbar för intressenter för att fatta beslut om att ge resurser till 
företaget (International Accounting Standards Board [IASB] 2010). Kritiker 
såsom Andon et al. (2015) hävdar dock att upprättningen av redovisningen i 
praktiken inte alltid sker i enlighet med vad syftet för redovisningen 
förespråkar. I praktiken kanske den faktiska redovisningen inte blir lika bra 
beslutsunderlag för företagens intressenter som reglernas syfte är att den ska 
bli.  
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1.2. Problemdiskussion 

Litteratur om redovisningsval grundas både på normativa och deskriptiva 
teorier. Ända sedan Watts och Zimmerman (1978) lanserade sin Positive 
Accounting Theory (PAT) har dock de deskriptiva teorierna dominerat när det 
kommer till att förklara redovisningsval. I en granskning och sammanställning 
av forskning om redovisningsval definierar Fields et al. (2001) redovisningsval 
som alla beslut som fattas med syftet att påverka det redovisade resultatet på 
ett visst sätt. Författarna anser att det finns tre primära incitament som 
påverkar redovisningsval: informationsasymmetri, påverkan från externa 
intressenter och agentkostnader. De sammanställer att redovisningsval ofta 
görs för att minska företagets skattebörda, undvika vissa specifika regler eller 
för att öka aktieägarnas värde. De allra flesta studier om redovisningsval visar 
också att beslutsfattaren tar sitt beslut för att påverka resultatet fördelaktigt, 
antingen för företaget eller för sin egen vinning (Fields et al. 2001).  

Badertscher et al. (2012) har också tittat på vilka faktorer som ligger till grund 
för hur företag fattar beslut om vilka redovisningsregler de väljer att tillämpa 
och de nämner ett rikt antal studier som påvisar opportunistiska grunder i 
beslutet. Även Libby et al. (2015) påvisar i sin studie att den litteratur som 
finns om redovisningsval ofta framställer företagsledares val som om de 
främst motiveras av egenintresse och maximering av aktieägarnas intressen.  
Utöver detta konstaterar Badertscher et al. (2012) att det kan finnas andra skäl 
till att företag väljer som de gör, enligt författarna kan tre perspektiv definieras 
för redovisningsval: ett informativt perspektiv, ett opportunistiskt perspektiv 
och ett agentkostnadsperspektiv. Det informativa perspektivet antyder att 
företag väljer de redovisningsregler som gör redovisningen mest informativ 
och användbar för sina intressenter. Det opportunistiska perspektivet däremot 
antyder att företagsledningen istället grundar redovisningsvalet på sitt 
egenintresse. Agentkostnadsperspektivet antyder istället att företag väljer de 
redovisningsregler som gör agentkostnaderna så låga som möjligt och därmed 
höjer värdet i företaget.  

Vidare har Dechow et al. (2010) gjort studier om redovisningskvalitet som 
visar att beslutet om hur redovisning skall upprättas inte enbart fattas av 
företagsledningen. Revisorer och redovisningskonsulter agerar ofta rådgivare 
när det kommer till redovisningsval, vilket visade sig innebära att revisorer och 
redovisningskonsulter kan bidra till en minskad risk för att redovisningsval 
görs i egenintresse. Studier har även påvisat att revisorer och 
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redovisningskonsulter ofta har stort inflytande över företags redovisningsval 
(Svanström 2008; Hjelström & Schuster 2011). 

Finansiell rapportering ska upprättas för att utgöra användbart beslutsunderlag 
för intressenters ekonomiska beslut (Murphy et al. 2013). Den här studien 
undersöker vilka grunder företag har gjort sitt redovisningsval utifrån. Bland 
annat ifrågasätts om företag tar hänsyn till sina intressenters 
informationsbehov när de gjorde sitt redovisningsval eller om de har andra 
utgångspunkter för sitt val. Brett spridda uppfattningar råder om vad som kan 
förklara företags redovisningsval i praktiken. Idag finns det mycket tidigare 
forskning om hur större bolag går till väga när de tar beslut om 
redovisningsval men inte lika mycket forskning om mindre företags val. Det är 
därför intressant att studera hur beslutsfattarna i mindre företag tar beslut vid 
olika redovisningsval. Då det endast var mindre företag som stod inför valet 
mellan K2-och K3-regelverken är detta därför ett lämpligt val att studera. 
Genom att studera valet mellan de nya K-regelverken som empiriskt exempel 
är målet att göra ett bidrag till forskningen inom redovisningsval samt öka 
kunskapen om redovisningsval. 

1.3. Syfte 

Studiens syfte är att undersöka vilka grunder som ligger bakom företags beslut 
vid redovisningsval och på så sätt bidra till ökad kunskap och förståelse för 
redovisningsval. 

1.4. Forskningsfrågor 

! Vad förklarar företags redovisningsval? 
! Hur stor påverkan har revisorer och redovisningskonsulter på 

redovisningsval? 

1.5. Disposition 

Inledningens efterföljande kapitel är institutionalia där K-regelverken 
presenteras för att läsaren ska kunna skapa en förståelse för studiens empiriska 
exempel, valet mellan K2 och K3, som använts för att undersöka 
redovisningsval. Vidare följer studiens referensram där aktuell litteratur inom 
ämnet presenteras. Därefter följer en redogörelse för den metod som använts, 
sedan presenteras studiens resultat under rubriken empiri. Därpå presenteras 
studiens analys och sedan slutsats som redogör för studiens viktigaste fynd 
samt ger förslag till framtida forskning. Slutligen redovisas studiens 
referenslista som följs av bilagor.   
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2. Institutionalia 

För att studera redovisningsval används K2- och K3-regelverken som empiriskt exempel. I 
detta kapitel presenteras de två regelverken samt förs en diskussion om företagens val av 
regelverk. Syftet med institutionalian är att läsaren ska få möjlighet att bli insatt i det 
redovisningsval som kommer att studeras.  

2.1. De nya regelverken 

Under de senaste decennierna har internationell redovisning influerat den 
svenska redovisningen (Drefeldt & Törning 2013). Från och med 1 januari 
2014 trädde förändringar i kraft i form av nya redovisningsregler i Sverige och 
företag blev tvungna att börja tillämpa de nya reglerna som kallas K-
regelverken. K-regelverken består av fyra kategorier av regler, K1-K4 
(Bokföringsnämnden [BFN] 2016). Vilken av de fyra kategorierna som ett 
företag ska upprätta sin redovisning efter avgörs utifrån företagets storlek och 
slag. Regelverket K1 får tillämpas av företag som inte är skyldiga att upprätta 
årsredovisning, med en nettoomsättning på högst tre miljoner kronor. K4-
regelverket ska tillämpas av företag som är skyldiga att upprätta 
koncernredovisning enligt de internationella reglerna IFRS. K2 får följas av 
mindre företag medan K3 ska följas av större företag. Gränsvärden för 
klassificering av mindre respektive större företag är avgörande för vilket 
regelverk ett företag kan alternativt ska följa (Broberg 2010). Enligt 
Årsredovisningslagen (SFS 1995:1554) avses ett större företag om företaget 
överskridit minst två av de tre utsatta gränsvärdena för vart och ett av de 
senaste två räkenskapsåren. De gränsvärden som ska vara uppfyllda är att 
medelantalet anställda i företaget uppgått till mer än 50 stycken, 
balansomslutningen uppgått till mer än 40 miljoner kronor och 
nettoomsättningen uppgått till mer än 80 miljoner kronor. Ett företag 
klassificeras som mindre företag om det inte kan placeras in i kategorin större 
företag. 

Bakgrunden till arbetet med att anpassa redovisningsreglerna uppstod på 
grund av att tidigare redovisningsregler i många fall var onödigt komplicerade 
och ofta uppfattades av företag som svåra samt krävde stor kunskap för att 
tillämpa. Syftet med K-projektet har varit att ta fram ett regelverk där alla 
regler för företagets årsredovisning finns samlade på ett och samma ställe 
(Broberg 2010).  
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2.2. K2- och K3-regelverken 

För mindre företag med en enkel och okomplicerad verksamhet är K2-
regelverket lämpligt att följa. K2 är enklare och mer konkret att tillämpa i 
många situationer än K3 eftersom K2 är regelbaserat och ofta anger en tydlig 
regel (PricewaterhouseCoopers i Sverige AB [PwC] 2014). Utformningen av 
resultaträkningen måste vara kostnadsslagsindelad vid tillämpning av K2, för 
att använda en funktionsindelad resultaträkning ska istället K3 tillämpas. K2-
reglerna är standardiserade och enkla för upprättaren att använda, till exempel 
har schablonmässiga regler införts för bland annat avskrivningar vilket gör att 
kravet på upprättarens bedömningar är lägre (Broberg 2010). K2 innehåller 
dessutom ett antal förenklingsregler (BFN 2007). Redovisning enligt K2 
innebär också en förenkling för upprättaren eftersom användaren som ska läsa 
årsredovisningen förväntas ha kunskap om regelverket (Törning 2015). 

K2 tillåter inte värdering till verkligt värde av finansiella instrument och 
uppskrivningar får endast göras på byggnader. K2 medger att företaget endast 
får ta upp egenägda tillgångar i redovisningen, därmed är det inte tillåtet att 
redovisa finansiella leasingavtal. Dessa ovanstående begränsningar gör att K2 
generellt sett kan sägas bygga mer på försiktighet än K3 (Drefeldt & Törning 
2013). Ett typiskt K2-företag är ett företag med få intressenter med en enklare 
verksamhet, de har oftast bara ett fåtal anställda och VD, ägare samt grundare 
är ofta samma person (Lennartsson 2013). Till skillnad från K3 tillåter K2 
bland annat inte att aktivera egenupparbetade immateriella tillgångar, redovisa 
uppskjuten skatt eller redovisa avsättningar för informella åtaganden (Broberg 
2010). Tillskillnad från K3-reglerna innehåller K2-reglerna inga regler för 
koncernredovisning (Broberg 2010) och i K3-regelverket måste redovisningen 
innehålla komponentavskrivningar vilket inte ska göras enligt K2 (PwC 2014). 

K3 är ett principbaserat regelverk vilket betyder att det är transaktionens 
ekonomiska innebörd som ska redovisas (Drefeldt & Törning 2013). Reglerna 
för K3 är inte lika förenklade som de för K2, vilket kan innebära att K3 ger en 
mer komplett bild av företagets ställning och utveckling (PwC 2014). Reglerna 
i K3 ställer högre krav på redovisningen då de är avsevärt mycket svårare och 
mer komplicerade att tillämpa (Broberg 2010). Vid situationer då ett företag 
har mer än en ägare eller om andra intressentgrupper är beroende av att ta del 
av företagets ekonomiska ställning kan K3 vara lämpligt, då en mer fullständig 
och rättvisande bild framställs än vid användande av K2 (PwC 2014). Syftet 
med den finansiella rapporteringen enligt K3 är att informationen som 
företaget presenterar ska vara användbar som beslutsunderlag för intressenter i 
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ekonomiska frågor. För att informationen ska vara användbar för användare 
ställs kvalitativa krav på de finansiella rapporterna, dessa kvalitativa krav 
återfinns i K3 (Drefeldt & Törning 2013). 

2.3. Företagens val av regelverk 

Ett företag är alltid tillåtet att välja att följa ett regelverk för en högre kategori 
med mer komplicerade regler. Beslutet om vilket regelverk företaget ska följa 
bör fattas utifrån företagets olika behov, komplexitet och även intressenternas 
informationsbehov bör tillgodoses (Broberg 2010). Redovisningsspecialister är 
överens om att det är företagets intressenters behov som ska vara avgörande 
för vilket regelverk företaget ska välja och ju fler intressenter som ska ta del av 
redovisning, desto starkare skäl är det för företaget att välja K3 skriver 
Lennartsson (2012). Även intressenternas behov av att årsredovisningen 
framställer en rättvisande bild av företagets verksamhet bör påverka vilket 
regelverk som väljs (Broberg 2010). 

Efter införandet av BFN:s regelverk K2 och K3 har det diskuterats mycket 
angående företags val mellan regelverken. Det har ifrågasatts om de verkligen 
har valt det mest lämpliga regelverket utifrån deras verksamhet eller om de 
beslutat att ta det alternativ som varit enklast. Lennartsson (2013) skriver att 
det är så många som 97 % av Sveriges företag som är kategoriserade som 
mindre företag enligt gällande gränsvärden och därmed kan välja K2. Vidare 
skriver dock författaren att antalet företag som bör välja K2 är betydligt färre 
än de som kan välja att tillämpa K2, vilket gör just valet mellan K2 och K3 
intressant att studera. Drefeldt (2015) hävdar att företag som ligger i det övre 
spannet av kategorin mindre företag i många fall inte är lämpliga K2 
tillämpare, då dessa ofta omfattas av komplexa transaktioner. Har ett företag 
komplexa transaktioner uppmanar Drefeldt (2015) istället dessa att välja K3. 
Hon ställer sig dessutom frågan om företagen har valt fel regelverk och anser 
att det är ett faktum, då det inkommit många frågor under 2015 som tyder på 
det. Även Lennartsson (2016) skriver, efter en summering av första året med 
valet mellan K2 och K3, att det visat sig att många av de företag som haft 
valmöjligheten att välja tagit ett felaktigt beslut. Bokföringsnämndens 
kanslichef Stefan Pärlhem hävdar i en intervju gjord av Lennartsson (2016) att 
många inför beslutet inte tagit hänsyn till om regelverket är lämpligt i 
förhållande till företagets verksamhet, utan istället enbart kollat på 
gränsvärdena. Vidare skriver Lennartsson (2016) att en del företag pressat in 
sin verksamhet i K2 för att undvika vissa krav. Slutligen hävdar Drefeldt 
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(2015) att företag ofta uppmanats att välja, och slutligen valt, regelverk utifrån 
vad som är enklast för upprättaren och inte utifrån användarens behov. Med 
ovanstående diskussion som grund kommer valet mellan K2- och K3-
regelverken att studeras som empiriskt exempel.  
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3. Referensram 

Då uppsatsens syfte är att undersöka vilka grunder som ligger bakom företags beslut vid 
redovisningsval kommer följande kapitel presentera olika synsätt som kan påverka företag i 
beslutssituationer. Teori, tidigare forskning och begrepp som behandlas är Positive 
Accounting Theory, de tre systemorienterade teorierna, revisorer och redovisningskonsulters 
roll i beslutsfattandet samt rättvisande bild.  

3.1. Positive Accounting Theory (PAT) 

Positive Accounting Theory (PAT) är en teori inom gruppen positiva 
redovisningsteorier som kom till med syftet att kunna förklara och förutse 
redovisningspraxis (Watts & Zimmerman 1979). PAT syftar till att förklara 
och förutse företagsledares val av redovisningsmetoder, varför de väljer att 
tillämpa vissa metoder framför andra och varför vissa parter är beredda att 
betala mycket pengar för att påverka redovisningsregleringen på något sätt 
(Deegan & Unerman 2011; Watts & Zimmerman 1979, 1990). Många av de 
antaganden som finns inom PAT kommer ifrån nationalekonomisk teori 
(Watts & Zimmerman 1990), ett exempel är antagandet om att individer oftast 
baserar sina beslut på egenintresse. Med anledning av detta antas 
företagsledningen i största möjliga mån välja även redovisningsregler utifrån 
vad som gynnar dem mest (Watts & Zimmerman 1978).  

Tidigare studier visar att företag kan se positivt på en förändring av regelverk 
om det sker till deras fördel. Förändring av regler om hur redovisning ska 
upprättas leder ofta att företagens redovisade resultat påverkas. Exempel på 
faktorer som kan göra att företag ser detta som något bra är om förändringen 
gör att företagets aktier stiger i värde, skattekostnaderna blir lägre, 
kompensationen till företagsledningen ökar eller om reglerna blir lättare att 
tolka och följa. Indikationer finns om att företagsledningen hellre väljer de 
regler som leder till lägre skattekostnader för företaget, snarare än de regler 
som skulle kunna ge företagsledningen högre kompensation i form av bonus 
(Watts & Zimmerman 1978).  

Watts och Zimmerman (1978) hade ett opportunistiskt perspektiv när de skrev 
artikeln som låg till grund för PAT. Teorin är därmed uppbyggd på antagandet 
att företagsledningen kommer välja att upprätta sin redovisning utifrån de 
regler och principer som är mest fördelaktiga för företaget. Badertscher et al. 
(2012) menar också att företag kan ha ett opportunistiskt perspektiv när de 
väljer redovisningsregler, vilket innebär att företagsledningen grundar 
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redovisningsval på egenintresse. Resultatet från en studie gjord av Libby et al. 
(2015) visar även den att företagsledningar ofta gör redovisningsval med 
utgångspunkt i egenintresse och för att maximera aktieägarnas intressen. 

Deegan och Unerman (2011) skriver dock att många efterföljande studier till 
Watts och Zimmerman har haft ett effektivitetsperspektiv, vilket antyder att 
företagsledningen väljer de redovisningsmetoder som beskriver företaget mest 
effektivt. Enligt effektivitetsperspektivet i PAT väljer företagsledningen inte 
nödvändigtvis de redovisningsmetoder som ger dem störst bonusar eller 
lönetillägg, utan de kan även välja de metoder som anses ge mest rättvisande 
bild av företaget.  

3.2. Legitimitetsteori 

Enligt legitimitetsteorin känner företag ett behov av att framstå som legitima 
inför sina externa intressenter, det vill säga att de arbetar inom de regler och 
normer som omgivningen kräver eller önskar att de följer. Regler och normer 
ändras ständigt och det är viktigt för företag att hålla sig uppdaterade så de 
uppfattas som legitima även i framtiden. Legitimitet kan enligt 
legitimitetsteorin ses som en resurs då ett företag som uppfattas ha hög 
legitimitet har visat sig ha en bättre överlevnadsförmåga än företag som har 
lägre legitimitet (Deegan & Unerman 2011). Legitimitet kan även ses som en 
relation mellan företaget och dess omgivning som företaget måste upprätthålla 
om de vill överleva (O’Donovan 2002).  

Det kan ses som ett strategiskt beslut av företag att avslöja och framhäva viss 
information om dem själva eftersom det kan antas höja företagets legitimitet. 
Idén är att om företag vill bli framgångsrika måste de hålla sig inom ramen för 
vad samhället anser vara acceptabelt beteende (O’Donovan 2002). Om ett 
företag uppfattas som legitimt gynnar detta dess chanser att bli framgångsrikt, 
eftersom legitimitet anses påverka hur människor och aktörer i omgivningen 
beter sig mot företaget och även hur företaget uppfattas (Suchman 1995).  

3.3. Intressentteori 

Intressentteorin liknar på många sätt legitimitetsteorin och de överlappar 
varandra på flera plan då båda fokuserar på de förväntningar som samhället 
och andra externa intressenter kan ha på företag (O’Donovan 2002). Båda 
teorierna baseras på antagandet om att företag kan vinna stora 
konkurrensfördelar om de arbetar med sina värderingar och på så sätt lyckas 
bygga upp en hög trovärdighet och förtroende hos sina intressenter (Jones 
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1995). Skillnaden är att intressentteorin är mindre generaliserande än 
legitimitetsteorin och fokuserar på de enskilda grupper som kan vara ett 
företags intressenter. Olika intressentgrupper kan antas ha olika förväntningar 
på företaget eftersom de troligtvis har olika värderingar, vilket intressentteorin 
tar hänsyn till (Deegan & Unerman 2011). Några av de intressentgrupper som 
teorin fokuserar på är ägare, investerare, banker och andra borgenärer, 
anställda, kunder, leverantörer, staten, samhället och miljön (Donaldson & 
Preston 1995; Mallin 2013). Intressentteorin fokuserar på hur olika 
intressentgrupper har makt att påverka företagsledningens beslut i frågor som 
rör företaget (O’Donovan 2002).  

Ett företag måste enligt intressentteorin ständigt jobba för att bibehålla ett gott 
rykte och högt förtroende hos sina intressenter, därmed har intressenterna 
makt att påverka företags agerande på marknaden. Även om avtalen inte 
konkret handlar om pengar kan intressenterna påverka företagets framtida 
ekonomiska förhållanden genom att göra det svårare för företaget att agera på 
marknaden eller gynna andra företag på marknaden. Företagsledningen väljer 
gärna att, inom ramen för redovisningsreglerna, upprätta sin redovisning på ett 
sådant sätt som får företaget att framstå som bättre i intressenternas ögon 
(Bowen et al. 1995). Enligt Badertscher et al. (2012) kan företag ha ett 
informativt perspektiv vid redovisningsval vilket innebär att de 
redovisningsregler som gör redovisningen mest användbar och informativ för 
sina intressenter väljs, vilket är enhetligt med intressentteorin.  

3.4. Institutionell teori 

Institutionell teori beaktar de faktorer som kan ligga till grund för att 
organisationer med liknande förutsättningar tenderar att se likadana ut 
(Deegan & Unerman 2011). Teorin är uppbyggd på tanken om att institutioner 
bildas och utvecklas genom att människor skapar system och organisationer 
för den sociala aspekten av sina liv (Eriksson-Zetterquist 2009). Teorin 
antyder att grunden till varför många företag liknar varandra är för att alla 
strävar efter att implementera de arbetssätt som får företaget att framstå som 
mer legitimt (Deegan & Unerman 2011). Generellt sett är teorin uppbyggd på 
tanken att företag inte överlever på lång sikt om de inte kan anpassa sig efter 
de sociala normer som finns i den institutionella miljön (Oliver 1991).  

DiMaggio och Powell (1983) såg i sina studier hur nybildade företag ofta 
skiljde sig åt i sin uppbyggnad och sitt arbetssätt men ju större och mer 
väletablerade företag blev, desto mer tenderade de att likna varandra. 



 

 13 

Forskarna kunde utläsa en homogenitet mellan olika företags 
organisationsformer; företag kan kortsiktigt ändra mål och strategier men på 
lång sikt kommer det finnas omgivande begränsningar såsom regler och lagar, 
normer eller intressenters önskemål som hindrar företag inom samma 
marknad eller bransch att skilja sig alltför mycket från varandra. Denna 
homogenisering kan ses på hela organisationsformen men även på hur företag 
väljer att upprätta sin redovisning. 

Isomorfism är en dimension inom institutionell teori och kan förklaras som 
den process där ett företag inom en bransch blir mer och mer likt andra 
företag inom samma bransch. Denna homogeniseringsprocess kan orsakas av 
externa begränsningar eller påtryckningar, men även av interna beslut om 
företagsledningen ser konkurrensfördelar med att efterlikna andra företags 
arbetssätt (Deegan & Unerman 2011). Det kan antingen handla om ett 
ömsesidigt beroende eller tekniskt utbyte som gör att de formella 
organisationerna kommer att likna varandra alltmer (Meyer & Rowan 1977). 

3.5. Revisorers och redovisningskonsulters roll i beslutsfattandet  

Revisorer och redovisningskonsulter har stor möjlighet att påverka företags 
beslut vid redovisningsval, inte minst de mindre företagen som tar hjälp av en 
revisor eller redovisningskonsult när beslutet ska fattas. Makten att påverka 
grundar sig ofta i att revisorer och redovisningskonsulter inger ett förtroende 
hos företagen. Det kan även ses att redovisning som har upprättats och 
granskats av revisorer håller en högre kvalitet än om någon revisor och 
redovisningskonsult inte varit delaktig. Vidare finns det en allmän uppfattning 
bland företag och andra användare av redovisningen att företag som använder 
sig av rådgivning från en revisor ofta framstår som mer seriösa då det visar att 
de vill hålla en hög kvalitet på sin redovisning (Svanström 2008). Studier visar 
att revisorer kan påverka redovisningen så att den får högre kvalitet och 
användbarhet, då de har som mål att göra redovisningen informativ för 
företagets intressenter. Revisorer har således en förmåga att styra företag på ett 
sådant sätt att redovisningen får en högre användbarhet och blir mer trovärdig 
för intressenter. Genom att ge företag råd vid redovisningsval kan revisorer 
och redovisningskonsulter minska risken för att valet görs i egenintresse 
(Dechow et al. 2010).  

Företag kan använda sig av extern rådgivning för att öka chanserna för tillväxt 
och framgång i framtiden. Förutom råd från revisorer och 
redovisningskonsulter kan företag även ta in rådgivning från andra aktörer 
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såsom konsumenter, leverantörer eller andra inom samma bransch (Bennet & 
Robson 1999). Tidigare studier visar även att företag kan känna en viss 
osäkerhet kring regelverk och att många diskuterar mycket med en revisor eller 
redovisningskonsult när de ska välja regelverk (Hjelström & Schuster 2011). 
Vilket regelverk företag än väljer att tillämpa finns det alltid rum för tolkning, 
vilket ger revisorer och redovisningskonsulter en viktig roll i att säkerställa att 
regler tolkas på rätt sätt. Detta innebär att professionell bedömningsförmåga är 
viktig för att öka pålitligheten i redovisningen (Schmutte & Duncan 2009).  

Behovet av professionell bedömning är något som diskuteras rikligt inom 
redovisning och revision (Schmutte & Duncan 2009). Revisorer har även en 
beslutsfattande roll när det kommer till att utveckla redovisningspraxis och de 
har ett ansvar att stärka förtroendet hos de som använder redovisningen. 
Revisorer och redovisningskonsulter ska skapa tillit för redovisningen genom 
att granska så att regler tillämpas på rätt sätt och att transaktioner redovisas på 
ett sådant sätt att redovisningen blir rättvisande för verksamheten (Touron 
2005).  

Det finns även studier som visar att revisorn eller redovisningskonsulten kan 
komma att missbruka förtroendet som de inger genom att utnyttja det för sin 
egen vinning istället för att fokusera på att hjälpa företagen. Rådgivare antas 
vara objektiva och rationella i sin rådgivning men det finns alltid en risk att de 
rekommenderar företag att följa de regelverk eller redovisningsmetoder som 
ger revisorer och redovisningskonsulter mer arbete och därmed mer betalt 
(Bloch 1999). 

3.6. Rättvisande bild 

Rättvisande bild är inkluderad i EU:s fjärde bolagsdirektiv (Arvidson et al. 
2016) och i enlighet med fjärde direktivet ska företag redovisa en rättvisande 
bild av företagets tillgångar, skulder, finansiell position, intäkter och kostnader 
(van Hulle 1993). För att en årsredovisning som helhet ska anses leva upp till 
kravet om rättvisande bild ska den vara överskådlig och upprättad enligt god 
redovisningssed (Arvidson et al. 2016). Principen om rättvisande bild 
återspeglar en marknadsvärdeorienterad redovisning då den har präglats av 
Storbritannien och den anglosaxiska redovisningstraditionen (Engström 2009). 
IASC:s (International Accounting Standards Committee) normgivning IAS 1 
(International Accounting Standard 1) kräver att utformningen av finansiella 
rapporter ska ge en rättvisande bild av företagets ekonomiska situation. Enligt 
rättvisande bild i IAS 1 ska definitionerna av tillgångar, skulder, intäkter och 
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kostnader i Föreställningsramen följas vid upprättning av redovisning (Marton 
et al. 2013). Begreppet innebär också att de finansiella rapporterna ska ge en 
rättvisande bild av företagets kassaflöden, finansiella resultat och finansiella 
ställning (Westermark 2005). För att redovisa en rättvisande bild poängterar 
Nobes (1993) att det är nödvändigt för företaget att bland annat upprätta 
koncernredovisning för moderbolag, redovisa leasingavtal, upprätta 
redovisning till verkligt värde och att offentliggöra överföringar från bokförda 
reserver. Vidare anser Rutherford (1985) att rättvisande bild är en metod för 
att prioritera syftet och användbarheten av redovisningen, att möta sina 
intressenters behov är en del av att redovisa en rättvisande bild. 

Kravet på rättvisande bild är väldigt olik försiktighetsprincipen som finns i 
Sverige vilket har medfört att försiktighetsprincipen har blivit allt vagare. 
Förenklingsregelverket K2 innehåller mycket schablonlösningar som baserar 
sig på försiktighetsprincipen. Bokföringsnämnden har valt att ta bort 
föreskrifterna om att årsredovisningen ska ge en rättvisande bild i K2-
regelverket. Borttagandet av rättvisande bild i K2 har medfört att 
förenklingarna i detta regelverk är baserade på subjektiva uppskattningar 
(Engström 2009).  

Företag i Europa tenderar ofta att följa den nationella lagen och tillämpa 
redovisningslagar utan att bry sig så mycket om rättvisande bild. Det har visat 
sig att graden av hänsyn som företag tar till rättvisande bild beror på utbildning 
och kultur, men det har också att göra med vilken uppfattning de har av vad 
meningen med redovisning är. Dessa saker gör att det finns en risk att 
rättvisande bild blir åsidosatt i många fall (van Hulle 1993). 

3.7. Sammanfattning av referensramen 

De teorier som ligger till grund för denna undersökning är PAT tillsammans 
med de systemorienterade teorierna (legitimitetsteorin, intressentteorin och 
institutionell teori). PAT förklarar varför vissa beslut om redovisningsmetoder 
fattas (Deegan & Unerman 2011) och antagandet görs att beslut oftast baseras 
på egenintresse (Watts & Zimmerman 1978). PAT används således för att 
undersöka om företag fattar beslut om redovisningsval för att maximera sin 
egennytta. De systemorienterade teorierna kom också till för att försöka 
förklara varför vissa val görs, de har dock ett annat perspektiv än PAT då 
företag antas agera i ett system med sin omgivning och sina externa 
intressenter (Deegan & Unerman 2011). De systemorienterade teorierna utgör 
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grunden för att undersöka om företag på något sätt påverkas av aktörer i sin 
omgivning när de tar beslut om redovisningsval.  

I kapitlet redogörs också för tidigare forskning kring vilken roll revisorer och 
redovisningskonsulter kan ha vid företags redovisningsval, många forskare är 
överens om att revisorer och redovisningskonsulter ofta har stort inflytande 
över företags val av redovisningsregler (Dechow et al. 2010; Svanström 2008; 
Hjelström & Schuster 2011).  Den tidigare forskningen används för att 
undersöka om revisorer och redovisningskonsulters påverkar företagen vid 
beslut om redovisningsval och om detta kan vara en förklaring till hur företag 
går tillväga vid beslut om redovisningsval. 

Avslutningsvis behandlas rättvisande bild som innebär att redovisning ska vara 
överskådlig och upprättad enligt god redovisningssed (Arvidson et al. 2016), 
när en rättvisande bild redovisas prioriteras redovisningens användbarhet 
(Rutherford 1985). Rättvisande bild tillämpas för att studera om företag tar 
hänsyn till att upprätta sin redovisning enligt kravet om rättvisande bild vid 
redovisningsval.  
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4. Metod 

I följande kapitel beskrivs och motiveras den metod som använts för genomförandet av 
studien. Kapitlet inleds med en motivering till uppsatsens design och därefter en beskrivning 
av hur urvalet gjordes samt hur datainsamlingen gick till. Vidare följer information om 
studiens respondenter, bearbetning av data samt en diskussion om trovärdighet och etik.  

4.1. Design 

Uppsatsens syfte är att undersöka vilka grunder som ligger bakom företags 
beslut vid redovisningsval. För att undersöka detta har en kvalitativ 
intervjustudie genomförts, eftersom ett kvalitativt tillvägagångssätt ger en bra 
kontextuell förståelse samt en nyanserad djup beskrivning av det sociala 
beteendet som studeras (Bryman & Bell 2013). En kvalitativ ansats har varit ett 
bra tillvägagångssätt för att studera fenomenet, då fördelarna med att välja 
detta angreppssätt har inneburit få begränsningar i respondenternas svar och 
fokus lades på att få fram nyanser och detaljer. Vikt lades även på öppenhet 
vilket innebär att det i förväg inte i hög grad är förutbestämt vad som söks 
eftersom fasta och givna svarskategorier inte förekommer (Jacobsen 2002). 
Kvalitativ ansats var också fördelaktigt för att undersöka detta problem då 
denna metod ger upphov till en betydelsefull närhet mellan intervjuaren och 
respondenten. Även flexibilitet är karakteristiskt för detta angreppssätt, vilket 
är viktigt för att inte låsa fast problemställningen utan möjlighet finns att ändra 
den allt eftersom informationen samlas (Jacobsen 2002). De fördelar som ett 
kvalitativt angreppssätt ger upphov till var avgörande för att denna ansats valts 
för att undersöka problemet. 

4.2. Urval 

För studien gjordes både ett urval för representanter från företag, revisorer 
och redovisningskonsulter. Urvalet av företag skedde genom granskning och 
analysering av dokument i form av årsredovisningar. Först granskades 
årsredovisningar för en stor mängd av mindre företag, sedan valdes ca 60 av 
dessa företag ut som låg nära gränsen mellan att kunna välja att följa K3 och 
vara tvingad till att följa K3. Detta gjordes för att hitta relevanta mindre företag 
som gjort ett aktivt val mellan regelverken. Denna form av urval är ett 
teoretiskt urval, som är en kategori av målstyrt urval. Målstyrda urval kan 
kritiseras för att inte vara generaliseringsbara, dock menar förespråkarna för 
denna form av urval att det finns ett kraftfullt mått av redundans i ett 
statistiskt urval. Istället för att slösa resurser och tid på att intervjua irrelevanta 
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kandidater, ska forskaren istället göra sitt urval utifrån vad som är meningsfullt 
och relevant för teorin (Bryman & Bell 2013). I denna studie ses målstyrt urval 
som en nödvändighet då det hade varit alldeles för resurskrävande att 
slumpmässigt välja bland alla mindre företag i Sverige (vilket är ca 97 % av alla 
Sveriges företag), då de allra minsta mest troligt inte ens sett K3 som ett 
alternativ för dem. Om inte målstyrt urval använts så hade det tagit extremt 
lång tid att hitta respondenter som tagit ett aktivt val.  

Urvalet av representanter från redovisnings- och revisionsbyråer skedde 
genom att fyra av de största byråerna inom branschen kontaktades och en 
intervju med en kunnig representant inom ämnet från varje byrå planerades in. 
För att göra studiens resultat mer generaliserbara planerades även intervjuer in 
med två representanter från två olika mindre byråer, för att se om deras 
upplevelser och tankar skiljer sig från representanterna från de större byråerna.  

Något som var problematiskt under urvalsprocessen var att många av 
företagsrespondenter tackade nej till att medverka, antingen för att de inte ville 
eller också för att de inte kände sig tillräckligt insatta i ämnet. Det tog därför 
längre tid än beräknat att få ihop respondenter till studien.  

4.3. Datainsamling 

För att besvara uppsatsens frågeställning har individuella intervjuer 
genomförts med sex respondenter från revisions- och redovisningsbyråer och 
åtta respondenter från olika företag som varit antingen enbart VD, VD och 
delägare i kombination eller ekonomichef för företaget. 19 kortare 
telefonintervjuer har också genomförts med de företagsrespondenter som 
kände att de inte var tillräckligt insatta i K-regelverken för att kunna ställa upp 
på en längre intervju. 

För att respondenterna skulle ha möjlighet att utforma sina svar fritt men ändå 
hålla sig till de specifika områdena som avsikten var att beröra valdes 
semistrukturerade intervjuer, eftersom semistrukturerade intervjuer är bra för 
att uppnå detta enligt Bryman och Bell (2013). En annan anledning till att 
semistrukturerade intervjuer ansågs vara mest lämpliga var för att de inte 
hindrar respondenternas tankar och idéer från att komma fram och möjlighet 
att ställa frågor som inte förekommer i intervjuguiden finns (Bryman & Bell 
2013). En intervjuguide utformades med många öppna frågor vilka gav 
utrymme till flexibilitet, dock valdes att strukturera frågorna i viss grad då det 
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enligt Bryman och Bell (2013) är nödvändigt för att kunna jämföra de olika 
respondenternas svar. 

Den första intervjun som genomfördes sågs som en pilotintervju och hölls ca 
en vecka före nästkommande intervju. Anledningen till att en pilotintervju 
utfördes var för att ha möjlighet att ändra intervjuguiden om något behövde 
justeras eller om respondenten hade problem med att förstå någon av 
frågorna. Då pilotintervjun genomfördes en hel vecka före nästkommande 
intervju så fanns det gott om tid att hinna ändra intervjuguiden om det skulle 
behövas. Bryman och Bell (2013) anser att det är bra att genomföra en 
pilotundersökning för att säkerställa att tekniker och metoder för 
datainsamlingen fungerar. Pilotintervjun i denna studie räknades lika mycket in 
i resultatet som övriga intervjuer, då endast mindre justeringar av 
intervjuguiden behövde göras och respondenten gav oss tillfredsställdande 
svar på frågorna.  

Majoriteten av intervjuerna hölls på respondenternas arbetsplatser, detta 
gjordes för att respondenterna skulle känna sig trygga i miljön och intervjuerna 
skedde i rum där det inte förekom några störande faktorer, vilket är viktigt 
enligt Trost (2010) för att få till en givande intervju. Intervjuer ansikte mot 
ansikte gör det lätt att genomföra ett givande och öppet samtal jämfört med 
andra metoder (Trost 2010). Av praktiska skäl var två av intervjuerna tvungna 
att ske per telefon då respondenterna befann sig långt bort. Bryman och Bell 
(2013) anser att det kan vara problematiskt att ha kvalitativa telefonintervjuer 
då respondentens gester och reaktioner på frågor inte syns. Detta försökte 
motverkas genom att observant analysera respondenternas tonläge och ordval 
för att inte gå miste om innebörden av det som framkom i svaren. Alla 
intervjuer spelades in vilket ansågs vara fördelaktigt för att kunna lyssna på 
intervjuerna efteråt och transkribera dem. Detta belyser även Trost (2010) som 
fördelaktigt då det ger möjlighet att lyssna till ordval och tonfall upprepade 
gånger efter intervjun och även kunna skriva ut intervjun för att ordagrant 
kunna analysera vad som sagts. Intervjuernas längd varierade mellan 20-45 
minuter medan de 19 kortare telefonintervjuernas längd varierande mellan 5-
10 minuter. 

4.4. Information om respondenter 

Respondenternas bakgrund ser olika ut, vilket eftersträvades för att få ett bra 
urval till studien. Sex av respondenterna är revisorer eller 
redovisningskonsulter, dessa kommer vidare att kallas 
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professionsrespondenter (PR) i avsnitten med empiri och analys, vilket görs 
för att få ett samlingsnamn för revisorer och redovisningskonsulter. En av PR 
är auktoriserad revisor, två är revisorer och tre är auktoriserade 
redovisningskonsulter. En av redovisningskonsulterna är även specialist inom 
K2- och K3-regelverken. Tre av PR är verksamma i någon av de så kallade 
”Big 4” byråerna, en arbetar i en stor byrå som inte tillhör ”Big 4” medan två 
av PR jobbar i mindre byråer. Storleken på bolag som PR huvudsakligen 
arbetar med varierar från bara små, små till medelstora och främst medelstora. 
Mer information om PR återfinns i bilaga 3. 

Åtta av respondenterna är så kallade företagsrespondenter (FR), vilket innebär 
att de är antingen enbart VD, VD och delägare i kombination eller 
ekonomichef för ett företag. Tre av företagen har valt att upprätta sin 
redovisning enligt K2-regelverket och fem har valt att följa K3. Företagens 
storlek varierar där det företag som har lägst omsättning har 10 miljoner 
kronor i omsättning och det med högst omsätter 100 miljoner kronor. 
Företagens branschtillhörighet är också kraftigt varierande med allt från grafisk 
design, tillverkning och industri, elhandel och fastighetsverksamhet m.m. Mer 
information om FR hittas i bilaga 4.   

Telefonintervjuer genomfördes med 19 stycken företag som gärna ville ställa 
upp i studien men tyckte sig inte vara tillräckligt insatta i redovisningsvalet för 
att kunna ställa upp med en längre intervju. Utvalda frågor från intervjuguiden 
ställdes till dessa respondenter utifrån den mån de kunde svara på dem. Dessa 
respondenter var antingen VD eller ekonomichef för respektive företag. 
Branschtillhörighet var varierande och 68 % av telefonrespondenterna hade 
valt att upprätta sin redovisning enligt K2-regelverket. Bolagen varierade från 
små till medelstora där den största har en omsättning på 120 miljoner kronor 
och den minsta på 10 miljoner kronor. I bilaga 5 återfinns mer information om 
telefonrespondenterna.  

4.5. Bearbetning av data 

Allteftersom intervjuerna genomfördes transkriberades de i direkt samband 
med intervjun. Detta gjordes för att få en uppfattning om hur många 
intervjuer som skulle behövas för att uppnå teoretisk mättnad. Antalet 
intervjuer blev slutligen 14 stycken längre intervjuer och 19 kortare 
telefonintervjuer, då inga nya mönster framkom från intervjuerna. 
Intervjuprocessen fortsatte således tills inga nya nyanser gick att få fram från 
respondenternas svar, detta kallas grundad teori och innebär att data samlas in 
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tills en teoretisk mättnad uppnås (Bryman & Bell 2013). De 19 kortare 
telefonintervjuerna antecknades direkt under intervjuernas gång medan alla 14 
längre intervjuer spelades in och sedan transkriberades. Innehållet analyserades 
och kodades sedan allteftersom transkriberingarna blev färdiga. Kodning 
innebär att en genomgång av utskrifterna görs och data bryts ner i sina 
beståndsdelar och betydelsefulla delar benämns (Bryman & Bell 2013). De 
koder som framkom användes för att skapa kategorier och sedan hitta 
relationer mellan kategorierna för att till sist skapa teman. Koder, kategorier 
och teman skapas i olika faser av kodningsarbetet som måste genomgås vid 
användning av grundad teori (Bryman & Bell 2013). Anledningen till att denna 
metod användes var för att det innebar att kontinuerliga jämförelser var 
möjliga, vilket kan ses som en viktig fas i dataanalysen (Bryman & Bell 2013). 
Med hjälp av kodningen kunde den väsentliga informationen i datamaterialet 
utskiljas ifrån den överflödiga informationen som inte bidrog till att besvara 
studiens frågeställning. Den väsentliga informationen överfördes sedan till 
studiens empiriavsnitt och de teman som framkom bildade rubrikerna i 
empiriavsnittet.  

4.6. Trovärdighet och äkthet 

Då både representanter från revisionsbyråer, redovisningsbyråer och företag 
har medverkat i studien har studiens tillförlitlighet stärkts genom att flera olika 
beskrivningar av den sociala verkligheten varit med och påverkat studien. 
Detta stärkte även kriteriet överförbarhet, som innebär att studien inte är 
beroende av den kontext som undersökningen har skett i utan går att överföra 
till andra kontexter (Bryman & Bell 2013).  

Intervjuprocessen inleddes med att hålla en pilotintervju vilket enligt Jacobsen 
(2002) är en bra metod för att stärka giltigheten på en undersökning eftersom 
det hjälper till att säkerställa att rätt frågor ställs. För att stärka tillförlitligheten 
blev alla respondenter tillfrågade efter intervjuerna om det var något av deras 
svar som de ville ändra, ta bort eller utveckla. Pålitligheten stärktes genom att 
all empirisk data tolkades och analyserades gemensamt, så att det inte skulle bli 
några olikheter i tolkningarna (Bryman & Bell 2013). Under studiens gång har 
inga medvetna personliga värderingar eller åsikter varit med och påverkat 
uppsatsen, vilket kan ses som att konfirmeringskriteriet har beaktats (Bryman 
& Bell 2013). Respondenterna erbjöds också att ta del av studien när den var 
färdigställd, Bryman och Bell (2013) kallar detta för respondentvalidering. 
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Rättvisande bild diskuteras i kriteriet äkthet och innebär att författarna ska 
presentera en riktig bild av de olika uppfattningar och åsikter som 
respondenterna presenterar (Bryman och Bell 2013). Rättvisande bild anses ha 
stärkts då olika yrkesgrupper har intervjuats från både olika slags företag och 
branscher mm. Intervjuer har hållits i olika geografiska områden i Sverige, 
vilket har gjort att en geografisk begränsning inte kan ha äventyrat studiens 
rättvisande bild.  

4.7. Forskningsetik 

Vid datainsamlingen beaktades hänsyn till etiska frågeställningar för att 
behandla studiens respondenter på ett korrekt sätt. Varje intervju inleddes med 
att meddela respondenten om att denne kommer vara anonym i studien då 
inga personliga uppgifter presenteras. För att upprätthålla detta krav har deras 
personliga uppgifter bevarats så att obehöriga ej har kunnat komma åt dem 
(Bryman & Bell 2013). Bryman och Bell (2013) tar även upp vikten av 
informationskravet, vilket beaktades under intervjuerna genom att varje 
intervju påbörjades med att informera respondenten om studiens syfte. 
Respondenterna tillfrågades också om de godkände inspelning av intervjun för 
att materialet sedan skulle kunna transkriberas och möjliggöra användning av 
citat. Detta gick alla respondenter med på. Uppgifterna i all data som samlats 
in har endast använts till studiens forskningsändamål, vilket benämns som 
nyttjandekravet (Bryman & Bell 2013). Vidare upplystes alla respondenter om 
att deras medverkan var frivillig och att intervjun kunde avbrytas när som helst 
under intervjuns gång och med detta beaktades även samtyckeskravet (Bryman 
& Bell 2013).  
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5. Empiri 

I följande avsnitt redovisas en sammanfattning av respondenternas svar på de frågor som 
ställts i intervjuerna. Som inledning redovisas aspekter som påvisats i valet mellan K2 och 
K3. Efterföljande stycken presenterar de teman som hittats vid kodning av data. 

5.1. Valet mellan K2- och K3-regelverken 

Respondenterna hade en överensstämmande upplevelse av de nya regelverken, 
alla professionsrespondenter (PR) angav att de flesta av deras klienter inte 
märker någon skillnad, inte är medvetna om vad de nya regelverken innebär 
och att de nya regelverken inte har gjort det enklare för företagen. PR2 ansåg 
att hur företagen upplever de nya regelverken beror på företagets storlek, de 
mindre företagen förlitar sig på sin revisor eller redovisningskonsult medan de 
större företagen ofta har någon på ekonomiavdelningen med ”lite mer kött på 
benen”. Företagsrespondenterna (FR) bekräftade revisorernas och 
redovisningskonsulternas uppfattning och FR5 uppgav att de är tveksamma till 
om de nya regelverken har förenklat för dem och menar på att ”det har varit 
ganska stor förvirring mellan K2 och K3”.  

När det kommer till rekommendationer som revisorer och 
redovisningskonsulter ger företag, angav de flesta PR liknande faktorer som 
avgörande. Fyra av PR sade att storleken på företaget spelar roll. 
Redovisningskonsulten som jobbar med FR7 angav att företagen inom den 
branschen behöver kunna göra en funktionsindelad resultatredovisning, vilket 
fick dem att välja K3. I branschen där FR7 verkar är bruttovinsten någonting 
som bör hållas som en företagshemlighet, vilket innebär att en 
kostnadsslagsindelad resultaträkning inte är lämplig att använda. Utöver det 
var alla PR överens om att avgörande faktorer för hur rekommendationen sker 
är koncerntillhörighet, hur bokföringen och verksamheten ser ut, vad företaget 
använder sin årsredovisning till samt poster som kan skilja sig mycket i 
redovisningen beroende på vilket regelverk företagen följer.  

Revisorernas och redovisningskonsulternas syn på företagens val av regelverk 
varierade beroende på vilken storlek av bolag som denne jobbar med. 
Respondenterna PR5 och PR6 som uteslutande jobbar med små bolag ansåg 
att de flesta företag valt att följa rätt regelverk utifrån deras verksamhet. ”Det 
tycker jag nog, i och med att det har varit så självklart att det ska vara K2 hos majoriteten 
så det har inte varit något alternativ” förklarade PR6. De revisorer och 
redovisningskonsulter som jobbar med små och medelstora bolag upplevde i 
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högre utsträckning att företag inte alla gånger har fattat ett korrekt beslut. Som 
exempel på fall där det har blivit fel uppgav PR3 att företag har överskridit 
gränsvärdena för större bolag efter valet och säger att ”i dessa fallen så har de väl 
valt fel, eftersom de inte har beaktat framtiden och tillväxt”. På frågan om majoriteten 
av företagen har valt att följa rätt regelverk svarade PR4 att ”majoriteten har valt 
rätt, men fler har valt fel än vad jag trodde”. Enligt PR2 har företag många gånger 
valt den enklaste genvägen, vissa har valt K2 bara för att slippa undan vissa 
regler, till exempel att göra komponentindelningar. PR2 sade att ”vi känner väl 
idag att det här kanske inte blev riktigt bra”. Flertalet av respondenterna klargjorde 
också att företagen många gånger inte har förstått vad de nya regelverken 
innebär och att de många gånger inte bryr sig om att skapa en förståelse heller. 
”De förstår inte och de vill inte förstå” sade PR5. 

5.2. Kostnadsfrågan, skattefrågan och enkelhet  

Datainsamlingen visade att vissa av företagen kan ha valt den enklaste vägen 
och försökt slippa undan olika regler.  Det har ofta inte varit några stora 
åsiktsskillnader mellan vad företagen och revisorn/redovisningskonsulten 
tycker är viktigt att beakta vid valet mellan K2 och K3. PR1 förklarar att ”det är 
snarare så att företag i sig vill ha så bra resultat som möjligt och betala så lite i skatt som 
möjligt och där ligger ju vi hela tiden i och ser till att de håller sig på rätt sida av 
regelverken”. PR4 var inne på samma spår och sade att företag alltid agerar i 
egenintresse, inte olagligt på något sätt utan inom lagens gränser och menade 
att: 

Har man en verksamhet som går väldigt bra och man inte har några 
intressenter som man vill låna pengar av, som ser en som en risk, då vill man i 
regel redovisa så lågt resultat som möjligt för att skjuta på beskattningen så att 
skatteverket får sina pengar senare. Och då väljer man ju i regel det regelverk 
som gör att man kan hålla nere resultatet. Och är det så att du sitter i en 
position där du förhandlar med banken och bankvillkor är en viktig faktor, då 
kanske du väljer det regelverk som gör att du kan hålla uppe siffrorna så 
mycket som möjligt. 

Även vissa från företagens sida nämnde att de valde regelverk taktiskt för att 
slippa vissa upplysningskrav eller påverka sitt resultat på något sätt. FR1 valde 
K2-regelverket för att det skulle ge bäst effekt på deras resultat, 
avskrivningarna som de kunde göra om de valde K2 var mycket fördelaktiga 
för dem och det hade inneburit mycket extrajobb att följa K3. FR5 hade inte 
valt att följa K3 om de inte varit tvungna för att kunna kostnadsföra och 
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periodisera sitt nystartade projekt, ”man vill ju helst ha det som är billigast”. FR5 
sade också senare under intervjun: ”att det är informativt för andra, det skiter jag i! 
Men däremot om det kan påverka hur jag kan göra mina dispositioner, det är mycket 
viktigare.” Skattefrågan nämndes även av FR4 som menade att de inte vill 
betala mer skatt än de måste utan då väljer de istället att tillämpa de regler som 
tillåter avskrivningar bland annat. 

Flera av FR och PR menade att extrakostnaden och den extratid som K3 
kräver har fått många att välja K2 om de haft möjlighet. Bland annat 
bekräftade PR4 detta genom att påstå att nästan alla bolag, som inte översteg 
gränsvärdena för större bolag, valde att gå in i K2 första året för att de ville 
använda det enklaste alternativet. PR4 ansåg att företag många gånger är dåligt 
insatta i nya regler, ”men en sak vet de och det är att det ska kosta så lite som möjligt”. 
PR3 ansåg också att kostnad och tid har haft en inspelande roll för företagen 
när de tagit beslutet och upplevde att i vissa fall har det till och med gått så 
långt att företag undvek att överstiga gränserna för att slippa extrajobbet som 
K3 medför. Även flertalet av FR, bland annat FR8, medgav att de funderade 
över kostnadsskillnaderna när de valde regelverk. Enligt PR6 ansåg många 
kunder att K3 var krångligt och om de inte var tvungna att följa K3 väntade de 
så länge som det gick innan de bytte. PR6 förklarade:  

Sen är det en del som säger att ’jag vill inte ha K3, det är ju besvärligt, jag har 
ju så många fastigheter och det skulle ta lång tid. Jag kan göra det sen i så 
fall’. Oftast så vill man ju skjuta på någonting som är lite mera 
nyttokomplicerat. 

PR2 berättade också att företagen många gånger valde genvägen även om 
revisorerna eller redovisningskonsulterna försökt leda in dem på ett annat spår. 
PR2 förtydligade: 

Många gånger tror jag att man kan ha agerat just i egenintresse, just för att 
man tycker att det har blivit enklare att välja ett visst regelverk för att man vill 
komma undan eller hur man ska uttrycka sig.  

FR6 angav att de gärna vill förenkla så mycket som möjligt, ”hade vi kunnat köra 
K2 på allt så hade vi säkert gjort det”, K3 upplevdes leda till merarbete utan 
tillräckligt hög nytta för att det skulle vara värt besväret. 

FR3 som valt att följa K3-regelverket avvek från tidigare respondenter då 
kostnadsfrågan inte var med och påverkade dem i valet, eftersom de ansåg att 
K3 skulle vara bättre för deras skull även om det kostade mer. PR5 och PR6 
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som bara jobbar med små bolag ansåg att företagen inte agerat i egenintresse, 
dels eftersom företagen själva sällan gör valet enligt PR5. PR6 klargjorde att 
”oftast så förstår de inte, de har inte förstått effekten av det, utan de frågar liksom: vad ska 
jag ha?” och att de därmed inte kan anses ha agerat i egenintresse. 

5.3. Omgivningens syn på företaget 

På frågan om företagen valde det regelverk som de trodde gav dem högre 
legitimitet angavs olika svar. FR2 talade om vikten av rättvisande bild vilket var 
något som också FR3 belyste, även om de inte gjorde valet baserat på att 
uppnå så hög legitimitet som möjligt. De värdesatte istället att kunna ge en 
riktig och trovärdig bild av företaget genom redovisningen. FR4 ansåg att ett 
företag kan använda sin redovisning för att framstå som seriöst och mer 
legitimt: ”vi är ju seriösa och vill framstå som seriösa”. Vidare sade FR4 att: 

… rätt många väljer att ha en revisor ändå för att framstå som mer seriösa och 
ge banken bättre underlag … Ja, revisor måste vi ju ha under alla 
omständigheter men att det blir samma med K3-reglerna då. 

FR5 uppgav ett annat synsätt och sade att det snarare var vad som redovisas i 
siffrorna som spelade roll och inte hur det är upplagt. FR6 ansåg att det är 
möjligt för företag att använda redovisning för att öka sin legitimitet men sade 
samtidigt att det inte var något som de själva var i behov av. PR4 ansåg inte att 
företag av den storlek som är aktuell för denna studie tänkte mycket på sin 
legitimitet när de tog beslut om redovisningsval utan sade: ”alltså, vi ska nog ha 
klart för oss att intressenterna i den här typen av bolag, den här storleken, det är ganska 
få”.  

5.4. Hänsyn till intressenter och deras informationsbehov 

Studien observerade att flera av företagen har tagit hänsyn till sina intressenter. 
FR2, FR4, FR5 och FR8 svarade att de påverkades av sina intressenters 
informationsbehov när de gjorde valet mellan redovisningsreglerna. FR2 
förklarade att de samverkar med stora aktörer och att de därför tog hänsyn till 
sina stora kunder och leverantörer när de valde regelverk. En annan 
intressentgrupp som har beaktats är delägare, FR5 berättade att de tog hänsyn 
till sina intressenter och då framförallt interna intressenter i form av delägare. 
FR4 som är ett elnätverksföretag uppgav att de tog hänsyn till sina 
medlemmars informationsbehov och valde därför K3 för att ge dem en mer 
korrekt och rättvisande redovisning. FR4 angav att de även tog hänsyn till 
bankens informationsbehov när de gjorde valet. På frågan om deras 
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intressenters informationsbehov har varit med och påverkat valet av regelverk 
svarade FR8 att ”ja, det var ju det absolut viktigaste då”. Respondenten berättade 
även att den intressent som de tog störst hänsyn till var banken. Vidare angav 
FR8 att de ville välja den redovisningsmetod som ger den bästa informationen 
för deras intressenter och förklarade att ”de intressenter som vi vill ska vara 
välinformerade då, för långsiktigt skulle det generera det bästa resultatet”. Två av PR 
trodde att företag tagit viss hänsyn till sina intressenter och enligt PR3 har 
företagen tagit hänsyn till vissa av sina intressenter, främst sina ägare. PR5 
upplevde också att företagen tagit hänsyn till sina intressenter i vissa fall och 
uppgav att det kan bero på vilken typ av bransch företagen är verksamma i, 
”det är då till exempel fastighetsföretagen, de måste ju göra det” förklarade PR5.  

Alla respondenter ansåg dock inte att intressenterna haft en påverkan i valet 
och PR2 var tveksam till att företagen tagit hänsyn till sina intressenter när de 
tog sitt beslut och menade att ”någon kanske har tänkt på intressenterna, hur de vill 
presentera saker och ting, men merparten har nog inte haft banker, leverantörer eller kunder 
i åtanke”. Respondenten förklarade istället att det ofta är en revisor eller 
redovisningskonsult som har varit där och tryckt på företagen att de ska ta 
hänsyn till sina intressenter. Även PR4 var tveksam till företagens hänsyn till 
sina intressenter och menade att de ibland inte har tagit hänsyn till sina 
intressenter ur den aspekten att de vill dem väl, utan att det mer har varit så att 
om de är i stort behov av bankens stöd väljer de kanske det regelverk som får 
resultatet att se bättre ut. FR3 uppgav att de inte tog hänsyn till sina 
intressenters informationsbehov, men att de ändå valde att upprätta sin 
redovisning enligt K3 för att ge en rättvisande bild utåt och ett bättre underlag 
till banken. FR6 svarade kort och bestämt på frågan att de inte har tagit någon 
hänsyn till sina intressenter när de fattade sitt beslut.  

5.5. Påverkan av branschtillhörighet och externa parter 

Studien visar inget bevis för att företag ska ha upplevt påtryckningar från sin 
bransch eller av externa parter vid redovisningsvalet. Sex av FR svarade nej på 
frågan om de tittade på liknande företag i branschen för att se vad andra hade 
valt för regelverk. FR2 lade till att ”vi ska vara ledande istället för att snegla på 
andra”. PR4 ansåg att företagen själva inte jämförde sin redovisning med andra 
företag i branschen, men att revisorerna kan ha gjort det. FR4 angav att nästan 
alla företag inom deras bransch valt att upprätta sin redovisning enligt K3, 
eftersom det regelverket har förespråkats på de utbildningsdagar som 
anordnats för branschen, samma sak gällde för FR7. PR2 angav att vissa kan 
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ha jämfört sig inom branschen men de flesta kollar nog främst på sin egen 
verksamhet när de tar beslut. PR3 angav att en del företag frågar vad andra har 
valt, och menade därför att det kan ha viss betydelse vad andra företag inom 
branschen har valt. PR6 hade sett att, av deras kunder, var det främst 
fastighetsbolag som jämförde sig med andra inom branschen. 

Vidare var det ingen av respondenterna som upplevt någon påtryckning från 
externa parter om att de skulle välja något särskilt av regelverken. FR8 nämnde 
att de kände viss påtryckning från revisorerna att de skulle välja K3 men 
utöver det upplevde de inte någon påtryckning. PR3 ansåg att det kan komma 
påtryckning från externa ägare om det finns sådana, exempelvis utländska 
ägare som redovisar enligt IFRS eller ett svenskt moderbolag som redovisar 
enligt K3 kanske trycker på att företaget ska redovisa enligt K3. Även PR2 
ansåg det vara mest möjligt att påtryckningar kom inom den egna koncernen. 
PR4 belyste det faktum att, oavsett vilket regelverk företagen väljer, får de 
ändå bara fram en förenklad bild av verkligheten. Det är väldigt svårt att få 
fram hela sanningen i redovisningen och detta är bankerna och andra externa 
parter medvetna om, PR4 förklarade att: ”bankerna är inte dummare än att de inser 
att det ena eller andra regelverket skildrar samma verklighet på olika sätt.” 

5.6. Revisorns och redovisningskonsultens roll i beslutsfattandet 

Något som kunde ses i samtliga intervjuer var att revisorer och 
redovisningskonsulter ofta spelade en viktig roll i rådgivningen om 
beslutsfattandet. Detta nämndes av alla intervjurespondenter, det enda företag 
som angav att revisorns åsikt inte spelat någon roll var FR8. ”Nej faktiskt inte, 
utan vi var rätt mycket på det klara vad vi ville själva” angav FR8. Värt att nämna är 
att personen som jobbar som ekonomichef i FR8 tidigare har arbetat som 
revisor under många år. Även FR2, FR3 och FR4 angav att de själva var 
relativt säkra på vad de ville välja, även om revisorn och redovisningskonsulten 
var med och gav rådgivning och information om regelverken. Tre företag 
angav att de har ”bollat beslutet med revisorn” (FR5), att ”beslutet togs i samråd med 
revisorn” (FR1) och att de ”har haft en tät kontakt med revisorerna vid införandet av 
regelverken” (FR6). PR3 höll med om att revisorerna har haft en viktig roll i 
beslutet, ”har vi sagt att ni ska ha det eller det, så har nog de flesta följt våra 
rekommendationer”. 

Vissa av respondenterna sträckte sig längre och antydde att revisorer och 
redovisningskonsulter i vissa fall har fattat beslutet åt företagen och att deras 
åsikter var det som spelade in mest i beslutsfattandet. ”Vi har ju tänkt till åt 
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kunden så att det inte blir några konstigheter”, sade PR6. PR5 sade också att 
företagen sällan tolkar reglerna själva utan att det oftast är 
redovisningskonsulten som tar beslutet åt dem. “Ja det är vi som har tagit beslutet. 
99,9 % av fallen tar vi beslutet” sade PR5. PR1, PR2 och PR4 var tydliga med att 
de aldrig tar beslutet åt kunden utan att ansvaret alltid ligger hos kunden, 
däremot höll de med om att kunderna i mycket hög grad lyssnar på deras 
rekommendationer. ”Det känns som att oftast hamnar bollen här ändå” sade PR3 
som även sade “jag tror att vi har haft en viktig roll i alla fall. Har vi sagt att ni ska ha 
det eller det, så har nog de flesta följt våra rekommendationer”. 

Alla PR medgav att företagen är dåligt insatta i vad de olika regelverken 
innebär, särskilt de minsta bolagen. Ju mindre de är, desto mer förlitar de sig 
på revisorns råd och åsikter angav PR2. PR1 ansåg att företag överlag är 
väldigt dåligt insatta, även PR4 upplevde att de större bolagen var mer insatta i 
reglerna och förklarade: 

Två kategorier: den ena förstår inte vad det är som har hänt. Den andra 
kategorin är de som är lite större och där blir det mer ett kvalificerat val mellan 
K2 och K3, eller tvingande val att gå in i K3.  

De 19 kortare telefonintervjuer som hölls bekräftade detta. Alla kände att de 
inte kunde delta i en längre intervju då de inte hade tagit något aktivt beslut 
och kände sig dåligt insatta i ämnet. En av telefonrespondenterna meddelade 
att de var ett dotterbolag i en koncern och beslutet om regelverk hade tagits 
högre upp i koncernen. Resterande 18 företag hänvisade till sin revisor eller 
redovisningskonsult och angav att beslutet främst tagits av denne.  

Något som uppkom under intervjun med FR8 var frågan om huruvida 
revisorer och redovisningskonsulter gärna rekommenderar K3 före K2 för sin 
egen vinning. ”Det är gynnsamt för dem, de får ju mer jobb helt enkelt” sade FR8, som 
tidigare jobbat som revisor. Detta var inget som hade funderats på innan men 
när intervjuerna lästes igenom kunde ses att två respondenter från revisorerna 
och redovisningskonsulterna nämnde saker som kunde passa in i det 
påståendet. PR1 sade att utseendet på redovisningen och val av regelverk 
påverkas av vilken revisor företaget har. PR1 berättade även att byrån sköter i 
stort sett alla sina kunder enligt K3, skälet till detta var att redovisningen ska ge 
en rättvisande bild. “Eftersom vi hela tiden eftersträvar en rättvisande bild så gör ju det 
också att vi många gånger inte är det billigaste alternativet” sade PR1. Vidare använde 
byrån där PR1 arbetar ytterst sällan de förenklingsregler som finns i K2, även 
om de skulle redovisa något företag enligt K2. ”Krasst kan man säga att så som vi 
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sköter redovisningen här för våra kunder, oavsett om det gäller K2 eller K3, så är vi 
egentligen aldrig inne på förenklingsreglerna” sade PR1. PR4 nämnde att de nya 
regelverken överlag gjorde att revisorer och redovisningskonsulter fick mer 
jobb. ”Sen det är klart att ur ett konsultperspektiv så är det ju väldigt konsultvänligt i 
branschen, ofta uppstår det frågor som företagarna inte själva kan svara på” sade PR4. 
Både PR1 och PR4 var dock mycket tydliga med att de aldrig tar beslutet om 
regelverk åt kunden, utan att ansvaret för redovisningen alltid är kundens egen. 

5.7. Rättvisande bild 

Flertalet av respondenterna beskrev att det är viktigt att företagets redovisning 
speglar en rättvisande bild. Av de FR som belyste vikten av rättvisande bild 
hade samtliga valt att upprätta sin redovisning enligt K3-regelverket. FR2 
angav att den främsta anledningen till att de valde att upprätta sin redovisning 
enligt K3 var för att de ville kunna redovisa en rättvisande bild. FR2 förklarade 
att de jobbar med stora aktörer som både kunder och leverantörer och 
motiverade valet av K3 genom följande: ”det är en imagebild att företaget har en 
proffsekonomi om man säger så, så det blir en bild utåt”. Vidare berättade 
respondenten att företaget är väldigt måna om sitt varumärke och att de hela 
tiden eftersträvar att visa upp en rättvisande bild. FR5 benämnde också att 
rättvisande bild spelade in när de gjorde redovisningsvalet. De valde K3 bland 
annat för att kunna slå ut sina kostnader över ett visst antal år och resonerade 
enligt följande: ”det har ju med resultatet att göra, mot aktieägare och så, det blir en mer 
rättvisande bild”. FR4 höll också med tidigare respondenter och sade att det 
känns som en mer korrekt redovisning att följa K3-reglerna. ”Min grundfilosofi 
när det gäller redovisning är att vi ska ha ett så rättvisande resultat som möjligt, som är 
rättvisande hela tiden” sade FR4. Även FR3, som är ett tillverkande företag, 
uppgav att de valt regelverk bland annat för att kunna visa ett mer rättvisande 
resultat eftersom de kan ta upp produkter i arbete i K3-regelverket. PR1 angav 
upprepade gånger att de hela tiden eftersträvar att redovisa en rättvisande bild 
för sina kunder och det framkom att de sköter i stort sett alla sina kunder 
enligt K3.  
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6. Analys 

I kapitlet nedan analyseras resultaten från respondenternas svar genom teorin och diskuteras 
med tidigare forskning som redogjordes för under uppsatsens referensram. Analysen utgör 
grunden för nästkommande kapitel som presenterar studiens slutsatser. 

6.1. Inledande analys av företagens val mellan K2 och K3 

Detta inledande avsnitt återkopplas endast till institutionalian för att analysera 
respondenternas svar angående de nya K-regelverken.  

Bakgrunden till att BFN gjorde nya regelverk var att de gamla 
redovisningsreglerna var onödigt komplicerade och svåra att tillämpa (Broberg 
2010). Enligt undersökningens resultat verkar BFN inte ha lyckats med att 
konstruera regler som är självklara för hur de ska tillämpas. På frågan hur 
företag upplever de nya regelverken och om förändringen har gjort det mindre 
komplicerat för företagen var det ingen av företagsrespondenterna (FR) som 
svarade att det har blivit bättre efter att de nya reglerna kom.  

Efter företagens val mellan regelverken har det diskuterats mycket angående 
om företagen har fattat ett korrekt beslut, Drefeldt (2015) menar att företag i 
många fall har valt fel regelverk. Detta styrktes av de professionsrespondenter 
(PR) som jobbar med medelstora bolag då de uppgav att företag många gånger 
inte har fattat ett korrekt beslut. PR2 förklarade att de har sett flera fall där 
företag överskridit gränsvärdena för större bolag och anser därför att de har 
valt fel, vilket styrker Drefeldts (2015) resonemang om att företag som ligger 
nära gränsen för ett större företag ofta inte är lämpliga K2-tillämpare. Ett 
annat påstående som kan styrkas med hjälp av studien är att vissa företag har 
pressat in sin verksamhet i K2 för att slippa vissa krav (Lennartsson 2016). 
PR2 bekräftade detta då denne uppgav att företag inte har valt rätt alla gånger 
eftersom somliga valt att upprätta sin redovisning enligt K2 bara för att slippa 
vissa regler. Redovisningsspecialisten PR2 medgav också att företag många 
gånger valt den enklaste vägen, vilket också Drefeldt (2015) hävdar då företag 
ofta valt regelverk efter vad som var enklast för upprättaren istället för att ta 
hänsyn till användarens behov. PR2 som är redovisningsspecialist inom valet 
mellan K2 och K3 avslutade med att säga att det här med K2 och K3 kanske 
inte blev riktigt så bra som de tänkt sig. Dock har de PR som bara jobbar med 
små bolag haft en annan bild av om företag valt rätt eller inte. De anser istället 
att de allra flesta företag valt att följa rätt regelverk utifrån deras verksamhet. 
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Detta kan förklaras av att K2-regelverket är lämpligt att följa för mindre 
företag med en okomplicerad och enkel verksamhet (PwC 2014). 

6.2. Beslut fattade i egenintresse 

Respondenternas svar visade att nästan alla företag, på ett eller annat sätt, har 
agerat i egenintresse vid valet mellan regelverken. Sju av åtta FR (alla utom 
FR3) medgav att de tagit hänsyn till faktorer som kan härledas till PAT 
(Positive Accounting Theory) vid beslutet. Detta kan tolkas som att 
egenintresse spelade en stor roll vid beslutet och ger stöd för Watts och 
Zimmermans (1978) teori om att alla individer agerar i egenintresse. Ingen av 
respondenterna påvisade dock att beslutet skulle ha fattats av egenintresse för 
individerna själva utan istället för företagets bästa, vilket kan appliceras på 
Fields et al. (2001) som såg liknande resultat i sin studie.  

Något som kunde utläsas ur intervjuerna med både företagen, revisorerna och 
redovisningskonsulterna är att kostnads- och skattefrågan var något som 
spelade in mycket i beslutet. Många företag visade sig ha valt det regelverk som 
antingen gör redovisningen minst kostsamt att upprätta eller det som leder till 
lägst skattekostnader. Vidare ansåg merparten av PR att företagen har fattat 
sitt beslut för att tjäna så mycket som möjligt på valet själva. Detta kan ses 
som stöd för Watts och Zimmerman (1978) som skriver att företagsledningen 
väljer de regler för att upprätta sin redovisning som är mest fördelaktiga för 
företaget. Det ger även stöd för Libby et al. (2015) som såg att redovisningsval 
främst styrs av företagsledarnas eller aktieägarnas intressen. Respondenternas 
svar säger dock emot Badertscher et al. (2012) två perspektiv som innebär att 
företag antingen kan välja det regelverk som gör redovisningen mest 
informativ eller också kan de välja de regler som håller nere agentkostnaderna, 
men studien stödjer deras opportunistiska perspektiv. 

FR3 var det enda av företagen som inte kan sägas ha fattat sitt beslut i 
egenintresse utan deras fokus var att redovisningen skulle vara så informativ 
som möjligt. Detta kan hänföras till effektivitetsperspektivet inom PAT som 
säger att företag väljer det regelverk som bäst visar hur det faktiskt går för 
företaget (Deegan & Unerman 2011) och Badertscher et al. (2012) informativa 
perspektiv. 

Det råder delade meningar om huruvida företagen av den storlek som är 
aktuell för den här studien har agerat i egenintresse eller inte. Två av PR som 
främst jobbar med små bolag ansåg att företag inte fattat beslutet i 
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egenintresse då de inte förstått effekten av valet. Dock förklarade PR4 att 
företag alltid agerar i egenintresse, PR4 och PR1 är överens om att företag gör 
sitt val för att uppnå önskad effekt på resultatet. Detta ger stöd för Watts och 
Zimmermans (1978) teori om PAT och tolkningen kan göras att egenintresse 
är något som i princip alltid väger in i företags beslut, på ett eller annat sätt.  

6.3. Omgivningens syn på företaget 

O’Donovan (2002) och Suchman (1995) påvisar i sina studier att företag kan 
ha som strategi att avslöja information om företagen som behövs för att 
intressenter ska se dem som legitima. Detta var inget som gavs stöd för utifrån 
de intervjuer som hölls, även om några av företagen ansåg att ett företag kan 
använda sig av redovisningen för att framstå som mer legitima. Kanske är det 
som PR4 sade att de företag som är aktuella för den här studien är för små och 
har för få intressenter för att de ska tycka att det här med legitimitet ska anses 
vara viktigt. Det kan också vara som FR5 sade att legitimiteten inte ligger i hur 
siffrorna redovisas, det vill säga vilket regelverk företagen följer, utan snarare 
vad det är som redovisas i siffrorna. Tolkningen som kan göras utifrån detta är 
att även om företag gärna vill framstå som legitima är det få som skulle ha det 
som främsta argument för vilket regelverk de ska välja.  

Däremot kan stöd hittas för det som Svanström (2008) säger om att företag 
kan framstå som mer seriösa och mer legitima om de tar hjälp av en revisor 
för att granska redovisningen. FR2 sade att de ville kunna ge en rättvis bild av 
företaget och FR3 gav stöd till påståendet att företag kan tänka sig att använda 
en revisor då det får dem att framstå som mer legitima. Kort sagt ville FR3 
kunna visa att de är seriösa och detta var något som benämndes som viktigt av 
flera andra av respondenterna från både företagen, revisorerna och 
redovisningskonsulterna. Detta kan tolkas som att företag lägger större vikt vid 
det förtroende som revisorn ger en granskad och godkänd redovisning än de 
gör vid det förtroende som ett visst regelverk kan ge.  

6.4. Hänsyn till intressenternas informationsbehov 

Flertalet av respondenterna i studien angav att de tagit hänsyn till sina 
intressenters informationsbehov när de gjorde redovisningsvalet. Detta kan 
anknytas till Jones (1995) som sade att företag kan vinna konkurrensfördelar 
och bygga upp en hög trovärdighet hos sina intressenter om de tar hänsyn till 
dem. FR8 förklarade att de beslutade att välja den redovisningsmetod som gav 
bäst information till deras intressenter eftersom de ansåg att detta på lång sikt 
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skulle generera ett bra resultat för företaget, vilket stödjer Jones (1995) studie. 
Tolkningen kan därmed göras att företag tänker på sina intressenters 
informationsbehov när de står inför redovisningsval. 

O´Donovan (2002) skriver att företagsledningens beslut vid redovisningsval 
tenderar att påverkas av olika intressentgrupper. De intressenter som studiens 
respondenter främst tagit hänsyn till är delägare, kunder, leverantörer, 
medlemmar samt banken, vilka nämns av Donaldson och Preston (1995) som 
viktiga intressenter för ett företag. Enligt Bowen et al. (1995) väljer företag 
ofta att upprätta sin redovisning på ett sätt som får dem att framstå som bättre 
inför sina intressenter. Studien ger stöd för både O´Donovan (2002) och 
Bowen et al. (1995) då flera av respondenterna uppgav sig ha valt att följa det 
regelverk som ger bäst beslutsunderlag för intressenterna. Detta stärker 
tolkningen i ovanstående stycke om att företag tar hänsyn till sina intressenters 
informationsbehov när de gör redovisningsval. 

Alla respondenter i undersökningen var dock inte enade om att ha tagit hänsyn 
till sina intressenter. Några få av FR angav att de inte påverkades av sina 
intressenters informationsbehov när de gjorde valet mellan regelverken, vilket 
ger stöd åt Andon et al. (2015) som hävdar att redovisning i praktiken inte alla 
gånger upprättas med syftet att redovisningen ska vara användbar för 
intressenter vid ekonomiska beslut. Även några PR sade att de är tveksamma 
till om företagen har visat hänsyn till sina intressenter. Dock framgick det av 
intervjuerna att det främst var de allra minsta företagen som inte prioriterade 
sina intressenter. I dessa fall går uppsatsens resultat emot Badertscher et al. 
(2012) studie som säger att företag väljer de redovisningsregler som gör 
redovisningen mest användbar för sina intressenter. Denna studie påvisar 
därmed meningsskiljaktigheter om ifall företag alltid tänker på sina intressenter 
vid redovisningsval, vilket har visat sig hänga ihop med hur stort företaget är 
och där de lite större företagen har valt att visa hänsyn till sina intressenter 
medan de lite mindre inte har prioriterat detta. 

Vidare uppgav FR3 att de valde K3 för att ge ett bättre underlag till banken 
och en mer rättvisande bild utåt, men att de inte tog hänsyn till sina 
intressenters informationsbehov när de gjorde valet. Det kan därmed 
ifrågasättas om företagen alltid är medvetna om att de tar hänsyn till sina 
intressenter, kanske är det så att de gör det undermedvetet. Oavsett om de gör 
det medvetet eller inte dras dock slutsatsen i detta avsnitt att företag tenderar 
att ta hänsyn till sina intressenter, framförallt de som är lite större. 
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6.5. Isomorfism och påtryckning från externa parter 

Datainsamlingens resultat visade inte något stöd för de studier som finns om 
att företag blir mer lika varandra ju längre de är verksamma eller att denna 
homogeniseringsprocess kan förklaras i att det finns externa påtryckningar 
som begränsar hur ett företag utvecklas (DiMaggio & Powell 1983). Ingen av 
respondenterna ansåg att företag kan vara tvungna att anpassa sig till de sociala 
normer som finnas i omgivningen om de vill överleva på lång sikt eller bli mer 
framgångsrika. Inget stöd kan därmed hittas till Olivers (1991) studie om 
isomorfism. Kanske är det som FR2 sade, att fokus vid beslut är att företaget 
ska vara ledande istället för att ta efter ett annat företags metoder.  

Några av revisorerna och redovisningskonsulterna sade däremot att de ibland 
kan titta på hur liknande företag har valt när de rekommenderar regelverk. 
Fastighetsbranschen är den bransch där revisorerna och 
redovisningskonsulterna främst har tittat på hur andra företag har valt, skälet 
till det är att reglerna för värdering av fastigheter skiljer sig mycket mellan K2 
och K3. Detta kan ge visst stöd till teorin som Meyer och Rowan (1977) hade 
om isomorfism då revisorer och redovisningskonsulter har visat sig kunna 
påverka företags redovisning att likna varandra. Att det skulle ha varit någon 
påtryckning från externa parter eller intressenter var det ingen av varken 
företagen, revisorerna eller redovisningskonsulterna som gav stöd för utan den 
påverkan som respondenterna kunde tänka sig var om den uppkom internt 
inom koncernen. Skälet kan tänkas vara att mindre företag inte har lika många 
intressentgrupper eller externa parter att ta hänsyn till som större företag har.  

6.6. Revisorers och redovisningskonsulters inrådan och företagens 
passivitet  

Enligt Svanström (2008) har revisorer och redovisningskonsulter stora 
möjligheter att påverka företagens beslut när det kommer till redovisningsval. 
Detta stöds av nästan alla respondenter, revisorers och redovisningskonsulters 
inrådan och kan därmed ses som en viktig aspekt vid redovisningsval. Att alla 
företag utom ett tog hjälp av en revisor eller redovisningskonsult för beslutet 
ger stöd för det som Svanström (2008) säger och kan tolkas som att en 
revisors eller redovisningskonsults åsikter spelar stor roll när företag ska ta 
beslut om redovisning. Anledningen till det kan troligtvis till stor del förklaras 
med det som Hjelström och Schuster (2011) säger om att det ofta råder en 
stor osäkerhet för företag om hur nya redovisningsregler ska tolkas. 
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Kanske är det också som Svanström (2008) säger att mindre företag förlitar sig 
mer på en revisors eller redovisningskonsults råd än vad större företag gör, 
helt enkelt eftersom mindre företag inte har samma interna tillgång till 
redovisningskompetens som större företag kan ha om de har en egen 
ekonomiavdelning. Detta påstående gavs stöd av PR5 och PR6 som nästan 
uteslutande jobbar med små bolag. De upplevde att de till stor del har tagit 
beslutet åt kunden. Telefonintervjuerna gav också starkt stöd för detta då alla 
utom ett av de 19 företag som intervjuades angav att det främst var deras 
revisor eller redovisningskonsult som hjälpte dem med beslutet.  PR2 angav 
också att de mindre företagen förlitar sig på råd från revisorer och 
redovisningskonsulter mer än de stora företagen. Detta stödjer Bennet och 
Robson (1999) som säger att den bästa rådgivningen kommer från de som är 
specialister på ämnet och jobbar med det dagligen; mindre företag kanske ser 
extern rådgivning som ett sätt att bli mer framgångsrika eller öka kvaliteten på 
redovisningen.  

Svanström (2008), Dechow et al. (2010) och Touron (2005) har i sina studier 
sett att revisorer spelar en stor roll i att öka förtroendet hos de som använder 
sig av redovisningen och att de ska se till att redovisningen håller en hög 
kvalitet samt ger en rättvis bild av verksamheten. Detta fick stöd av flera av 
revisorerna och redovisningskonsulterna som sade att företagen är dåligt 
insatta och att det är revisorers och redovisningskonsulters uppgift att se till att 
redovisningen blir rätt. En tolkning som denna studie ger mycket stöd för är 
därmed att företag av mindre storlek förlitar sig väldigt mycket på sin revisor 
eller redovisningskonsult när beslut ska tas kring företagets redovisning. 

Bloch (1999) påstår att revisorer ofta inte är så objektiva i sin rådgivning som 
de ofta antas vara. FR8 tog upp detta och menade att revisorer och 
redovisningskonsulter gärna rekommenderade det regelverk som innebar mer 
jobb. Visserligen hittades stöd för detta påstående hos två av PR, som nästan 
alla gånger rekommenderar sina kunder att välja K3, men tolkningen görs ändå 
att revisorer och redovisningskonsulter i väldigt hög grad, om än kanske inte 
alltid, rekommenderar det regelverk som passar bäst med kundens storlek och 
verksamhet som utgångspunkt.  

6.7. Rättvisande bild 

Enligt Westermark (2005) måste en rättvisande bild av företaget presenteras i 
de finansiella rapporterna. Studiens intervjuer visade att respondenterna som 
valt att upprätta sin redovisning enligt K3-regelverket beaktade inverkan av 
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rättvisande bild vid valet av regelverk i samtliga fall förutom ett. I de fall 
respondenterna valt att följa K2-regelverket var det ingen som angav att de 
tagit hänsyn till rättvisande bild vid beslutet. Engström (2009) skriver att 
marknadsvärdeorienterad redovisning återspeglas i principen om rättvisande 
bild och i K2 är värdering till verkligt värde inte tillåtet (Drefeldt & Törning 
2013). Orsaken till varför företag som valt att följa K3 tagit större hänsyn till 
rättvisande bild kan vara vissa förbud som finns i K2-regelverket. Nobes 
(1993) hävdar att det är nödvändigt att bland annat redovisa alla leasingavtal, 
redovisa till verkligt värde och upprätta koncernredovisning för att presentera 
en rättvisande bild, vilket inte är tillåtet enligt K2 (Drefeldt & Törning 2013). 

Tre av FR angav att de valde regelverk med syftet att kunna redovisa en så 
rättvisande bild av företaget som möjligt för att tillgodose vissa 
intressentgrupper med bra information. Detta stödjer Rutherfords (1985) 
tidigare forskning som säger att rättvisande bild är en metod för att möta sina 
intressenters informationsbehov och därmed prioritera användbarheten av 
redovisningen. FR2 uppgav att de har stora aktörer som kunder och 
leverantörer som de jobbar tillsammans med och att rättvisande bild därför har 
varit viktigt för att visa en bra bild av företaget utåt.  FR5 och FR4 stödjer 
också Rutherford (1985) då de valde att upprätta sin redovisning enligt K3 för 
att kunna redovisa ett rättvisande resultat för sina aktieägare respektive 
medlemmar.  

Engström (2009) skriver att försiktighetsprincipen som finns i Sverige och 
kravet på rättvisande bild är motsägelsefulla och K2-regelverket innehåller 
mycket schablonlösningar som baserar sig på försiktighet. Enligt Engström 
(2009) har bokföringsnämnden valt att ta bort föreskrifterna om rättvisande 
bild i K2-regelverket. PR1 berättade i intervjun att de har valt att redovisa i 
stort sett alla deras kunder enligt K3, för att kunna upprätthålla en rättvisande 
bild. I deras byrå använder de sig aldrig av förenklingsreglerna som finns, då 
de inte speglar en rättvisande bild. Tolkningen som kan göras utifrån detta är 
att företag som valt att redovisa enligt K3 har tagit mer hänsyn till principen 
om rättvisande bild än de företag som har valt K2 har gjort.  

Uppsatsens resultat stödjer van Hulles (1993) studie som visar att företag 
tenderar att följa landets nationella lag utan att bry sig om att ta hänsyn till 
rättvisande bild. Efter de genomförda intervjuerna har det visat sig att företag 
många gånger inte bryr sig om rättvisande bild, detta har observerats hos de 
företag som valt att följa K2. Van Hulle (1993) anser också att det beror på 
vilket uppfattning företaget har om meningen med redovisning, om de anser 
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det vara viktigt att redovisningen är informativ tenderar de att beakta principen 
om rättvisande bild i högre utsträckning. De företag som valt K2 har ofta sett 
redovisningen som något som bara ska göras, de är ofta inte insatta i vad 
regelverken innebär och har därför valt den enkla vägen. Denna undersökning 
bekräftar van Hulles (1993) studie i de fall där företag har valt att följa K2-
regelverket, vilket ofta är små bolag. De medelstora bolagen passar däremot 
inte in under van Hulles (1993) studie då dessa ofta har beaktat rättvisande 
bild, de ser redovisningen som användbar för sina intressenter och har därför 
valt att följa K3-regelverket.   
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7. Slutsats 

Följande avsnitt presenterar studiens slutsatser, kapitlet knyter samman studiens resultat för 
att besvara syfte och frågeställningar. Uppsatsens bidrag presenteras och avslutningsvis ges 
förslag till fortsatt forskning.  

Studiens syfte var att undersöka vilka grunder som ligger bakom företags 
beslut vid redovisningsval och på så sätt bidra till ökad kunskap och förståelse 
för redovisningsval. Tidigare forskning visar att det finns många olika 
förklaringar till varför företag väljer som de gör. De tidigare studierna har ofta 
genomförts med fokus på stora företag men det finns inte lika tillfredsställande 
forskning om mindre företags redovisningsval. Därför har mindre företag varit 
föremål för denna studie. Forskningsfrågorna som ställdes var vad som 
förklarar företags redovisningsval samt hur stor påverkan revisorer och 
redovisningskonsulter har vid redovisningsval. För att genomföra studien hölls 
kvalitativa intervjuer med respondenter från olika företag samt revisorer och 
redovisningskonsulter. Nedan presenteras de slutsatser från studien som 
främst förklarar företags redovisningsval:  

! Företag agerar ofta i egenintresse vid redovisningsval 

! Företag tar hänsyn till intressenters informationsbehov och rättvisande 
bild  

! Revisorer och redovisningskonsulter påverkar företag vid 
redovisningsval 

Något som visade sig är att många företag har fattat sitt beslut i egenintresse. 
Många företag väljer gärna det regelverk som gör företagets skattekostnader så 
låga som möjligt. Detta gavs stöd för främst av revisorerna och 
redovisningskonsulterna men även några av företagen medgav att de helst inte 
betalar högre skatt än de behöver. Ofta är även kostnadsfrågan något som 
spelar in i redovisningsval, många företag väljer det regelverk som är enklare 
och mindre kostsamt att följa. 

Vidare visade studien att många av de företag som valt att följa det mer 
avancerade och principbaserade regelverket, hade sina intressenters 
informationsbehov i åtanke vid beslutet. Slutsatsen som kan dras av det är att 
det är viktigt, om än inte slutgiltigt avgörande, för företagen att kunna ge en 
rättvisande bild av företaget. Hos de företag som valt det enklare av 
regelverken kan ses att i princip inga har ansett det vara viktigt att ge en 
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rättvisande bild. Slutsatsen som kan dras av detta är att många företag väljer att 
ta hänsyn till sina intressenter vid redovisningsval, men inte alla. Studien har 
visat att orsakerna till det framför allt hänger ihop med företagets storlek. Ju 
större ett företag är, desto mer hänsyn tar de till sina intressenter och vill 
redovisa en rättvisande bild av företaget. 

Studien visade även att företag i hög grad påverkas av sin revisor eller 
redovisningskonsult när de tar beslut om redovisningsval. Revisorer och 
redovisningskonsulter har stora möjligheter att påverka vilka beslut företag 
fattar när de gör ett redovisningsval. Detta visade sig eftersom alla 
respondenter utom en angav att de påverkats av sin revisor eller 
redovisningskonsult när de fattade beslutet. Väsentligt att tillägga är att den 
respondent som uppgav att de inte påverkats av någon revisor eller 
redovisningskonsult är att denne själv tidigare jobbat som revisor. Något som 
också framkom ur studien var att storleken på företag påverkar hur mycket 
hjälp de tar av en revisor eller redovisningskonsult vid redovisningsval, mindre 
företag förlitar sig mer på en sådan än vad något större företag med en egen 
ekonomiavdelning gör. Detta styrktes av alla företag, revisorer och 
redovisningskonsulter som intervjuades. Med hjälp av telefonrespondenterna 
bekräftades ytterligare att revisorer och redovisningskonsulter har varit med 
och påverkat valet i hög grad och framförallt i de allra minsta företagen.  

Vad som ligger bakom företags beslut vid redovisningsval kan inte förklaras av 
en enda teori. Det är snarare som tidigare forskning har visat att vad som 
påverkar företag vid redovisningsval kan ha många olika förklaringar. 
Undersökningen visade dock att de förklaringar som spelar in mest vid 
redovisningsval är egenintresse, hänsyn till intressenter och rättvisande bild 
samt revisorers och redovisningskonsulters inrådan. Studien hittade inget stöd 
för att företag grundar sitt beslut vid redovisningsval på att uppnå högre 
legitimitet, att de påverkas av andra företag eller att externa parter skulle ha 
påverkat företagen i beslutet.  

Genom att studera mindre företag har en annan bild kunnat ges av hur företag 
fattar beslut vid val av regelverk. Därför kan denna studie anses ha bidragit till 
ökad kunskap och förståelse för hur företag fattar beslut vid redovisningsval. 

7.1. Förslag till fortsatt forskning  

Resultatet från denna studie visar att revisorers och redovisningskonsulters 
påverkan på företags redovisningsval är stor och ofta förekommande. Det 
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hade därför varit intressant att undersöka revisorns oberoende vid 
redovisningsval. Genom att göra en studie som enbart riktar in sig mot att 
undersöka vilken påverkan revisorer och redovisningskonsulter har på företag 
vid redovisningsval. Exempelvis nämnde en av studiens respondenter (som 
tidigare jobbat som revisor) att revisorer och redovisningskonsulter ibland 
rekommenderar företag att välja K3 då det skapar mer jobb och därmed bättre 
lönsamhet för dem. Det hade även varit intressant att göra om samma studie 
igen men genom att använda en kvantitativ ansats, för att se om slutsatsen blir 
densamma som för denna studie, vilket skulle höja studiens generaliserbarhet. 
Ytterligare något som skulle vara intressant är att undersöka redovisningsval 
men på ett annat val som empiriskt exempel. Detta hade varit önskvärt för att 
se om det skulle generera samma slutsatser som på basis för valet mellan K2 
och K3.    
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Bilaga 1: Intervjuguide revisorer och redovisningskonsulter 

Inledning 
- Presentation av oss och studiens syfte 
- Inspelning av intervjun  
- Anonymitet  
- Möjlighet att ta del av den färdigställda studien 
 
Intervjupersonens bakgrund 
1. Skulle du vilja börja med att berätta lite om dig själv? 
  - Ålder, position i organisationen, antal år, tidigare 
arbetserfarenhet inom branschen 
2. Vad arbetar du främst med för bolag? (små, medelstora, noterade?)  
 
K-regelverken  
3. Vad är din uppfattning om de nya regelverken? Motivera!    
4. Hur anser du att företagen upplever de nya reglerna?  
  - Har förändringen gjort det mindre komplicerat för företagen?  
  - Anser du att det har varit lätt för företagen att tolka 
föreskrifterna om vilket av regelverken de ska följa? 
5. Har ni fått mycket frågor från företagen om K-regelverken?  
  - Vad handlade dessa om? 
6. Anser du att företagen är medvetna om vad de nya regelverken innebär? 
7. Hur går det generellt sett till när ni ger företag rådgivning om vilket av K-
regelverken de ska välja?  
 
Valet mellan K2 och K3  
8. Är din uppfattning att ni har tagit beslutet för majoriteten av företagen eller 
har de fattat beslutet själva? 
  - Finns det andra aktörer, förutom ni och företagen själva, som 
kan ha påverkat företagarnas val av regelverk? (Banker, skatteverket mm) 
9. Vilka faktorer kollar ni mest på när företag ber om rådgivning vid val mellan 
K2 och K3 och vilka rekommendationer ger ni till företagen? 
  - Finns det någon faktor (såsom storlek eller kvantitet av 
transaktioner, storlek på företaget eller antalet intressentgrupper) som spelar in 
mer än någon annan när ni ska rekommendera ett företag om K2 eller K3?  
10. Anser du att majoriteten av företagen valt att följa rätt regelverk utifrån 
deras verksamhet?  
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  - Om inte, har ni kunnat påverka så de har ändrat sitt val?   
11. Beskriv din uppfattning av hur det gått till när era klienter tagit beslut om 
vilket regelverk de ska följa. 
  - Vem inom företaget fattar oftast beslutet? 
  - Är de medvetna om vilka konsekvenser valet får?  
  - Har de tagit hänsyn till sina intressenter?  
  - Eller kan de ha agerat i egenintresse?  
 - Har de jämfört sig med andra företag i samma bransch/liknande 
företag?  
- Har de valt regelverk utifrån uppfattningen om vilket som får deras 
redovisning att framstå som mer legitim? 
12. Anser du att företagen och revisorer/redovisningskonsulter tänker olika 
om vad som är viktigt att beakta vid valet mellan K2 och K3? 
 
Avslut  
13. Har vi missat någon viktig aspekt som du vill belysa?  
14. Är det något av dina svar du vill utveckla/ändra? 
 
Tack för er medverkan!  
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Bilaga 2: Intervjuguide företag 

Inledning 
- Presentation av oss och studiens syfte 
- Inspelning av intervjun  
- Anonymitet  
- Möjlighet att ta del av studien när den är färdigställd 
 
Intervjupersonens bakgrund 
1. Skulle du vilja börja med att berätta lite om dig själv? 
  - Ålder, position i organisationen, antal år. 
  - Kan du berätta lite mer om dina ansvarsområden i företaget? 
 
Valet mellan K2 och K3  
2. Vem upprättar redovisningen i ert företag? 
3. Upprättar ni er redovisning enligt K2 eller K3? 
  - Vilken var den största anledningen till att ni valde som ni 
gjorde?  
4. Anser ni att de nya regelverken är lättare att tolka än de som tidigare 
funnits? 
5. Kan du beskriva hur det gick till när valet mellan K2 och K3 gjordes?  
6. Har ni tagit hjälp av revisor eller redovisningskonsult för att fatta ert beslut?  
  - Om ja, anser du att deras åsikter var avgörande för hur ni 
fattade beslutet?  
7. Har ni upplevt påtryckningar från något håll som styrt er åt att välja det ena 
eller det andra av K-regelverken? 
8. Vem i ert bolag hade mest inflytande över valet? 
9. Är ni medvetna om vilka skillnader regelverken innebär?  
  - Om ja, hur reflekterade ni för att välja det regelverk som 
passade er verksamhet bäst?  
 - Tror ni att detta har påverkat ert redovisade resultat? 
10. Var ni medvetna om att beslutet kunde leda till konsekvenser för er 
redovisning? 
 - Om ja, var ni medvetna om vilka konsekvenser beslutet skulle 
leda till? 
 - Om nej, hade ni ägnat beslutet mellan K2 och K3 mer 
uppmärksamhet om ni hade varit medvetna om det vid beslutstillfället? 
11. Påverkades ni av vad andra företag i branschen valde för regelverk?  
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  - På vilket sätt? 
12. Tror ni att största delen av andra företag i er bransch har valt att följa 
samma K-regelverk som ni? 
13. Har era intressenters behov av information varit med och påverkat vilket 
av regelverken ni valde? 
14. Tog ni hänsyn till era intressenter när ni fattade beslutet?  
  - Om ja, vilka och på vilket sätt? 
15. På ett sätt kan man säga att K3-regelverket kan få ett företag att framstå 
som mer legitimt i sina intressenters ögon än K2-regelverket eftersom det 
innehåller färre förenklingsregler och liknande. Anser du att ett företag kan 
använda årsredovisningen för att framstå som mer legitimt?  
 - Var detta något som ni tog hänsyn till när ni tog beslutet mellan 
K2 och K3? 
16. Tror ni att valet mellan K2 eller K3 har påverkat hur aktörer i er 
omgivning, t.ex. banker, kunder och leverantörer, uppfattar er som företag? 
  - Var detta en faktor som påverkade ert beslut?  
17. Generellt sett har redovisning enligt K2 visat sig vara mindre kostsamt att 
upprätta och krävt mindre kompetens av upprättaren än redovisning som 
upprättas enligt K3, kan detta vara faktorer som spelade in i er 
beslutssituation? 
18. Om vi säger att ni skulle stå inför ett val mellan två regelverk där ett av 
regelverken gör redovisningen mest informativ och användbar för era 
intressenter och ett av regelverken påverkar företagets resultat på ett sådant 
sätt som ni skulle önska (t.ex. så högt resultat som möjligt eller så låga 
skattekostnader som möjligt). Har ni någon tanke om vilket av regelverken ni 
troligtvis då skulle välja?  
 
Avslut  
19. Har vi missat någon viktig aspekt som du vill belysa?  
20. Är det något av dina svar du vill utveckla/ändra? 
 
Tack för er medverkan! 
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Bilaga 3: Information om professionsrespondenter 

PR står för professionsrespondent. 

Respondent Yrkesposition Storlek på bolag som 
respondenten främst 
jobbar med 

Typ av byrå där 
respondenten 
jobbar 

PR1 Auktoriserad 
redovisningskonsult 
och kontorschef, 
ekonomiansvarig för 
FR2 

Små och medelstora 
företag, lägger mycket tid 
på kontorschefsrollen 

Mindre byrå 

PR2 Auktoriserad 
redovisningskonsult  
och 
redovisningsspecialist   

Främst medelstora bolag Större byrå, tillhör 
the ”Big 4” 

PR3 Revisor Små och medelstora bolag Större byrå, tillhör 
the ”Big 4” 

PR4 Auktoriserad revisor Små och medelstora bolag Större byrå, tillhör 
the ”Big 4” 

PR5 Auktoriserad 
redovisningskonsult 
samt grundare av byrån 

Små bolag Mindre byrå 

PR6 Revisor och partner Små bolag Större byrå, tillhör 
inte the ”Big 4” 
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Bilaga 4: Information om respondenter från företag 

FR står för företagsrespondent. 

Gränsvärden benämns i ordningen antal anställda, balansomslutning, nettoomsättning. 
Balansomslutning och nettoomsättning anges i antal miljoner. 

Respondent Yrkesposition Gränsvärden Bransch Valt regelverk 

FR1 VD 30/60/60 Bygg-, Design- 
& Inrednings-
verksamhet 

K2 

FR2 Ekonomichef 10/5/10 Grafisk Design-
verksamhet 

K3 

FR3 VD och 
delägare 

20/30/20  Tillverkning & 
Industri, Metall-
industri 

K3 

FR4 Ekonomichef 40/70/80 Elhandel K3 

FR5 VD och 
delägare 

<10/10/30 Partihandel, 
Maskiner och 
Utrustning 

K3 

FR6 Ekonomichef <10/120/10 Fastighets-
verksamhet 

K2, även bolag 
med K3 i 
koncernen 

FR7 Ekonomichef 30/10/100 Livsmedel K3 

FR8 Ekonomichef 40/30/50 Bygg- Design- 
och Inrednings-
verksamhet 

K2, även bolag 
med K3 i 
koncernen 
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Bilaga 5: Information om respondenter från telefonintervjuer 

TR står för telefonrespondent. 

Gränsvärden benämns i ordningen antal anställda, balansomslutning, nettoomsättning. 
Balansomslutning och nettoomsättning anges i antal miljoner. 

Respon-
dent 

Yrkes-
position 

Gräns-
värden 

Bransch Valt 
regel-
verk 

Kommentar 

TR1 Ekonomi-
chef 

30/40/70 Tillverkning, 
industri 

K2 Ej tagit aktivt beslut. 
Hänvisade till 
revisorn 

TR2 Ekonomi-
chef 

40/10/60 Bygg-, design- & 
inrednings-
verksamhet 

K2 Ej tagit aktivt beslut. 
Hänvisade till 
redovisningskonsult 

TR3 Ägare 30/10/40 Veterinär-
verksamhet 

K2 Ej tagit aktivt beslut. 
Hänvisade till 
revisorn 

TR4 VD 30/30/ 
120 

Bygg-, design- & 
inrednings-
verksamhet 

K2 Ej tagit aktivt beslut. 
Hänvisade till 
redovisningskonsult 

TR5 VD 40/50/60 Tillverkning, 
industri 

K2 Ej tagit aktivt beslut. 
Hänvisade till 
revisorn 

TR6 VD <10/60/ 
10 

Uthyrning och 
förvaltning av 
fastigheter 

K2 Ej tagit aktivt beslut. 
Hänvisade till 
revisorn 

TR7 Ekonomi-
chef 

40/40/40 Linjebuss-
verksamhet 

K2 Ej tagit aktivt beslut. 
Hänvisade till 
revisorn 

TR8 Ekonomi-
chef 

40/30/90 Anläggnings-
arbeten 

K2 Ej tagit aktivt beslut. 
Hänvisade till 
redovisningskonsult   

TR9 VD <10/150/
10 

Uthyrning och 
förvaltning av 
fastigheter 

K2 Ej tagit aktivt beslut. 
Hänvisade till 
redovisningskonsult 
och revisor 
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TR10 VD 40/30/80 Bygg-, design- & 
inrednings-
verksamhet 

K2 Ej tagit aktivt beslut. 
Hänvisade till 
revisorn 

TR11 VD 30/50/50 Tillverkning, 
industri 

K2 Ej tagit aktivt beslut. 
Hänvisade till 
revisorn 

TR12 Ekonomi-
chef 

20/50/50 Tillverkning, 
industri 

K2 Ej tagit aktivt beslut. 
Hänvisade till 
revisorn 

TR13 Ekonomi-
chef 

50/20/60 Hotell & restaurang K2 Ej tagit aktivt beslut. 
Koncernbeslut 
uppifrån 

TR14 Ekonomi-
chef 

<10/<10/
20 

Partihandel, textilier K3 Ej tagit aktivt beslut. 
Hänvisade till 
revisorn   

TR15 Ekonomi-
chef 

20/10/30 Tillverkning, 
industri 

K3 Ej tagit aktivt beslut. 
Hänvisade till 
revisorn   

TR16 VD <10/20/ 
120 

Uthyrning av bygg- 
och anläggnings-
maskiner 

K3 Ej tagit aktivt beslut. 
Hänvisade till 
redovisningskonsult 
och revisor 

TR17 VD 40/30/ 
100 

Partihandel virke & 
byggmaterial 
partihandel 

K3 Ej tagit aktivt beslut. 
Hänvisade till 
revisorn   

TR18 VD 50/40/ 
110 

Byggverksamhet K3 Ej tagit aktivt beslut. 
Hänvisade till 
revisorn 

TR19 Ekonomi-
chef 

20/20/90 Livsmedelshandel K3 Ej tagit aktivt beslut. 
Hänvisade till 
revisorn   

 

 

 



 

 

 


