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Sammanfattning  
 
Kandidatuppsats i företagsekonomi, Institutionen för ekonomi och IT, Högskolan Väst, 
Externredovisning, Vårterminen 2015.  
 
Titel: Val av regelverk för redovisning - En kvalitativ studie om mindre företags val mellan 
regelverken K2 och K3 
 
Författare: Jolin Dyfvelsten och Miranda Hultström  
 
Sveriges redovisningsreglering har under lång tid utvecklats genom omfattande lagstiftning 
och under senare år även influerats av den internationella redovisningen. Då BFN ansåg att 
redovisningen för onoterade företag var alltför komplicerad kom regleringen att utvecklas 
genom BFN:s kategoriseringsprojekt som innebar att alla Sveriges företag delades in i fyra 
kategorier, K1-K4, utifrån företagens storlek och verksamhet. Den 1 januari 2014 blev K3-
regelverket obligatoriskt för alla större företag som inte tillämpar de internationella redo-
visningsreglerna IFRS och för mindre företag som valt att inte använda förenklings-
regelverket K2. Införandet innebar således att den största andelen av Sveriges företag, 
närmare 98 procent, ställdes inför valet mellan K2 och K3 när K-regelverken blev 
obligatoriska. Utöver de redovisningstekniska skillnader som föreligger mellan regelverken 
finns det även fler aspekter att ta hänsyn till, eftersom två tillsynes likartade företag har 
möjlighet att välja olika redovisningssystem av andra anledningar. Därmed syftade studien till 
att erhålla kunskap om och få insikt i regelverken K2 och K3 genom att undersöka vilka 
faktorer som enligt redovisningsprofessionen avgör valet för de mindre företag som har 
möjlighet att välja. För att uppfylla studiens syfte har en induktiv undersökningsansats 
använts där kvalitativ primärdata samlats in genom intervjuer med åtta representanter inom 
redovisningsprofessionen. Den insamlade primärdatan transkriberades och tematiserades för 
att sedan analyseras och kopplas till vald litteratur inom den teoretiska referensramen som 
utgjordes av positiva och systemorienterade redovisningsteorier. Tidigare studier visar att det 
finns flera faktorer som påverkar val av redovisningsmetod, några är relaterade till företagets 
egenskaper och branschtillhörighet. Det finns också forskning som visar att intressenter kan 
ha starkt inflytande på det regelverk företaget väljer och att företags redovisningsval kan 
förklaras genom institutionella mekanismer i den externa omgivningen. Trots att val av 
regelverk ska vara företagets eget har det många gånger varit redovisningsprofessionens råd 
och rekommendationer som avgjort valet på grund av att företagen själva har varit dåligt 
insatta i redovisningsalternativen. Därtill har företagets egenskaper, typ av verksamhet, 
innehav av tillgångar och branschtillhörighet visat sig vara de främsta faktorer som avgör 
valet, samt att vissa företag till följd av de inte haft möjlighet att frivilligt välja något av 
regelverken. Mindre företag har dessutom vid valet mellan K2 och K3 värderat enkelhet och 
föredragit det alternativ som är minst kostsamt.  
 
Nyckelord: K2, K3, regelverk, redovisning, mindre företag, principer, regler 
  

  
 



Abstract  
 
Bachelor Thesis in Business Administration, Departement of Finance and IT, University 
West, Financial Accounting, Spring 2015.  
 
Title: The choice of regulatory framework for accounting - A qualitative study of smaller 
companies’ choice between the regulatory framework K2 and K3  
 
Authors: Jolin Dyfvelsten and Miranda Hultström 
 
The Swedish accounting regulation has for a long time been developed through extensive 
legislation and in recent years also been influenced by international accounting. The Swedish 
accounting board BFN considered that the accounting for unlisted companies was too 
complicated. Therefore the regulation came to be developed through BFN's categorization 
project meaning that all companies were divided into four categories, K1-K4, based on 
company size and business. In January 2014 the K3 regulatory became mandatory for all 
large companies not using the international accounting standards IFRS, including the smaller 
companies that had not chosen to use the simplifying regulatory framework K2. The result of 
this was that nearly 98 percent of the Swedish companies were faced with the choice between 
K2 and K3 when K-regulatory became mandatory. In addition to the technical accounting 
differences that exist between the regulatories there are more aspects to take into consid-
eration, since two seemingly similar companies are able to select different sets of rules for 
other reasons. Thus, the study aimed to obtain knowledge and insight into the regulatory K2 
and K3 by examining the factors that, according to the accounting profession, determines the 
choice of the smaller companies. To fulfil the study’s purpose an inductive approach was used 
and qualitative primary data was obtained through interviews with eight representatives 
within the accounting profession. The collected primary data were transcribed and 
thematized, thereafter analyzed and linked to the selected literature in the theoretical 
framework which consisted of both positive and systems-oriented accounting theories. 
Previous research has proven that there are various factors that influence the choice of 
accounting method, and some of these are associated with the company's business and 
industry affiliation. Moreover, several studies have shown that stakeholders can have a strong 
influence on the choice of regulatory framework and according to some researchers, 
companies’ choices can also be explained by institutional mechanisms in the external 
environment. Although the choice of regulatory framework for accounting should be made by 
the company themselves, the accounting profession often determines this for them through 
advices and recommendations. Furthermore, the nature of the company, nature of business 
and industry affiliation are the main factors that determines the choice of accounting regu-
latory. These company-specific characteristics have also led to that some companies rather 
have been forced instead of being able to make an own active choice. In addition to this, small 
companies also value simplicity and therefore prefer and choose the least expensive option.  
 
Key words: K2, K3, regulatory framework, accounting, small companies, principles, rules  
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Definitioner  
 
Relevans Information i en finansiell rapport som påverkar användarnas 

beslut genom att underlätta bedömningen av inträffade, aktuella 
och framtida händelser eller genom att bekräfta eller korrigera 
tidigare bedömningar (BFNAR 2012:1). 

 
Rättvisande bild  Balans-, resultaträkning och noter ska upprättas som en helhet och 

ge en rättvisande bild av företagets ställning och resultat. Om det 
behövs för att en rättvisande bild ska ges, ska det lämnas 
tilläggsupplysningar (SFS 1995:1554, 2 kap. 3 §).  

 
Tillförlitlighet Information i en finansiell rapport som är neutral och inte 

innehåller väsentliga fel (BFNAR 2012:1). 
 
Försiktighetsprincipen Värdering av olika poster med iakttagande av försiktighet, vilket 

innebär: 
a) endast räkenskapsårets konstaterade intäkter får tas med i 

resultaträkningen, 
b) hänsyn ska tas till alla ekonomiska förpliktelser som är hän-

förliga till räkenskapsåret eller tidigare räkenskapsår, även om 
de här förpliktelserna blir kända först efter räkenskapsårets 
utgång men före upprättande av årsredovisningen, samt att  

c) hänsyn ska tas till värdenedgångar oavsett om resultatet för 
räkenskapsåret är vinst eller förlust (SFS 1995:1554, 2 kap. 4 § 
p. 3). 

 
Anskaffningsvärde Utgifter för en tillgångs förvärv eller tillverkning (SFS 1995:1554, 

4 kap. 9 §). 
 
Verkligt värde Det belopp till vilken en tillgång skulle kunna överlåtas eller en 

skuld som skulle kunna regleras mellan kunniga parter vilka är 
oberoende av varandra och har ett intresse av att transaktionen 
genomförts (BFNAR 2012:1). 

 
Funktionsindelad  Resultaträkning där verksamhetens kostnader delas upp efter  
resultaträkning funktioner: tillverkning, försäljning och administration, även FoU 

för de företag som bedriver sådan verksamhet (Drefeldt & 
Törning, 2013).  

 
Kostnadsslagsindelad  Resultaträkning där verksamhetens kostnader delas upp efter 
resultaträkning kostnadsslag (Drefeldt & Törning, 2013).  
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1.   Introduktion 
 

I det inledande avsnittet presenteras studiens bakgrund till val av regelverk för redovisning 
där en översiktlig beskrivning ges av den svenska redovisningsregleringen samt en 
redogörelse av Bokföringsnämndens K-projekt och införande av K-regelverken. Därefter sker 
en problemdiskussion utifrån aktuella debatter kring valet mellan K2 och K3 som i sin tur 
introducerar undersökningens frågeställning och syfte.  
 

1.1 Bakgrund 

Val av redovisningsmetod kan komma att påverka företags finansiella rapporter eftersom det 
förekommer alternativa tillvägagångsätt vid framtagandet av redovisningsinformationen 
(Fields, Lys & Vincent, 2001). Då olika redovisningssystem sannolikt kommer ge upphov till 
skilda utfall i redovisningen måste val av regelverk göras utifrån en avvägning mellan flera 
intressen, såsom vilken redovisningskompetens företaget har tillgång till och deras behov av 
en mer utförlig och komplex redovisning (Collins, Pasewark & Riley, 2012). En avvägning 
måste även göras mellan kostnaden för att ta fram redovisningen och den nytta samt mervärde 
som kan komma att genereras (K2K3, 2014d). Grundläggande frågor kring val av regelverk 
för redovisning är komplext då det förekommer flera interna och externa faktorer som anses 
ha betydande inverkan, följaktligen finns det många teorier och forskning inom området för 
val av redovisningsmetod (Collin, Tagesson, Andersson, Cato & Hansson, 2009; Fields et al., 
2001). Samtliga teorier syftar till att förklara och förutse hur beslut tas vid redovisningsval, 
vilket beskrivs enligt Fields et al. (2001) som ett val där den främsta intentionen är att påverka 
utgången på ett visst sätt.  
 
Redovisningens huvudsakliga syfte är att förse både interna och externa intressenter med 
dokumentation och sammanställning av relevant information som återspeglar företags resultat 
och ekonomiska ställning (Collin et al., 2009). När det gäller mindre onoterade bolag är val av 
regelverk för redovisning viktigt, dels eftersom valet kan komma att påverka räkenskaps-
informationen i vissa avseenden, även eftersom de finansiella rapporterna utgör en stor andel 
av företagets offentliga information som kommuniceras (Deegan & Unerman, 2011). För att 
kunna utforma finansiella rapporter i form av ett årsbokslut eller årsredovisning är således 
redovisningsregleringen som styr utformandet av stor vikt för företagens kommunikation med 
omvärlden (Grönlund, Tagesson & Öhman, 2013).  
 
Redovisningsregleringen i Sverige har under lång tid utvecklats genom omfattande lagstift-
ning, under senare år har normgivningen även influerats av den internationella redovisningen 
(Drefeldt & Törning, 2013). Tidigare ansvarade Redovisningsrådet (RR) för normgivning och 
redovisning för noterade företag samtidigt som Bokföringsnämnden (BFN) utvecklade regler 
för onoterade företag. Därmed hade svenska företag länge möjlighet att välja att använda 
skilda redovisningsregler i form av rekommendationer och allmänna råd utformade av såväl 
RR som BFN. Det var dessutom tillåtet att använda sig direkt av Årsredovisningslagen (ÅRL) 
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(Drefeldt & Törning, 2013). Användningen av skilda redovisningsregler medförde att två 
mycket likartade företag i praktiken kunde vara problematiska att jämföra (BFN, 2014d). På så 
vis skapades osäkerhet och svårigheter för såväl utformare som användare av den finansiella 
informationen (K2K3, 2014b). BFN ansåg även att redovisningen för onoterade företag var 
alltför komplicerad, 2004 togs därför beslutet att tiden var inne för en fundamental förändring 
inom den svenska redovisningsregleringen (BFN, 2004).  
 
Genom BFN:s kategoriseringsprojekt har nya regelverk utvecklats med syfte att erbjuda 
enklare och bättre redovisningsmetoder samt lösningar för hur det sammanfattade räkenskaps-
året ska avslutas för svenska onoterade bolag (BFN, 2004). BFN:s K-regelverk delar in 
Sveriges företag i fyra kategorier utifrån företagets storlek, där varje enskild kategori har ett 
eget regelverk som innehåller samlade och heltäckande allmänna råd. 

Kategori 1 (K1) - innefattar enskilda näringsidkare, handelsbolag som enbart ägs av fysiska 
personer och ideella föreningar samt registrerade trossamfund vars nettoomsättning uppgår till 
högst tre miljoner kronor (BFN, 2014a). 

Kategori 2 (K2) – omfattar mindre företag och ekonomiska föreningar som upprättar års-
redovisning eller årsbokslut. Ett företag som är ett publikt aktiebolag eller är ett moderbolag i 
en större koncern får inte tillämpa K2, även om de uppfyller kraven för att räknas som ett 
mindre företag. K2 är ett förenklat regelverk som mindre företag kan välja att tillämpa istället 
för K3, som utgör huvudregelverket vid upprättande av årsredovisning (BFN, 2014b). 

Kategori 3 (K3) – avser onoterade större företag som upprättar årsredovisning eller koncern-
redovisning. K3 är ett obligatoriskt regelverk och huvudalternativet när en årsredovisning 
eller ett årsbokslut upprättas för de mindre företag som inte valt förenklingsreglerna enligt 
K2. Undantagna är moderföretag som frivilligt väljer att upprätta koncernredovisning i 
enlighet med internationella redovisningsregler (BFN, 2014c). 

Kategori 4 (K4) – utgörs av noterade och onoterade företag som frivilligt upprättar sin 
koncernredovisning i enlighet med International Accounting Standard Boards (IASB) inter-
nationella regler och standarder, International Financial Reporting Standards (IFRS) (Marton, 
2013).  

ÅRL anger de gränsvärden som utgör underlag vid fastställandet huruvida ett företag ska 
betraktas som större eller mindre. Mindre företag definieras som ett företag som under vart 
och ett av de två senaste räkenskapsåren maximalt uppfyller ett av följande villkor: medel-
antalet anställda i företaget har uppgått till mer än 50, företagets redovisade balansomslutning 
har uppgått till mer än 40 miljoner kronor eller företagets redovisade nettoomsättning har 
uppgått till mer än 80 miljoner kronor. Större företag är ett företag som uppfyller mer än ett 
av ovanstående villkor (SFS 1995:1554, 1 kap. 3 §).  Klassificeringen innebär således att den 
största andelen av Sveriges företag, närmare 98 procent, ställdes inför valet mellan K2 och K3 
när K-regelverken blev obligatoriska 2014 (Balans, 2012b). 
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1.2 Problemdiskussion  

K-regelverkens införande har varit flitigt debatterat inom redovisningsbranschen där de flesta 
frågor berör effekter i samband med övergången till och valet mellan K2 och K3 (Balans, 
2012a; Balans, 2012b; Cederlund, 2015; Pautsch, 2012). Revisorer och redovisningskonsulters 
rekommendationer är av stor vikt eftersom de har ett ansvar för att upplysa företagen om vad 
regelverken innebär. Dock är valet mellan K2 och K3 företagets eget och ska styras av de 
förutsättningar som föreligger för det enskilda bolaget och där effekterna av regelverken bör 
brytas ner för att se hur verksamheten kan komma att påverkas (Balans, 2012b; K2K3, 2014a; 
Pautsch, 2012). När det gäller mindre företags val mellan K2 och K3 representerar regel-
verken olika tillvägagångssätt vid upprättande av företagets årsredovisning (Drefeldt & 
Törning, 2013). Kortfattat kan K2 beskrivas som ett regelbaserat förenklingsregelverk som 
ger tydlig vägledning och detaljerade instruktioner för hur företag ska gå tillväga vid 
upprättande av de finansiella rapporterna. K3 i sin tur är ett principbaserat regelverk som är 
mer flexibelt och komplext vilket kräver fler bedömningar och uppskattningar (K2K3, 2014b). 
Oavsett vilket K-regelverk som företaget väljer att använda ska det tillämpas fullt ut och det 
går inte att välja vissa regler i det ena och kombinera med regler i det andra (Drefeldt & 
Törning, 2013).  
 
Huruvida ett regelverk baseras på regler eller principer är mycket grundläggande för dess 
praktiska användbarhet och leder till olika konsekvenser för den som upprättar redovisningen 
(Alexander & Jermakowicz, 2006). Regelbaserad redovisning med enhetliga regler och 
riktlinjer vid utformning av finansiell information medför mindre risk för felaktigheter i 
redovisningen. Reglerna krävs för att uppnå jämförbarhet, inte endast i den egna 
verksamheten, utan även med andra företag (Wüstemann & Wüstemann, 2010). Dock ger en 
högre grad av specifikation och anvisningar däremot mindre utrymme för professionella 
bedömningar som kan påverka redovisningsinformationens relevans (Bradbury & Schröder, 
2012). Principbaserade redovisningsmetoder är istället mer flexibla och skapar möjlighet att 
tillämpa anpassade principer för de omständigheter som råder i det enskilda fallet (Bradbury 
& Schröder, 2012; Collins, Pasewark & Riley, 2012). Således får företagets intressenter 
tillgång till information som är uppdaterad, rättvisande och mer relevant (Alexander & 
Jermakowicz, 2006; Mainnes, Bartow, Fairfield, Hirst, Iannaconi, Mallet, Schrand, Skinner & 
Vincent, 2003). Med mindre vägledning och riktlinjer, större utrymme för tolkning och 
flexibilitet ökar kravet på individuell och professionell kunskap vilket i sin tur kan medföra 
högre kostnader för framtagandet av redovisningsinformationen (Bradbury & Schröder, 
2012).  
 
Diskussioner har förts kring de skillnader som förekommer i regelverken, där Cederlund 
(2015) anför att de är onödigt stora och att det medför mer förvirring än förenkling. Flera 
inom redovisningsbranschen hyllar införandet av K3 som i allra högsta grad ger en rättvisande 
bild och höjer kvalitén i redovisningen (Balans, 2012b). Många förespråkar K3 eftersom det är 
ett komplett och heltäckande regelverk, som företagen följaktligen bör välja att tillämpa 
(Balans, 2012b). Vissa revisorer och redovisningskonsulter upplever dessutom K2, i för-
hållande till K3, som ett fyrkantigt regelverk eftersom det inte är tillåtet att välja andra 
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lösningar än de K2 föreskriver (Balans, 2012a). Andra anser istället att K2 är ett fullgott 
alternativ för de flesta företagen och att K2:s detaljerade regler som återger exakt beskrivning 
för hur företag ska redovisa leder till en lägre administrativ påfrestning och är mer 
kostnadseffektivt (Balans, 2012a; Pautsch, 2010). Dock riktas kritik mot liknande argument 
där K2 framställs som mindre kostsamt (Cederlund, 2015). Cederlund (2015) menar att K2 
likväl kräver stora arbetsinsatser vid upprättande av årsredovisningen och att det är långt ifrån 
självklart att ett mindre företag ska tillämpa K2 i sin redovisning, då K3 många gånger kan 
vara ett bättre alternativ.  
 
Fastän det för mindre företag står fritt att välja mellan att redovisa enligt K2 eller K3 är valet 
viktigt då det inte går att byta fritt mellan regelverken (K2K3, 2014b). Att byta från K2 till K3 
är alltid möjligt eftersom K3 anses ge bättre redovisning med en mer rättvisande bild (Arnell, 
2012; Balans 2012b, Drefeldt & Törning, 2013). Det är även möjligt att byta från K3 till K2, 
dock inte utan särskilda skäl som exempelvis byte av koncerntillhörighet (Drefeldt & Törning, 
2013). Arnell (2012) anser att svårare bytesregler mellan regelverken gynnar K2 då BFN 
kräver särskilda skäl för att ett företag ska få byta från ett högre regelverk till ett lägre, vilket 
innebär att företag styrs mot att välja K2 för säkerhets skull. De stränga bytesreglerna riskerar 
att styra in omotiverat många företag till att välja K2, det gäller även de företag som om det 
inte var för de föreslagna bytesreglerna, skulle ha valt K3 (Arnell, 2012). Arnell (2012) 
förklarar att förenklingen som K2 innebär leder till för få lämpliga alternativ, vilket i sin tur 
kan innebära en risk för att företag växer ur sitt regelverk och därför bör välja K3 direkt 
(Arnell, 2012).  
 
Debatten kring K-regelverken har fram tills idag främst berört redovisningstekniska skillnader 
och till störst del varit inriktad på hur reglerna ska implementeras (Balans, 2012a; Balans, 
2012b; Cederlund, 2015; Pautsch, 2012). Dock finns det fler aspekter att ta hänsyn till 
eftersom trots allt två tillsynes likartade företag har möjlighet att välja olika regelverk till följd 
av andra underliggande faktorer och motiv (Collin et al., 2009). Tidigare forskning visar att 
företag inte väljer redovisningsmetoder slumpmässigt och att det finns flera faktorer som 
påverkar val av regelverk för redovisning. Några är relaterade till företagets typ av 
verksamhet, storlek och ägarstruktur (Collin et al., 2009; Dhaliwal, Salamon & Smith, 1982; 
Watts & Zimmerman, 1978; Watts & Zimmerman, 1990), skatteskäl kan vara ytterligare en 
förklaring till att företag väljer en viss metod för redovisning framför en annan (Cloyd, Pratt 
& Stock, 1996; Fekete, Damagum, Mustata, Matis & Popa, 2010). Dessutom kan intressent-
erna ha starkt inflytande på det redovisningssystem företaget väljer att använda (Donaldson & 
Preston, 1995; Bowen, DuCharme & Shores, 1995; Holthausen & Leftwich, 1983), därtill kan 
företagens redovisningsval även påverkas genom påtryckningar i den externa omgivningen, 
såsom exempelvis införande av nya lagar och regler (DiMaggio och Powell, 1983; Hallonsten 
& Hugander, 2014). 
 
Med anledning av ovanstående diskussion är det högst aktuellt och intressant att undersöka 
valet mellan K2 och K3, samt se till vilka faktorer som är avgörande för företag som har 
möjlighet att välja.  
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1.3 Problemformulering 

• Vilka faktorer är avgörande för mindre företags val mellan redovisningsregelverken 
K2 och K3 enligt redovisningsprofessionen? 
 

1.4 Syfte 

Syftet med studien är att erhålla kunskap om och få insikt i regelverken K2 och K3 genom att 
undersöka vilka faktorer som enligt redovisningsprofessionen påverkar valet för de mindre 
företag som är berättigade att välja. Vår förhoppning är därmed att ge ett bidrag till befintlig 
forskning inom val av regelverk för redovisning genom att dels ta reda på varför en viss 
redovisningsreglering väljs framför en annan, samt se till vad som är avgörande för valet.  
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1.5 Fortsatt disposition 

Kapitel 2 – Metod 
I metodavsnittet följer en redogörelse för vetenskapligt synsätt, undersökningsansats samt 
tillvägagångssätt för datainsamling och studiens genomförande. Vidare beskrivs forsknings-
etiska principer och vald analysmetod, slutligen förs en diskussion kring källkritik, till-
förlitlighet och överförbarhet. 
 
Kapitel 3 – Institutionalia 
I institutionalian framställs först bakgrunden till och syftet med BFN:s införande av 
kategoriseringsprojektet. Sedan ges en beskrivning av K-regelverken som därefter följs av en 
mer ingående förklaring till K2 respektive K3 och vad som skiljer regelverken åt.  
 
Kapitel 4 – Teoretisk referensram 
I den teoretiska referensramen presenteras och diskuteras tidigare vetenskapliga studier och 
teori inom det valda problemområdet i relation till studiens frågeställning. Inledningsvis 
motiveras teorivalets omfattning och därefter följer en beskrivning av litteratursökningens 
genomförande. Sedan framställs den litteratur som används genomgående i studien och utgör 
underlag för såväl analys och slutsats. 
 
Kapitel 5 – Empiri 
I empiriavsnittet redovisas en sammanställning av utförda intervjuer som analys och tolkning 
grundas i och avslutningsvis sammanfattas den presenterade empirin med betoning på de 
viktigaste resultaten. 
 
Kapitel 6 – Analys och tolkning 
I analysavsnittet används det material som presenteras under empiriavsnittet vilket jämförs, 
analyseras och tolkas med hjälp av tidigare teorier och forskning inom den teoretiska 
referensramen. 
 
Kapitel 7 – Slutsats 
I det avslutande avsnittet presenteras studiens resultat och slutsats baserat på analys och 
tolkning av empirin. Därefter följer en reflektion över undersökningens genomförande och 
avslutningsvis framställs förslag till fortsatta studier inom området. 
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2.   Metod 
 

I nedanstående avsnitt framgår en redogörelse av metodologiskt tillvägagångsätt för studiens 
genomförande där samtliga metodval motiveras. Inledningsvis anges valt vetenskapligt 
synsätt och undersökningsansats som följer av en mer ingående beskrivning av datainsamling 
och intervjuernas genomförande. Därefter ges en förklaring till hur tolkning av primärdata 
skett utifrån vald analysmetod. Slutligen förs en diskussion kring studiens primärkällor, 
tillförlitlighet och överförbarhet. 
 

2.1 Vetenskapligt synsätt 

Studien syftade till att genom teoretisk och empirisk fördjupning erhålla kunskap om och få 
insikt i regelverken K2 och K3 genom att undersöka vilka faktorer som är avgörande för 
mindre företags val enligt redovisningsprofessionen. För att följaktligen tolka och förstå 
bakomliggande faktorer och motiv vid val av regelverk har vi valt att anta ett hermeneutiskt 
tolkningsperspektiv där vi utifrån en extern infallsvinkel erhåller kunskap genom att betrakta 
den sociala kontexten. Genom att fokusera på beteenden erhålls en empatisk insikt av 
människors val samt vilka krafter som påverkar dem (Bryman & Bell, 2013). Ett tolkande 
synsätt skapar även möjlighet att identifiera underliggande motiv (Alvesson & Sköldberg, 
1994). Därtill är en hermeneutisk inriktning bäst lämpad för tolkning av ett sammanhang 
(Thurén, 2007), vilket är centralt i vår studie som utgår ifrån intervjupersonernas perspektiv 
och uppfattningar av verkligheten. Hermeneutiken betonar dessutom förståelse för de 
värderingar som uttrycks och fokuserar på ett djupare meningsinnehåll än det som omedelbart 
uppfattas (Dalen, 2008; Thurén, 2007). 
 
Undersökningen har genomförts med ett kvalitativt angreppssätt vilket är lämpligt då vi avsåg 
att förstå vilka värderingar som föreligger vid val av regelverk. Att tillämpa kvalitativa 
forskningsmetoder vid studier inom företagsekonomi skapar hög relevans i de fall man vill få 
djupare insikt i ett visst ämne eller en situation (Björklund & Paulsson, 2012; Bryman & Bell, 
2013). En kvalitativ ansats är även att föredra där fokus ligger på förståelse av deltagarnas 
uppfattningar (Bryman & Bell, 2013). Dalen (2008) redogör dessutom för att kvalitativa 
undersökningar ger möjlighet att uppnå kännedom för ett specifikt problem, fenomen eller 
situation och är därmed ändamålsenlig då vi avsåg att studera vilka motiv som föreligger vid 
val av redovisningsmetod. 
 

2.2 Undersökningsansats 

Det finns flera angreppssätt och möjligheter för genomförande av kvalitativa studier där 
metodvalet bör baseras på hur resultaten ska användas (Björklund & Paulsson, 2012). 
Eftersom vi avsåg att tolka och förstå, snarare än att förklara och begripa studerat problem 
samt med utgångspunkt i syftet att erhålla fördjupad kunskap om avgörande faktorer vid val 
av regelverk, har en kvalitativ undersökningsansats med tillhörande intervju som metod 
använts. Vid den här typen av inriktning är utgångspunkten att kunskapen som samlas in är 
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beroende av vem som betraktar den, där syftet är att identifiera och förstå olika egenskaper 
(Björklund & Paulsson, 2012), som i vårt fall bakomliggande motiv samt faktorer som styr 
val av redovisningsmetod. Då vi även valt studera de nyligen införda K-regelverken var en 
intervjustudie lämplig eftersom de enligt Dalen (2008) och Polkinghorne (2005) skapar en 
god insyn vid studier av en specifik företeelse. 
 
Med avsikt att erhålla djupare insikt har ett kvalitativt angreppsätt med en induktiv ansats 
använts, eftersom K-regelverket nyligen implementerats och befintlig teori inom området är 
aningen begränsad. Användning av induktiv ansats innebär att empirisk primärdata samlas in 
för att sedan formulera begrepp i form av teorier genom att dra slutsatser från det insamlade 
materialet (Backman, 2009; Thurén, 2007). Induktion är användbar vid genomförande av 
kvalitativa studier då grundlig förståelse eftersträvas (Bryman & Bell, 2013) och Alvesson 
och Sköldberg (1994) förklarar att syftet med induktiva studier är att bidra till vidare-
utveckling av teorier baserade på det insamlade materialet.  
 

2.3 Datainsamling 

2.3.1 Urval 

För att ta reda på vilka faktorer som är avgörande för mindre företags val mellan redo-
visningsregelverken har tillfrågande intervjupersoner noga valts för att erhålla omfångsrik 
empiri och därmed möjliggöra en djuplodad analys och tolkning. Valet av intervjupersoner är 
viktigt för att upptäcka flera sidor av det ämne som avses studeras och för att öka 
sannolikheten för det ska urval ske strategiskt och varje deltagare bör därför handplockas 
(Dalen, 2008; Polkinghorne, 2005). I avsikt att berika studien har intervjupersoner valts 
utifrån deras expertis och yrkesmässiga erfarenhet för att få möjlighet att erhålla värdefulla 
insikter. Polkinghorne (2005) menar att urvalspersoner ska väljas utifrån deras kompetens, 
kunskap och erfarenhet för att tillföra studien betydelsefull och relevant information. För att 
få en mer nyanserad bild av professionens åsikter har vi dessutom valt att tillfråga 
intervjupersoner från flera redovisnings- och revisionsbyråer, såväl mindre som större, vilka 
även har en geografisk spridning och är belägna i olika städer. Hälften av intervjupersonerna 
arbetar på större byråer som har över femton anställda och resterande på mindre byråer där 
medelantalet anställda är cirka tio.   
 
Vårt urval utgjordes av åtta intervjupersoner, varav en redovisningsspecialist, fyra 
auktoriserade revisorer samt tre redovisningskonsulter. Redovisningsspecialisten har över 30 
års erfarenhet inom branschen och har tidigare arbetat som redovisningskonsult, revisor och 
ekonomichef. Dessutom har intervjupersonen varit kommittésekreterare på̊ regeringskansliet, 
arbetat för justitiedepartementet och varit delaktig i införandet av K2 och K3. I dagsläget är 
intervjupersonen ledamot i policygruppen för redovisning Föreningen Auktoriserade 
Revisorer (FAR) och arbetar som redovisningsspecialist.  
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I studien intervjuades fyra revisorer. En av dem har varit verksam i redovisningsbranschen i 
totalt femton år och arbetar i dagsläget på ett stort företag vars kunder främst utgörs av 
mindre, ägarledda företag. En annan revisor har nästan 30 års erfarenhet och arbetade tidigare 
på en större revisionsbyrå, sedan tio år tillbaka driver revisorn en mindre byrå där revision, 
redovisning och rådgivning för små och medelstora företag ligger i fokus samt där den största 
andelen av deras klienter utgörs av ägarledda familjeföretag. De andra två revisorerna arbetar 
på ett stort företag, dock på olika kontor. Den ena revisorn är kontorschef och har cirka elva 
års erfarenhet inom branschen och arbetar främst med större bolag, men även med en del 
mindre företag. Den andra revisorn har totalt tio års erfarenhet inom revision samt reviderar 
främst mindre bolag.  
 
Undersökningens intervjupersoner utgjordes även av tre redovisningskonsulter. En av dem är 
grundare och delägare i en mindre redovisningsbyrå och arbetar idag som redovisnings-
konsult, vars klienter är små företag. Konsulten har varit verksam inom branschen i över 30 år 
och har tidigare varit delaktig i en statlig utredning som utgjorde grunden till K2- regelverket. 
En annan redovisningskonsult, med ca 25 års erfarenhet, har tidigare arbetat som revisors-
assistent på en stor revisionsbyrå, men är numera delägare på en mindre revisionsbyrå. Byråns 
kunder utgörs av allt från större bolag till små egenföretagare och fåmansbolag. Även den 
tredje redovisningskonsulten har stor erfarenhet inom branschen och har de senaste 26 åren 
arbetat med redovisning, revision och rådgivning för främst små företag.  
 
Studiens urval avgränsades till åtta intervjupersoner då vi antog att det skulle vara tillräckligt 
för att uppfylla studiens syfte och vara rimligt utifrån angiven tidsram för undersökningens 
genomförande. Dessutom för att utvalda intervjupersoner innehar mångårig erfarenhet inom 
branschen vilket sannolikt skulle innebära att vi erhöll innehållsrika intervjuer. Polkinghorne 
(2005) beskriver att problem vid intervjustudier inte ligger vid mängden insamlad data och 
antal intervjupersoner, utan snarare huruvida insamlad information är tillräckligt rik för att ge 
en klarhet och förståelse. Våra antaganden om att åtta personer var tillräckligt uppfylldes, 
eftersom vi upplevde en mättnad i svaren redan efter sex utförda intervjuer.  
 

2.3.2 Intervjuguide och frågekonstruktion 

Vid insamling av primärdata har vi valt att använda en semistrukturerad intervjuguide (bilaga 
1), som innebär att guiden bygger på ett visst antal specifika teman som ska studeras, 
samtidigt som den ger utrymme för flexibilitet med avsikt att uppfylla ett bakomliggande 
syfte (Dalen, 2008). Intervjuguidens innehåll baserades på vår teoretiska referensram för att 
täcka de viktigaste områdena för studien, dock rubricerades frågorna enligt andra rubriker för 
att skapa en mer logisk ordningsföljd vid själva intervjugenomförandet. Intervjuguidens 
teman utgjordes av; BFN:s kategoriseringsprojekt, K2 och K3 samt val av regelverk. Guiden 
bestod av öppna frågeställningar med underliggande följdfrågor för att intervjupersonen 
skulle uppmuntras till att utveckla sina svar samt möjliggöra en djupare diskussion. Vidare 
konstruerades frågorna för att översätta och precisera det övergripande syftet och problem-
formuleringen, vilket enligt Dalen (2008) ger möjlighet att komma närmare studiens fråge-
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ställning. Genom att tillämpa en semistrukturerad intervjuguide gavs även möjligheten att 
ändra ordningsföljden på frågorna. Det här skapade i sin tur en mer genuin dialog och gav 
utrymme för följdfrågor baserade på intervjupersonernas svar, något Bryman och Bell (2013) 
anser är fördelaktigt och gör den här typen av guide mer användbar.  
 
För att säkerställa att frågornas ordningsföljd var lämplig och för att testa intervjuguidens 
kvalité utfördes en pilotstudie innan intervjuerna genomfördes, det med avsikt att testa och ta 
reda på om frågorna var klara och tydliga eller ledande. Att utföra en pilotstudie är viktigt för 
att undvika risken att ställa ledande och svårförståeliga frågor (Bryman & Bell, 2013). Dalen 
(2008) understryker även att en pilotstudie ger en fingervisning om huruvida frågorna kräver 
förkunskap eller ger utrymme för egna uppfattningar.  
 

2.3.3 Intervjuernas genomförande 

I studien utfördes sju personliga intervjuer och en telefonintervju där genomförandet tog 
mellan 30-60 minuter, de flesta intervjuerna varade i cirka 45 minuter. En intervju genom-
fördes via telefon eftersom intervjupersonen inte befann sig i vår geografiska närhet. De 
personliga intervjuerna ägde rum hos respektive intervjuperson där vi fick sitta ostört, vilket 
Zikmund (2000) anser är viktigt vid utförande av intervjuer.  
 
Intervjuerna inleddes genom en kortfattad beskrivning av valt ämne samt upplysning om 
anonymitet och sekretess som därefter följdes av mer allmänna frågor. En strategi i det 
avseendet var att användning av mer generella och inledande frågor skulle ge intervju-
personen möjlighet att känna sig bekväm, vilket kan öka kvalitén på resten av intervjun då 
sannolikheten är högre att få ärliga svar (Dalen, 2008; Walsham, 2006). Vidare följde våra 
frågeställningar den tematiska struktur som intervjuguiden baserades på. Trots genomförd 
pilotstudie upptäckte vi först under genomförandet av intervjuerna att vi möjligen kunde valt 
att använda färre, mindre generella och mer kontextbundna frågor för att komma ännu 
närmare studiens frågeställning. 
 
Intervjuerna spelades in för att underlätta en noggrann analys av materialet. Inspelningen gav 
även möjlighet att kunna återgå till vad som framkommit efter intervjun och istället rikta 
fokus på att skapa en god dialog samt underlätta möjligheten att anteckna och ställa 
följdfrågor. Sju av åtta intervjupersoner gav tillåtelse till ljudupptagning och en intervju 
genomfördes utan bandad inspelning då vi istället antecknade det mest väsentliga som 
framkom. För att kontrollera att vi uppfattat respondentens svar på rätt sätt gjordes en 
avstämning efter utförd intervju, vilket är viktigt enligt Bryman och Bell (2013). 
 
När det gäller data insamlad via telefonintervju är den kvalitetsmässigt jämförbar med den 
som samlas in via personlig intervju (Zikmund, 2000). Telefonintervjun genomfördes via 
högtalartelefon för att vi båda skulle få möjlighet att delta i konversationen. Intervjupersonen 
erhöll efter intervjun en sammanställning av vår transkribering, det för att säkerställa att 
informationen uppfattats korrekt, vilket Bryman och Bell (2013) poängterar är viktigt. 
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Fördelen med telefonintervju är att datainsamlingen är mindre tidskrävande och intervju-
personer även kan vara mer villiga att ge detaljerad och trovärdig information över telefon, 
jämfört med en personlig intervju (Zikmund, 2000). Något som dock upplevdes besvärligt var 
att veta om intervjupersonen tänkte, eller hade pratat klart. Zikmund (2000) hävdar att viss 
information kan gå förlorad vid telefonintervju då det är lätt att den som intervjuar avbryter 
intervjupersonen. Det här var dock något vi tog i beaktning genom att försöka tillåta pauser 
och undvika att avbryta intervjupersonen. 
  

2.4 Forskningsetiska principer 

För att tillförsäkra att studiens genomförande och datainsamling sker enligt de etiska riktlinjer 
och krav som god forsknings sed föreskriver har samtliga deltagare erhållit ett följebrev 
(bilaga 2) med information om studiens bakgrund, syfte samt genomförande för att leva upp 
till dem. De forskningsetiska principerna anger vilka grundläggande normer som ska föreligga 
mellan forskare och undersökningens deltagare och går under namnen informations-, 
nyttjandes-, samtyckes- och konfidentialitetskrav (Bryman & Bell, 2013; Vetenskapsrådet, 
2011). Vårt följebrev innehöll information om undersökningens syfte för att infria 
informationskravet, vilket innebär att forskaren ska informera berörda deltagare om vad den 
aktuella forskningen avser, deras uppgift i undersökningen samt de villkor som gäller för 
deras medverkan (Vetenskapsrådet, 2011). Vidare informerades deltagarna om att insamlad 
data endast används för studiens ändamål, det för att uppfylla nyttjandekravet som går ut på 
att uppgifter som insamlats från vissa enskilda personer endast får användas för forskningens 
ändamål och inte får utlånas eller nyttjas i något annat syfte (Bryman & Bell, 2013). Vi 
upplyste även om att deras medverkan var frivillig för att tillförsäkra samtyckeskravet, som 
innebär att deltagare i en undersökning själv har rätt att bestämma över sin medverkan samt 
att forskaren måste inhämta deltagares samtycke (Vetenskapsrådet, 2011). Deltagarna 
informerades även om att deras svar kommer att behandlas konfidentiellt samt vara helt 
anonyma för läsaren enligt konfidentialitetskravet, vilket handlar om att personuppgifterna ska 
förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem (Bryman & Bell, 2013; 
Vetenskapsrådet, 2011).  
 

2.5 Analysmetod 

Vi har valt att tillämpa en tematisk analysmetod, vilken kännetecknas av att insamlad data 
delas upp i teman med tydlig koppling till vald problemformulering (Braun & Clarke, 2006). 
All insamlad primärdata transkriberades efter varje intervju.  Eftersom vi erhöll innehållsrika 
svar resulterade det i en stor mängd empiri att analysera, därför var det av stor vikt att avsätta 
tid till att försöka identifiera olika relationer och mönster. Därefter kodades materialet genom 
att ange kodnamn för svarsalternativen och sedan organiserades de för att kunna identifiera 
huvud- och underteman, vilket Braun och Clarke (2006) menar underlättar sammanställning 
av data. Det här förklarar även Backman (2009) är ett sätt för att framställa de mest relevanta 
delarna av empirin, som i sin tur leder till en helhetsbild och djupare förståelse. Efter 
sammanställningen strukturerades materialet utifrån fem valda teman; samhällets förvänt-
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ningar, institutionell påverkan, intressenters inflytande, företagets egenskaper samt princip- 
och regelbaserade regelverk. Braun och Clarke (2006) redogör för att när intervju som metod 
används kan analysen av materialet enklare genomföras efter att datainsamlingen tematiserats 
utifrån olika mönster som avser att fånga något betydelsefullt och som representerar en viss 
mängd svar. Vårt insamlade material analyserades och tolkades utifrån valda teman för att 
sedan jämföras och kopplas till vår teoretiska referensram och därmed kunna besvara studiens 
frågeställning. 
 

2.6 Källkritik 

Primärkällor i förhållande till sekundära källor innebär i regel ett kortare avstånd från den 
studerade företeelsen (Reinecker & Jörgensen, 2014). Det är viktigt att förhålla sig kritisk till 
sina källor eftersom det alltid förekommer risk för att den insamlade datan kan ha förvrängts 
eller påverkats till följd av att intervjuaren antingen ställt fel eller ledande frågor 
(Polkinghorne, 2005; Reinecker & Jörgensen, 2014). Vid intervjuer är det svårt men av stor 
vikt att vara neutral och att inte leda intervjupersonernas svar (Dalen, 2008). Även om vi i 
största möjliga utsträckning haft det i beaktande, kunde vissa spontana följdfrågor komma att 
bli något ledande. Dock anses inte det vara avgörande för undersökningens slutsatser.  
 
Det kan även råda viss osäkerhet om vi vid genomförande av analys och tolkning varit helt 
objektiva, vilket i så fall innebär att resultatet kan ha påverkats. Eftersom intervjupersonerna 
arbetar inom olika yrkeskategorier där en är redovisningsspecialist och de övriga revisorer 
samt redovisningskonsulter är det möjligt att deras syn skiljer sig åt. Det skulle kunna vara så 
att redovisningsspecialisten har ett större och mer generellt perspektiv över hur valet gått till, 
medan en redovisningskonsult eller revisor på en mindre byrå har en annan syn. Vidare kan 
det insamlade materialet innehålla en viss subjektivitet och vårt resultat kan ha påverkats på 
grund av att de tillfrågade intervjupersonerna arbetar på olika stora företag och med företag 
inom olika branscher, vilket vi beaktat. Det gjordes genom att vi vid utförd analys framställde 
intervjupersonens yrkesroll, byråstorlek samt med vilken typ av företag professionen arbetar 
med vid de tillfällen då det kan ha varit avgörande och då intervjupersonernas svar avsevärt 
skiljt sig åt.  
 

2.7 Tillförlitlighet och överförbarhet  

Att försäkra studiens tillförlitlighet innebär att läsaren ska kunna förlita sig på och finna 
studiens resultat godtagbart (Björklund & Paulsson, 2012; Dalen 2008). För att öka till-
förlitligheten har vi dels väldigt noggrant och detaljerat beskrivit hur vi gått tillväga vid 
studiens genomförande. Vi har även diskuterat resultaten i förhållande till tidigare känd 
forskning och relevant litteratur samt valt att basera vår intervjuguide på frågeställningar 
utifrån aktuell och omfångsrik teori inom området för val av regelverk. 
 
För att försäkra att primärdatan är tillförlitlig har ljudupptagning genomförts vid sju av åtta 
intervjuer som därefter noggrant transkriberats. Vid intervjun då intervjupersonen inte 
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önskade bli inspelad togs istället anteckningar som sedan sammanställdes och stämdes av för 
att säkerställa att vi uppfattat svaren på rätt sätt. Respondentvalidering har dessutom 
tillämpats för telefonintervjun, vilket innebär att intervjun sammanställs och förmedlas 
tillbaka till intervjupersonen för att få bekräftelse på att den beskrivning som förmedlats är 
riktig (Bryman & Bell, 2013; Polkinghorne, 2005). Insamlad empiri har sedan bearbetats, 
diskuterats och noggrant analyserats, i enlighet med vad som angivits i avsnitt 2.5, för att 
säkerställa att svaren som erhållits uppfattats på rätt sätt. En del i att skapa trovärdighet i 
resultaten inbegriper att den sociala verklighet som studerats uppfattats på ett riktigt sätt 
(Bryman & Bell, 2013). Eftersom vi upplevde en viss mättnad i svaren, där liknande svar 
framkom från flera av intervjupersonerna, anses graden av tillförlitlighet stärkt och resultatet 
trovärdigt.  
 
Överförbarhet handlar om i vilken utsträckning studien kan genomföras med liknande resultat 
inom andra organisationer eller miljöer (Björklund & Paulsson, 2012; Bryman & Bell, 2013). 
Det är svårt att avgöra om samma resultat skulle framkomma vid en likadan undersökning 
eftersom vårt urval kan vara för begränsat eller vår förförståelse kan ha påverkat analys och 
tolkning av empirin. Kvalitativa studier kan i regel inte generaliseras eftersom den sociala 
verkligheten som uttrycks är beroende av den som tolkar kontexten (Bryman & Bell, 2013; 
Polkinghorne, 2005). Det är därför osäkert i hur stor utsträckning våra resultat kan överföras, 
oberoende av likartade förhållanden och rådande omständigheter. 
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3.   Institutionalia  
 
I det här avsnittet framställs först bakgrunden till och syftet med BFN:s införande av 
kategoriseringsprojektet. Sedan ges en beskrivning av K-regelverken som därefter följs av en 
mer ingående förklaring till K2 respektive K3 och vad som skiljer regelverken åt. Följande 
kapitel avser att skapa förståelse inför vilka faktorer som kan komma att påverka val av 
regelverk för redovisning. 
 

3.1 Bokföringsnämndens Kategoriseringsprojekt 

BFN beslutade 2004 att ändra inriktning på sitt normgivningsarbete (BFN, 2004). Tidigare 
hade nämnden arbetat och ansvarat för att ta fram redovisningsregler för onoterade företag, 
vilket skedde genom att varje rekommendation anpassades till de internationella redovisnings-
reglerna. BFN:s uppgift var att ta fram förenklingar i förhållande till vad som gällde för 
börsnoterade bolag, vilket var omfattande såväl som tidskrävande (Drefeldt & Törning, 2013). 
Nämndens sätt att ta sig an arbetet hade medfört att redovisningsreglerna blivit mer 
komplicerade och omfattande även för de mindre företagen (BFN, 2004). År 2005 antogs en 
EU-förordning som innebar att noterade företag skulle upprätta koncernredovisning enligt 
IASB:s redovisningsregler, IFRS (Marton, 2013). Införandet innebar att inga nationella 
anpassningar var tillåtna utan hela regelsystemet skulle tillämpas fullt ut av noterade företag, 
samtidigt föreslogs att det skulle vara möjligt för andra företag att frivilligt tillämpa IFRS-
reglerna (Marton, 2013). BFN ansåg att genom ändringar i ÅRL skulle det, i den utsträckning 
god redovisningssed tillät det, endast bli möjligt att använda sig av vissa delar av det nya 
regelsystemet (Drefeldt & Törning, 2013). Mycket talade för att eventuella problem med 
transformering av ÅRL och befintlig komplexitet i den existerande normgivningen för 
onoterade företag endast kunde lösas genom införandet av en helt ny inriktning. Därför 
konstaterade BFN, i beaktande av den internationella utvecklingen, att tiden var inne för en 
fundamental förändring inom den svenska redovisningsregleringen (BFN, 2014d).  
 
Kategoriseringsprojektet skulle komma att innebära nya förenklade regelverk för alla 
onoterade företag i Sverige. Regelverken skulle utgöras av fyra särskilda K-regelverk, K1 – 
K4, ett för respektive kategori. Varje enskilt regelverk skulle i sin tur innehålla samlade och 
heltäckande allmänna råd anpassade till dem (Drefeldt & Törning, 2013). Regler och normer 
som tidigare getts ut och utvecklats ämnesvis inom varje redovisningsområde skulle bytas ut 
mot en normgivning som anpassades och styrdes utifrån företagens storlek och verksamhets-
form (BFN, 2014d).   
 
Alla Sveriges företag delas numera in i fyra kategorier utifrån de krav och villkor som 
återfinns i Bokföringslagen (BFL) (BFN, 2014d). Varje enskilt regelverk innehåller i sin tur de 
definitioner, värderingsregler, klassificeringsbestämmelser samt upplysningskrav som är 
nödvändiga för att upprätta ett förenklat årsbokslut, ett årsbokslut eller en årsredovisning 
enligt ÅRL respektive en årsredovisning enligt IFRS regler (Marton, 2013). Ett företag har 
valmöjligheten att använda ett mer avancerat regelverk än vad det genom sin storlek eller 

14 
  

 



organisationsform tillhör. Dock är en förutsättning att alla regler inom den specifika kategorin 
tillämpas fullt ut (BFN, 2014d).  
 
Alla onoterade företag är antingen tvingande, eller har möjligheten att frivilligt välja, hur den 
löpande bokföringen ska avslutas för att sammanfatta räkenskapsåret. K-regelverkens norm-
givning anger genom reglerna i BFL det tillvägagångssätt företag ska använda för att upprätta 
ett förenklat årsbokslut, årsbokslut, en årsredovisning eller en koncernredovisning enligt IFRS 
regler (BFN, 2014d). BFN ansvarar för att utveckla och framta allmänna råd för K1-K3, 
medan den internationella organisationen IASB tar ansvar för utvecklingen av K4 (Drefeldt & 
Törning, 2013).  
 
 

 
 
Figur 1. En översikt över hur BFN:s olika K-regelverk förhåller sig till lagstiftningen samt till 
varandra (Källa: SKV, 2015) 
 

3.2 K2- regelverket  

BFN:s allmänna råd K2, Årsredovisning i mindre aktiebolag (BFNAR 2008:1) samt 
Årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar (BFNAR 2009:1), publicerades i juni 2008 
respektive januari 2009. Sedan dess har K2 uppdaterats i en konsoliderad version med 
tillhörande vägledning som utgavs i februari 2011 (BFN, 2014b). K2 är ett förenklat regel-
verk som är mindre komplext och ger tydliga och detaljrika instruktioner för att anvisa hur 
företaget ska gå tillväga vid framtagande av redovisningsinformation. Regelverket har sin 
utgångspunkt i ett antal traditionella redovisningsprinciper såsom exempelvis försiktighets-
principen, vilka används vid upprättande och utformning av finansiell information. Det 
förekommer tydliga väsentlighetskriterier, schablonlösningar samt språkliga och pedagogiska 
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förenklingar (Drefeldt & Törning, 2013). K2 betraktas som en regelbaserad normgivning 
vilken syftar till att förenkla redovisningsprocessen och är således mindre öppen för 
tolkningsutrymmen och subjektiva bedömningar. Regelverket riktar sig därför främst till 
företag som huvudsakligen bedriver en förhållandevis okomplicerad verksamhet som 
dessutom har färre antal intressenter (K2K3, 2014c).  
 
Fördelen med K2 är att det är lättare att förstå och tillämpa tack vare de specifika anvisningar 
som regelverket innehåller (BFN, 2014b). Den administrativa arbetsbördan för företagen blir 
därmed inte lika hög vid framtagandet av redovisningsinformationen. Dock innehåller 
regelverket K2 färre alternativ och valmöjligheter än K3 inom relativt många redovisnings-
områden, där vissa lagregler inte får tillämpas. I och med det föreligger risken att redo-
visningen inte avspeglar verkligheten i samma utsträckning som om mer ingående 
bedömningar skulle gjorts. En följd av förenklingsreglerna är således en lägre tillförlitlighet 
av företagets ekonomiska ställning, vilket sannolikt ger mindre rättvisande finansiella 
rapporter som presenteras i årsredovisningen (K2K3, 2014c). 
 

3.3 K3- regelverket  

Det allmänna rådet K3, Årsredovisning och Koncernredovisning (BFNAR 2012:1), 
publicerades i juni 2012 och är huvudregelverket som ska följas vid upprättande av årsredo-
visning för mindre företag, oavsett företagsform. Den samlade normgivningen har delvis 
framtagits inom ramen för ÅRL:s regler, men även inspirerats av och haft sin utgångspunkt i 
IFRS for Small and Medium sized Entities (IFRS for SME:s) som är ett självständigt och 
alternativt regelverk till IFRS (BFN, 2014c). Den svenska lagstiftningen har anpassats till det 
internationella regelverket tillsammans med andra nationella förhållanden. Dessutom har 
ytterligare justeringar och förenklingar gjorts mellan redovisning, tidigare normgivning och 
vedertagen redovisningspraxis (Drefeldt & Törning, 2013).  
 
K3 är ett principbaserat regelverk som är mer flexibelt och ger större utrymme för 
bedömningar och uppskattningar jämfört med K2. Eftersom redovisningsreglerna inte är lika 
detaljerade och tydliga ställs högre krav på redovisningskompetensen hos användaren. 
Exempelvis måste en användare av K3 kunna bedöma vilken typ av resultaträkning, 
kostnadsindelad eller funktionsindelad, som bäst återspeglar företagets ekonomiska ställning. 
Ett annat exempel är att komponentavskrivningar ska ske på vissa anläggningstillgångar. 
Avskrivningsmetoden kräver bedömning av hur betydande varje del i en tillgång antas vara 
samt hur den förväntade förbrukningen av respektive identifierad komponent kan tänka skiljas 
åt. I och med att regelverket ger fler valmöjligheter avser det att ge en högre kvalité i redo-
visningen. K3 möjliggör därför en mer redovisningsteoretiskt korrekthet, högre tillförlitlighet 
och därmed potentiellt mer rättvisande redovisning (K2K3, 2014d). 
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3.4 Väsentliga skillnader mellan K2 och K3 

Nedan presenteras en sammanfattning av regelverkens generella och praktiska skillnader: 
 

 
 
Tabell 1. En översikt över regelverkens mest väsentliga skillnader (Källor: BFN 2007; 
Drefeldt & Törning 2013; K2K3 2014e).  
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4.   Teoretisk referensram 
 
Följande avsnitt introduceras med en motivering till val av litteratur i relation till studiens 
frågeställning vilken följs av en beskrivning av litteratursökningens genomförande. Därefter 
framställs den litteratur som används genomgående i studien, vilken består av positiva och 
systemorienterade redovisningsteorier samt teorier om princip- och regelbaserade regelverk. 
Slutligen presenteras den analysmodell som utgör underlag för såväl analys och slutsats. 
 

4.1 Val och insamling av litteratur 

4.1.1 Val av litteratur och teorivalets omfattning 

Den teoretiska referensramen utgörs av redovisningsforskning i form av vetenskapliga artiklar 
som är såväl relevanta och omfångsrika. Litteraturen har noggrant valts för att möjliggöra en 
fördjupad analys och därmed på bästa sätt kunna uppfylla studiens syfte. Eftersom det inom 
det specifika problemområdet saknas vetenskaplig litteratur då K-regelverken nyligen införts, 
har vi därmed valt att använda oss av mer generella och grundläggande teorier inom området 
för val av regelverk för att analys och tolkning ska bli så omfattande som möjligt. Då vår 
studie fokuserar på mindre onoterade bolags val mellan K2 och K3 har forskning som berör 
redovisningsvalets påverkan av aktiekursen valts bort eftersom den avser redovisnings-
reglering för noterade företag. Dessutom har forskning med inriktning mot internationell 
reglering och lagstiftning för redovisning inte kunnat användas eftersom K2- och K3-
regelverken endast återfinns i Sverige.  
 
Då vi avser att ta reda på varför företag väljer att tillämpa vissa redovisningsmetoder framför 
andra, snarare än att förklara hur de ska gå tillväga, har litteratur inom den positiva 
forskningsinriktningen använts. Positiva redovisningsteorier är prediktiva och försöker 
förklara olika redovisningsfenomen och förutspå redovisningspraxis (Coetsee, 2010), i och 
med det anses de bäst lämpade för att kunna besvara vår frågeställning. Det finns flera 
positiva teorier med syfte att förutse val mellan regelverk för redovisning. Vi har valt att 
använda Positive Accounting Theory (PAT) som beskriver bakomliggande motiv till val av 
regelverk. Utöver PAT har vi även använt tre systemorienterade teorier; institutionell-, 
intressent- och legitimitetsteorin som ger fler alternativa förklaringar till redovisningsval 
utifrån vissa externaliteter som kan komma att påverka valet. Samtliga teorier har använts för 
att få en helhetsbild och säkerställa att alla faktorer som kan påverka valet innefattats. 
Dessutom har vi även valt att inkludera teorier kring princip- och regelbaserade regelverk 
eftersom en av de största skillnaderna mellan regelverken är att det ena baseras på principer 
och det andra på regler. Några av de grundläggande teorierna som valts är något äldre vilket 
vi förhåller oss kritiska till. Dock anses de vara av stor vikt för att uppfylla studiens syfte och 
är betydande inom ämnet eftersom nyligen genomförda studier i stor utsträckning hänvisar till 
dem. Dessutom har de äldre publikationerna även styrkts med nyligen utförda studier som 
indikerar på liknande resultat.  
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4.1.2 Litteratursökningens genomförande  

För att säkerställa litteraturens trovärdighet har vi vid sökningen haft som utgångspunkt att 
välja artiklar publicerade som vetenskaplig forskning. Sökningen har även i största möjliga 
mån begränsats till artiklar som är ”peer reviewed”, d.v.s. referentgranskade, för att garantera 
att de håller en hög vetenskaplig standard och kvalité. Dock förekommer ett fåtal äldre 
vetenskapliga artiklar som till följd av tidig publikation saknar den här typen av 
kvalitetsgranskning. 
 
Litteratursökningen har skett i databaserna ABI Inform, Primo, Science Direct, Google 
Schoolar, Wiley och Online Library, till vilka vi erhållit tillgång genom biblioteket på 
Högskolan Väst. För att finna relevant information inom det område vi valt att studera och för 
att undvika risken att förlora sig i mängden information har det varit avgörande att använda 
väl avgränsade söktermer vid litteratursökningen. Med avsikt att inledningsvis skapa 
förståelse för och beskriva bakomliggande motiv till val av redovisningsmetod har vi sökt 
efter litteratur med hjälp av sökorden ”positive accounting theory”, ”stakeholder theory”, 
”legitimacy theory” och ”institutional theory”. Vidare har sökorden ”accounting method 
choice” och ”accounting standards” använts enligt nämnd ordning, för att finna artiklar som 
handlar om vilka faktorer som påverkar beslutsfattaren vid val av regelverk. Därtill har 
sökorden ”rules”, ”principles”, ”rule-based” och ”principle-based” använts för att beskriva 
hur regel- och principbaserade regelverk skiljer sig åt.  
 

4.2 Positiv redovisningsteori 

Ett resultat av den positiva redovisningsforskningen är den välrenommerade positiva 
redovisningsteorin PAT, utvecklad av Watts och Zimmerman (1978), vilken anses vara den 
mest inflytelserika teorin till val av regelverk eftersom den avser att förklara och förutsäga 
varför företag väljer att anta vissa redovisningsmetoder. Teorin har utvecklats över tid samt 
inspirerats av flera forskare och baseras på det centrala antagandet att alla individer drivs och 
styrs av sitt egenintresse och alltid kommer att agera opportunistiskt för att maximera sin egen 
vinning (Collin et al., 2009). Effective Market Hypothesis (EMH) var avgörande för den 
tidiga utvecklingen av PAT och bygger på antagandet att kapitalmarknader reagerar på ett 
effektivt och neutralt sätt till allmänt tillgänglig information om företaget (Fields et al., 2001). 
Enligt EMH:s perspektiv kommer företag värderas utifrån innehållet av den information som 
de uppvisar offentligt, därför bör det finnas strikta regler för redovisningen. Till skillnad från 
EMH:s antaganden argumenterar Watts och Zimmerman (1978) för att alltför omfattande 
redovisningsreglering inte nödvändigtvis är mer gynnsamt. Det förklaras genom att det 
förekommer fler informationskällor utöver redovisningen som också påverkar företags-
värderingen till följd av marknadens effektivitet (Watts & Zimmerman, 1978). PAT är alltså 
förenlig med EMH i den meningen att den förutsätter att marknaden är effektiv, men antar att 
om annan information om företaget offentliggörs kommer marknaden inte endast svara för de 
redovisningsmetoder företaget tillämpar (Fields et al., 2001).  
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Eftersom EMH undersöker marknadens reaktioner kopplat till offentlig redovisnings-
information och därmed ansågs vara för begränsad för att förutsäga företagens redovisnings-
val kom den fortsatta utvecklingen av PAT därmed att ske genom Jensen och Mecklings 
(1976) agentteori. Agentteorin fokuserar på relationerna mellan en principal och en agent som 
grundas i ett avtal eller kontrakt mellan exempelvis ett företag och dess intressenter (Fields et 
al., 2001). Utgångspunkten är att individer drivs av ett egenintresse och grundar sina beslut i 
att öka sin egen vinning (Jensen & Meckling, 1976). Watts och Zimmerman (1978) utgår från 
att redovisningen är en del av ett avtal mellan principalen och agenten, men att det finns en 
separation mellan dem. I utvecklingen av PAT innefattas argument för att agenter ska erhålla 
incitament för att träda in i olika avtal där företagen själva, därutöver betraktas som en 
konstruktion av flera kontrakt mellan många individer med egenintressen. Vidare att avtal 
initialt ska införas på grund av effektivitets- och kostnadsskäl eftersom välutvecklade kontrakt 
minskar de totala agentkostnaderna som kan uppstå inom företaget. Dessutom då agenter 
förutspås att anta de redovisningsmetoder som bäst speglar deras egen prestation (Collin et al., 
2009). 
 

4.2.1 Företagets egenintresse, storlek och ägarstruktur  

Watts och Zimmermans (1990) utvecklade version av PAT syftar till att förklara och 
förutsäga företags val av redovisningssystem utifrån att maximera sin egennytta. Deras 
argument utgår från att metod för redovisning antagna av ett företag systematiskt är relaterade 
till vissa egenskaper hos företaget eller branschen. De redogör för att det finns ett samband 
mellan företagets egenskaper och den relativa inkomsteffekten av den metod företaget valt. 
Watts och Zimmermans (1990) antaganden baseras på att företagsledningen antingen väljer 
det redovisningsregelverk som gynnar den egna välfärden eller utifrån hur effektivt de visar 
bolagets välfärd och bäst speglar verkligheten.  
 
Med utgångspunkt i att en agent agerar opportunistiskt när tillfälle ges, menar Watts och 
Zimmerman att företag väljer de redovisningsmetoder som leder till att resultatet maximeras 
(Collin et al., 2009). Watts och Zimmerman (1990) hävdar att företag med hög skuld-
sättningsgrad, kommer tillämpa de metoder som visar högst resultat till följd av att en hög 
skuldsättningsgrad sannolikhet inte ger företaget möjlighet att åta sig nya krediter och lån av 
utomstående finansiärer. Dhaliwal, Salamon och Smith (1982) för liknande argument och 
anser att det förekommer en finansiell hävstång mellan skulder och eget kapital där val av 
redovisningssystem kommer att grundas i förekomsten av restriktiva förbud i företagets 
kreditavtal. I synnerhet kommer de företag som har stora skulder i förhållande till eget kapital 
ha benägenhet att välja metod för redovisning som resulterar i högre redovisat resultat 
(Dhaliwal, Salamon & Smith, 1982). Watts och Zimmerman (1990) poängterar dessutom att 
det är mer sannolikt att större företag väljer det redovisningsregelverk som minskar det 
redovisade resultatet, i jämförelse med mindre företag. Det görs för att undgå uppmärk-
samheten som stora företag med höga vinster drar till sig (Watts & Zimmerman, 1990). 
Dhaliwal, Salamon och Smith (1982) upplever även att företagens val av redovisningsmetoder 
beror på de relativa inkomsteffekterna i förhållande till företagets storlek, vilket förklaras 
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genom att större företag har benägenhet att anta de metoder som kommer att minska redovisat 
resultat. De anser också att det finns en relation mellan företagets ägarstruktur och de 
redovisningssystem de antar samt att det är mer sannolikt att ledningsstyrda företag väljer de 
metoder som resulterar i högst redovisade resultat, jämfört med ägarstyrda (Dhaliwal, 
Salamon & Smith, 1982).  
 
Fekete et al. (2010) redogör för att i synnerhet små och medelstora företag är mycket 
intresserade av skatteoptimering, vilket har en betydande inverkan vid val av redovisnings-
metod. De hävdar att ledningen ska anta ett redovisningssystem i enighet med vilken typ av 
skattestrategi företaget har för att öka förväntade skattebesparingar eller kassaflöden (Fekete 
et al., 2010). Även Cloyd, Pratt och Stock (1996) beskriver att skatteskäl har en inverkan på 
företagets val av redovisningsmetod och menar att många företag väljer de system som bäst 
skapar skattemässiga fördelar. Vidare att det är mer förkommande att privata företag lägger 
större vikt vid de skattemässiga effekterna, jämfört med publika och noterade bolag (Cloyd, 
Pratt & Stock, 1996).  
 

4.3 Legitimitetsteori 

Legitimitetsteorin fokuserar på hur ett företags värdesystem överensstämmer med samhällets 
normer och hur företaget ska agera för att bemöta de här förväntningarna (Chen & Roberts, 
2010). Suchman (1995) förklarar att legitimitet måste särskiljas ifrån legitimering, där det 
förstnämnda är ett tillstånd medan det senare är en process för att nå det här tillståndet. 
Legitimitet beskrivs som en allmän uppfattning eller ett antagande om att vissa handlingar är 
mer korrekta och lämpliga inom ett socialt konstruerat system av normer, värderingar och 
definitioner. Vidare att om ett företags mål och redovisning anses accepterade inom samhället 
beror på den sociala publik som observerar dem (Suchman, 1995). Legitimitet bidrar inte bara 
till att samhället agerar på ett visst sätt mot ett företag, utan leder även till att samhället litar 
på dess handlingar. Suchman (1995) hävdar även att företag måste säkerställa att det inte 
förekommer något gap mellan deras prestationer och samhällets krav då det kan påverka 
företaget i stor utsträckning. Liknande resonemang förs av Chen och Roberts (2010) som 
framhäver att företag ständigt strävar efter att uppfylla samhällets förväntningar gällande 
normer och värderingar för att säkerställa att deras verksamhet och räkenskaper uppfattas som 
legitima.  Eftersom samhället ständigt förändras måste organisationer dessutom aktivt arbeta 
för att möta dess förväntningar (Suchman, 1995). 
 

4.3.1 Olika typer av legitimitet  

När ett visst beteendemönster anses legitimt innebär det att en viss grupp i samhället stödjer 
det som helhet (Suchman, 1995). Legitimiteten medför att företaget uppfattas som menings-
fullt, förutsägbart och pålitligt och de företag som saknar legitima räkenskaper är mer sårbara. 
Chen och Roberts (2010) gör gällande att det förekommer två typer av legitimitet, vilka 
benämns institutionell- och organisatorisk legitimitet. Den institutionella används för att 
undersöka vilka strukturer som har vunnit acceptans i samhället. De här strukturerna tillämpas 
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vid utvärdering av om en organisation följer samhällets förväntningar där exempelvis 
företaget har en egen ekonomiavdelning där bokslutet förbereds för att säkerställa tillför-
litlighet i räkenskapsinformationen. Den organisatoriska beskrivs identifiera vilka strategier 
som bör antas för att företagen ska uppfattas som legitima (Chen & Roberts, 2010). Fastän att 
legitimitet medför att företaget uppfattas som mer tillförlitligt, förklarar dock inte Chen och 
Roberts (2010) hur företagen ska agera för att uppnå samstämmighet med samhällets 
förväntningar och krav.  
 

4.4 Institutionell teori  

PAT och institutionell teori (IT) är de främsta teorierna som kan användas för att förklara 
företags redovisningsval (Collin et al., 2009). Hallonsten och Hugander (2014) redogör för att 
IT är lämplig för att beskriva hur företag påverkas av den externa omgivningen och förklara 
varför företag i liknande miljöer tenderar att bli mer lika. Chen och Roberts (2010) menar att 
företag kan anpassa sig efter normer och regler i samhället för att öka stabilitet och 
framtidsutsikter. Det eftersom företag inte är självförsörjande utan beroende av sin omgivning 
och intressenter för att få tillgång till resurser och därmed möjligheten att expandera (Chen & 
Roberts, 2010). Institutionalisering är enligt DiMaggio och Powell (1983) en process som 
formar företag genom gemensamma handlingar och uppfattningar av verkligheten. Företag 
kan låta sig påverkas av påtryckningar från sin omvärld eller efterlikna andra företag 
(Hallonsten & Hugander, 2014). IT grundas i antagandet företag anpassar sin struktur för att 
uppfylla omgivningens förväntningar och därmed erhåller acceptans (Collin et al., 2009; 
Suchman, 1995). 
 

4.4.1 Isomorfism  

DiMaggio och Powell (1983) gör gällande att företag inom samma verksamhetsområde, 
bransch och omgivning har tydliga likheter och att isomorfism är ett sätt att förklara den 
bakomliggande orsaken till det. Isomorfism är ett teoretiskt begrepp som används för att ange 
orsaken till varför grupper av företag med liknande praxis tenderar att bli mer lika över tid 
(Hallonsten & Hugander, 2014). Hallonsten och Hugander (2014) upplever att företag 
påverkas av varandra trots att skilda förutsättningar i omgivningen påverkar företagen i 
motsatt riktning. De anför att företag trots exempelvis konkurrens på marknaden som styr 
företag mot att vilja differentiera sig gentemot företag inom samma bransch, ändå tenderar att 
efterlikna varandra. Den här homogeniseringen kan enligt DiMaggio och Powell (1983) 
beskrivas genom tre former av isomorfism; tvingande, imiterande och normativ. Företag kan 
tvingas anpassa sig efter politiska influenser genom lagar och regler i samhället, såsom 
införanden av nya redovisningsregler (DiMaggio & Powell, 1983). De kan utgöras av både 
formella och informella påtryckningar från andra företag eller intressenter som företaget är 
beroende av, vilket benämns tvingande isomorfism. Strävan efter legitimitet kan leda till att 
företag genom osäkerhet frivilligt imiterar andra organisationer i sin omgivning som anses 
legitima eller framgångsrika (DiMaggio & Powell, 1983). Därmed att företag imiterar andra 
med en förhoppning om att prestera lika väl, vilket kallas imiterande isomorfism (Collin et al., 
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2009; DiMaggio & Powell, 1983). Normativ isomorfism associeras istället med 
professionalism och baseras på påtryckningar från yrkesgrupper och professionella ideal 
(Collin et al., 2009). Hallonsten och Hugander (2014) beskriver den normativa påverkan som 
en strävan efter att skapa normer genom ett gemensamt arbetssätt såsom legitimering inom en 
viss yrkesgrupp och påtalar även att viljan att erhålla legitimitet är något som driver de här 
isomorfism förändringarna.  
 

4.5 Intressentteori 

Det centrala syftet med finansiell rapportering är att förse befintliga och potentiella 
intressenter med användbar information som kan ligga till grund för beslutsfattande (Bowen, 
DuCharme & Shores, 1995). Clarkson (1995) redogör för att externa parter har skilda behov 
av redovisningen och ju större företagen är, desto högre krav ställs på redovisningen eftersom 
fler intressenter efterfrågar information. De externa parterna, som direkt eller indirekt har ett 
intresse för företagets redovisning utgörs av personer eller grupper vilka har äganderätt, 
rättigheter eller intressen i ett företag och dess verksamhet, idag eller i framtiden. Det kan 
vara ägare, företagsledare, kunder, anställda, finansiärer och leverantörer (Clarkson, 1995).   
 

4.5.1 Intressenters makt  

Intressentteorin används för att förklara ett företags förhållande till dess intressenter och hur 
de, utifrån deras maktförhållande, kan påverka hur företaget ska bedriva sin verksamhet 
(Donaldson & Preston, 1995). Chen och Roberts (2010) hävdar att intressentteorin, till 
skillnad från IT och legitimitetsteorin, endast berör relationen mellan företaget och 
intressenterna. Den fokuserar på att intressentgrupper har skilda krav samt förväntningar och 
att företagets möjlighet till att få stöd från sina intressenter vilar på deras förmåga att hantera 
intressenternas intressen (Chen & Roberts, 2010). Donaldson och Preston (1995) erkänner att 
olika intressentgrupper har varierande inflytande i företagets verksamhet som kan medföra 
skilda överenskommelser, vilket i sin tur kan förklara företagsspecifika beteenden. 
 

4.5.2 Primära och sekundära intressenterna 

Företags intressenter kan delas in i primära och sekundära (Clarkson, 1995). Till de primära 
intressenterna finns ett ömsesidigt engagemang eftersom exempelvis aktieägare, kreditgivare 
eller finansiärer är viktiga då företaget inte kan överleva utan dem. Företags sekundära 
intressenter är de grupper som inte kan orsaka betydande skada och påverka dess fortsatta 
överlevnad (Clarkson, 1995). Clarkson (1995) och Reynolds, Schultz och Hekman (2006) för 
liknande resonemang och menar att företag har flera primära intressenter och att de måste 
skapa värde för samtliga för att överleva. Donaldson och Preston (1995) understryker även att 
etik och moral mot intressenter är lika viktigt som att generera bra resultat och anför att 
företag måste beakta alla intressentgrupper, oavsett deras makt och resurser. 
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Bowen, DuCharme och Shores (1995) argumenterar för att intressenter är en avgörande faktor 
för att förklara företags redovisningsval. De hävdar att det finns underliggande krav mellan 
företag och dess leverantörer, anställda, kunder samt borgenärer att företaget ska välja de 
redovisningsmetoder som uppvisar hög lönsamhet. Vidare att flertalet intressenter inte är 
insatta i de finansiella rapporterna i sin helhet utan att de istället fokuserar på vissa delar, som 
exempelvis resultatet (Bowen, DuCharme & Shores, 1995). Det kan enligt Bowen, DuCharme 
och Shores (1995) leda till att företag väljer de metoder för redovisning som visar högst 
redovisat resultat för att övertyga intressenter om att företaget är lönsamt. På ett liknande sätt 
beskriver Holthausen och Leftwichs (1983) att intressenterna är intresserade av företags 
finansiella rapporter vid exempelvis ett investeringsbeslut. Därmed att intressenterna påverkar 
företagen genom deras efterfrågan på räkenskapsinformation. Företagens vilja att dela med 
sig av informationen påverkar i sin tur intressenternas vilja att investera i företaget, i och med 
det är val av redovisningsmetod av stor vikt (Holthausen & Leftwich, 1983). 
 

4.6 Princip- och regelbaserade regelverk  

4.6.1 Regelbaserade regelverk 

Regelbaserade redovisningsmetoder kännetecknas av detaljrika regler och riktlinjer där 
avvikelser, undantag samt egna bedömningar och tolkningar sällan tillåts (Bradbury & 
Schröder, 2012). Reglerna utgörs bland annat av tydliga kriterier och exemplifieringar där 
graden av specifikation är hög för att ange hur användarna ska gå tillväga i vissa situationer 
(Bradbury & Schröder, 2012). Alexander och Jermakowicz (2006) utvecklar resonemanget 
och menar att regelbaserade regelverk som präglas av hög tydlighet fungerar som en manual 
genom vilken tillämpningen underlättas till följd av förekomsten av specifika situations-
beskrivningar. Vidare framhäver Mainnes et al. (2003) att regelbaserade redovisningssystem 
med distinkta riktlinjer är något som efterfrågas av användarna. Dels eftersom de är lättare att 
använda, inte kräver lika hög redovisningskompetens och därmed är mindre kostsamt för 
företagen. De är även efterfrågade till följd av möjligheten att jämföra rapporternas innehåll 
och se till utveckling och skillnader över tid i den egna verksamheten (Mainnes et al., 2003).   
 
Wüstemann och Wüstemann (2010) gör gällande att regelbaserad redovisning syftar till att 
öka och säkerställa redovisningsprecisionen samt framhäver att enhetliga regler och riktlinjer 
vid utformning av finansiell information medför mindre risk för felaktigheter i redovisningen. 
Det till följd av att subjektiva bedömningar inte är tillåtna i samma utsträckning som vid 
principbaserad redovisning. Dessutom betonar Bradbury och Schröder (2012) vikten av 
kompletta regelverk och redogör för att regler och riktlinjer är grundläggande för såväl 
finansiell rapportering, skattereglering som revisionsprocesser. Vidare poängteras reglernas 
betydelse och beskrivs som ett krav för att uppnå jämförbarhet, inte endast i den egna 
verksamheten, utan även med andra företag (Wüstemann & Wüstemann, 2010). Även Collins, 
Pasewark och Riley (2012) understryker vikten av jämförbarhet och gör gällande att det är en 
önskvärd egenskap eftersom den förbättrar räkenskapsinformationens användbarhet. Vissa 
kriterier i regelbaserade system kan därmed vara nödvändiga för att försäkra att den 
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redovisningsinformation som rapporteras säkerligen avspeglas (Collins, Pasewark & Riley, 
2012).  
 
En högre grad av specifikation och anvisningar ger däremot mindre utrymme för 
professionella bedömningar som kan påverka redovisningsinformationens relevans. Därmed 
kan större svårigheter föreligga när det gäller att återge företagets ekonomiska ställning och 
avspegla en rättvisande bild (Wüstemann & Wüstemann, 2010). Dessutom kan regelbaserade 
regelverk där vissa regler följs ge utrymme för att uppvisa ett bättre resultat för att dölja 
företagets verkliga resultat (Collins, Pasewark & Riley, 2012). Regelbaserade regelverk med 
hög detaljrikedom upplevs ofta som mindre tillfredsställande vid framtagande av redovis-
ningsinformation (Alexander & Jermakowicz, 2006). Alexander och Jermakowicz (2006) 
anser att alltför strikta regler och riktlinjer även kan komma att medföra risk för lägre 
transparens som en följd av lägre flexibilitet samt inskränkt bedömningsmöjlighet. Utan 
flexibilitet eller valmöjligheter behöver ett väl fungerande regelbaserat regelverk för 
redovisning innehålla ett stort antal och specifika regler för alla situationer som kan komma 
att uppstå. Även om det är praktiskt genomförbart och möjligheten för utformning av ett 
tillräckligt omfattande regelverk föreligger, skulle det innebära komplexitet i alltför stor 
utsträckning vid tillämpning av ett sådant (Alexander & Jermakowicz, 2006). Likt Alexanders 
och Jermakowiczs (2006) resonemang menar Bradbury och Schröder (2012) att det är möjligt 
att upprätta ett komplett regelverk. Dock att sannolikheten föreligger att det aldrig kan vara 
helt fullständigt eftersom detaljrika specifikationer och regler är svåranpassade till en 
komplex finansiell omvärld som snabbt förändras och utvecklas. Därtill att det är svårt att 
återspegla ett företags ekonomiska ställning och återge en relevans när redovisnings-
normgivningen inte utvecklas i samma takt som företagen förändras över tid (Bradbury & 
Schröder, 2012).  
 

4.6.2 Principbaserade regelverk 

Principbaserade redovisningsmetoder är mer flexibla och mindre distinkta där det föreligger 
större möjlighet att tillämpa anpassade principer för de omständigheter som råder i det 
enskilda fallet (Bradbury & Schröder, 2012). Högkvalitativa redovisningsnormer som bygger 
på principer i stället för regler är tänkta att bidra till att skapa finansiella rapporter som är mer 
användbara till följd av större jämförbarhet mellan företag, branscher och länder (Collins, 
Pasewark & Riley, 2012). Således får företagets intressenter tillgång till information som är 
uppdaterad, rättvisande och mer relevant samt i största möjliga mån återspeglar en rättvisande 
bild av företagets ekonomiska ställning. För att följaktligen uppnå hög transparens är 
principbaserade redovisningssystem därmed bäst lämpade (Mainnes, et al., 2003). Vidare 
framhäver Alexander och Jermakowicz (2006), liksom Mainnes, et al. (2003), att den 
flexibilitet principbaserad redovisning innebär, medför redovisningsinformation som är mer 
informativ och meningsfull. Jämfört med regelbaserade redovisningsmetoder innehåller 
principbaserad redovisning mer generella principer snarare är regler, med vissa riktlinjer och 
vägledning (Alexander & Jermakowicz, 2006). Företagen själva förutsätts avgöra vilka 
tolkningar som anses bäst lämpade inom ramen för de genom den vägledning som erhålls. 
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Flexibiliteten leder således till finansiell rapportering som i större utsträckning återspeglar 
företaget på ett rättvist sätt (Bradbury & Schröder, 2012). 
 
Med mindre vägledning och riktlinjer, större utrymme för tolkning och flexibilitet ställs större 
krav på individuell och professionell kunskap (Bradbury & Schröder, 2012). Det gäller både 
för såväl företagsledningen som redovisningsprofessionen, där en yrkesmässig och opartisk 
rapportering är av större vikt eftersom principer inte kan formuleras med allmän giltighet för 
att passa alla förhållanden (Mainnes et al., 2003). Bradbury och Schröder (2012) påpekar även 
att principbaserade regelverks flexibilitet medför högre kostnader och är mer tidskrävande 
eftersom högre tillförlitlighet i bedömningarna förutsätts och krävs.   
 
En allmän princip kräver bedömning vid användning som med viss nödvändighet måste 
variera mellan individer och situationer, vilket ger upphov till större variation i tillämpning än 
en mer detaljerad regel förmodligen skulle generera. Brist på specificitet i principbaserade 
regelverk kan därför ge upphov till volatilitet i redovisningen. Det kan även medföra 
tillämpningssvårigheter eftersom de ger lite vägledning och struktur (Collins, Pasewark & 
Riley, 2012). På ett liknande sätt redogör Wüstemann och Wüstemann (2010) för att generella 
koncept som appliceras i enskilda fall kommer att leda till en variation i bedömningen 
eftersom principbaserade regelverk som saknar tydlig vägledning tillåter tolkningar som kan 
vara godtyckliga. Att det i sin tur innebär vissa problem då det föreligger stor valmöjlighet 
mellan olika redovisningsmetoder och tillämpning av principer inte kan ske med konsekvens. 
För att uppnå konsekvens förutsätts viss vägledning i form av regler för att säkerställa att 
bedömningarna inte utövas på skilda sätt i identiska fall. En alltför flexibel tolkning kan 
tendera att minska redovisningens transparens, vilket därmed minskar jämförbarheten företag 
emellan (Wüstemann & Wüstemman, 2010). Av jämförelseskäl, verkställbarhet och 
objektivitet är det särskilt viktigt att begränsa flexibiliteten i bedömningar vid utformandet av 
redovisningsinformation (Wüstemann & Wüstemman, 2010).  
 
Olika redovisningssystem kommer sannolikt att ge upphov till skilda utfall i redovisningen 
enligt Collins, Pasewark och Riley (2012). Dock är deras uppfattning att även om det 
förekommer väsentliga skillnader i principbaserade kontra regelbaserade redovisningsmetoder 
förefaller resultatet i huvudsak avspeglas likartat. Något som även Bradbury och Schröder 
(2012) hävdar och förklarar är att ett princip- eller regelbaserat regelverk kommer att ge 
upphov till liknande redovisningsresultat trots skillnaderna i vägledning. Ett redovisnings-
system som enbart innehåller principer saknar tillräcklig struktur för att garantera konsekvens 
och därför bör regelverk för redovisning baseras på principer i kombination med regler och 
riktlinjer (Wüstemann & Wüstemman, 2010).  
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4.7 Analysmodell  

I avsikt att ta reda på bakomliggande motiv till val av regelverk för redovisning beaktas såväl 
interna och externa faktorer som kan komma att påverka företags val mellan K2 och K3. De 
interna faktorer som hänsyn tas till är relaterade till vissa egenskaper hos företaget eller 
branschen, genom vilka val av redovisningsmetod kan komma att förklaras. Vi 
uppmärksammar även flera externa förhållanden genom att beakta olika omvärldsfaktorer 
samt vilket inflytande de kan komma att ha på företags val av redovisningsreglering. Det görs 
genom att se till vad som anses allmänt accepterat och om det återfinns krav eller 
förväntningar på företagen från samhället som påverkar valet. Dessutom genom att ta hänsyn 
till flera institutionella mekanismer som präglar företags val av redovisningsmetod, samt i 
vilken utsträckning företags intressenter har inflytande. För att avgöra vilket av K2 och K3 
som företag föredrar för att kommunicera den finansiella informationen fästs därutöver 
avseende till huruvida regelverket baseras på principer eller regler och om det har en 
avgörande betydelse vid valet. 
 

 
 
 
Figur 2. Analysmodell för att förklara interna och externa faktorers påverkan vid valet mellan 
K2 och K3 (egen upparbetning).  
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5.   Empiri  
 

I kommande avsnitt presenteras en sammanställning av genomförda intervjuer vilken 
struktureras enligt den analysmodell som introducerades i föregående kapitel. Empiri-
framställningen inleds med en redogörelse av de interna och externa faktorer som enligt 
redovisningsprofessionen kan komma att påverka valet mellan K2 och K3, därefter skildras 
deras syn på regel- respektive principbaserade regelverk för redovisning. Avslutningsvis 
sammanfattas empirin med betoning på de viktigaste resultaten.  
 

5.1 Presentation av empirisk data 

5.1.1 Samhällets förväntningar 

Såväl redovisningskonsulterna, revisorerna och redovisningsspecialisten är eniga och har en 
positiv inställning till införandet av BFN:s K-regelverk, där intervjupersonerna redogör för att 
kategoriseringsprojektet i grunden är bättre jämfört med den tidigare normgivningen. 
Samtidigt framhåller redovisningsspecialisten att det är spännande med en helt ny struktur för 
redovisningsregleringen eftersom det aldrig tidigare funnits två skilda regelverk. En av 
revisorerna förklarar att grundtanken är att skapa någon form av renodling och förenkling, 
vilket kommer att underlätta hur mindre företag ska upprätta sin redovisning. Vidare berättar 
en annan av revisorerna att den tidigare normgivningen, med BFN:s alla uttalanden och de 
regler som fanns i RR, gjorde att redovisningsreglerna var mycket komplicerade. Revisorn 
anför dessutom att ”tidigare var det som ett lapptäcke, nu det blir rakare, renare och 
tydligare” och framhäver att mer renodlade regelverk är något som efterfrågats. Trots den 
goda tanken bakom K-regelverken, tillägger en annan revisor, att det kan diskuterats hur det 
faktiskt har blivit, eftersom förenklingarna nästan försvårar för professionen då det skiljer sig 
från de rutiner som de är vana vid. En av de tillfrågade redovisningskonsulterna uppger att det 
tidigare fanns många lagar och rekommendationer att söka råd i för att få lösning på ett 
problem. Konsulten menar att tanken med kategorisering av företag där det finns ett 
redovisningssystem att följa istället för åtskilda regler är bra. Därtill anger en annan 
redovisningskonsult att en förenkling i redovisningsregleringen helt klart är ett steg i rätt 
riktning och att det kanske behövs ännu mer förenklingar för att kunna bemöta den tekniska 
utvecklingen som vår omvärld utgörs av.  
 
Det framställs att utvecklingen av K-regelverken har tagit väldigt lång tid, nästan tio år, där 
övervägande del av intervjupersonerna är överens och anser att införande kunde skett 
snabbare. Att det har tagit lång tid, är dock inte nödvändigtvis varken rätt eller fel, enligt 
redovisningsspecialisten, vilket även en av revisorerna instämmer till. Samma revisor tror att 
det säkert finns mycket som kunde gjorts annorlunda för att påskynda implementerings-
processen, men att tidsförskjutningarna är förståndiga ifall BFN inte varit helt överens om hur 
regelverken ska utformas.  
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När K-regelverkens införande först kom på tal upplevdes en rädsla inför den kommande 
förändringen i redovisningsregleringen, framhäver en av revisorerna. Vidare att regelverkens 
införande inte ska överdrivas, eftersom det inte är lika krångligt som professionen först trott 
och inte avsevärt skiljer sig från den tidigare normeringen. En annan av revisorerna med 
liknande redogörelse anför dessutom att den tidigare redovisningsregleringen knappast var 
”en storm i ett vattenglas” och för det flesta har införandet av K-regelverken endast en 
marginell påverkan. På ett liknande sätt berättar en av redovisningskonsulterna, att det talades 
om svårigheter med två typer av regelverk och att allt skulle bli nytt jämfört med det tidigare 
redovisningssystemet eftersom det ena baseras på regler och det andra på principer. Dock 
tillägger samma konsult att branschens syn på K-regelverken har ändrat sig under de senaste 
tre åren.  
 
Enligt en av revisorerna är det först nu, ”med kniven mot strupen”, som företagen valt vilket 
regelverk som ska tillämpas trots att det alternativa förenklingsregelverket K2 introducerades 
långt före huvudregelverket K3. Vidare beskriver redovisningsspecialisten tillsammans med 
flera revisorer att valet skett sent till följd av att få företag ville införa och ta sig an 
alternativregelverket innan de visste vad huvudregelverket skulle innebära, eftersom det är 
förenat med en hel del förändringar som kunden trots allt ska betala för. Redovisnings-
specialisten framhåller dessutom att det är knepigt att huvudregelverket inte infördes först, då 
det är svårt att veta vilka effekterna blir och inte kan analyseras förrän nu. Dock finns det 
vissa byråer som tidigt började tillämpa det alternativa förenklingsregelverket, anger en av 
redovisningskonsulterna. Konsulten redogör för att trots att de flesta kommit igång alldeles 
för sent på grund av att de länge inväntat huvudregelverket är således resultatet av införandet 
och övergången till K-regelverken inte ändamålsenlig. Ytterligare en redovisningskonsult 
framför liknande argument och anser dessutom att BFN:s införande av regelverken kunde 
skett tidigare och att samhället istället borde prioriterats i större utsträckning. Det förklaras av 
konsulten genom att redovisningen gynnar samhället som helhet, att de därför kunde ha satsat 
lite på det. En annan redovisningskonsult redogör också för att den största andelen av de 
företag som är berättigade att välja har skjutit på beslutet och väntat in i det sista. Konsulten 
uppger att det skett av den anledningen att när det kommer nya lagar och regler som ska 
implementeras vill företag inte vara först, eftersom saker och ting eventuellt kommer att ändra 
sig. Dessutom att det antagligen kommer att ta ytterligare några år innan företagen verkligen 
inser vad regelverken innebär, berättar redovisningskonsulten.  
 

5.1.2 Institutionell påverkan  

Intervjupersonerna gör gällande att företag generellt sett är dåligt insatta i vad K-regelverken 
innebär och menar att redovisningsprofessionen därför har en rådgivande roll vid valet. 
Redovisningsspecialisten anför att de företag som anlitar och betalar för redovisnings-
konsulters och revisorers expertis förlitar sig helt på deras rådgivning och därmed får hjälp 
vid valet mellan redovisningsregelverken. En av redovisningskonsulterna framhäver att: 
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Företagen vet inte vad det handlar om, så vi förklarar att det finns nya regler. De får 
information ifrån olika branschorganisationer, men sen kommer de ändå hit och frågar vad 
vi tycker att de ska välja. Vi vill inte välja åt dem, men det gör vi många gånger. Vi ser ju 
vilket alternativ som är bäst för företaget och det är det vi eftersträvar, att göra det som är 
bäst för dem. 

 
Genom rådgivning får företag den information de behöver för att kunna välja mellan K2 och 
K3, enligt en revisor, som poängterar att deras råd är viktiga och menar att valet i slutändan 
går via dem, eftersom företagen inte är tillräckligt insatta. ”Val av regelverk för redovisning 
är liksom en ickefråga för mindre bolag”, säger en annan revisor. Samma revisor anger 
dessutom att mindre företag i regel anlitar redovisningsprofessioner som gör jobbet åt dem då 
de flesta mindre, ägarledda företag, inte innehar redovisningskompetensen själva och istället 
ska fokusera på sin kärnverksamhet.  
 
En av redovisningskonsulterna förklarar att företag inom samma bransch med liknande 
förutsättningar, i stor utsträckning, kommer att få likartade rekommendationer. På ett snarlikt 
sätt understryker en annan redovisningskonsult att ”företag smittar varandra mer än vad man 
tror” och framför att företag med liknande branschtillhörighet har benägenhet att välja samma 
regelverk. Revisorerna och redovisningskonsulterna uppger att de flesta mindre företag 
rekommenderats att välja K2 och att de i normalfallet styrt in företag i K2 om det inte funnits 
särskilda skäl att tillämpa K3. Det framgår även att av samtliga revisorer och redovisnings-
konsulters klienter är K2 det regelverk som valts i störst utsträckning av de företag som varit 
berättigade att välja.  
 
Såväl redovisningskonsulterna, revisorerna och redovisningsspecialisten redogör för att det 
förekommer tillfällen då företag inte kommer ha möjligheten att välja något av regelverken 
samt att det är företag med viss branschtillhörighet som starkt påverkas av K-regelverkens 
införande. Intervjupersonerna anför därtill att det främst gäller företag inom fastighets-
branschen. Redovisningsspecialisten framhåller att när det gäller exempelvis fastighetsbolag, 
kommer många av dem styras in i K3 eftersom de inte har råd att kostnadsföra allt som måste 
göras enligt K2:s regler. Även en av revisorerna framhäver att den här branschen påverkas 
mest och måste ta ställning till hur de vill att deras redovisning ska upprättas. Revisorn 
understryker dessutom att K3 är mer lämpligt för de företag som har stora uppskrivningar i 
fastighetsbolag och vill behålla dem samtidigt som den största andelen mindre fastighetsbolag 
trots allt föredrar K2 och vill slippa komplexiteten som komponent-avskrivningarna i K3 
medför. Redovisningskonsulterna har liknande redogörelser som revisorerna, där en av 
konsulterna dock tillägger att det finns fler typer av företag som styrs in i det högre 
regelverket. Samma konsult förklarar att det även finns många företag inom byggbranschen 
och inom transport och logistik som styrs in i K3 då de vill ha möjlighet att tillämpa 
komponentavskrivningar på sina tillgångar.  
 
Utöver fastighetsbranschen kommer företag som arbetar med forskning och utveckling (FoU), 
där det egna arbetet som läggs ner inte får aktiveras som en immateriell tillgång i K2, mer 
eller mindre tvingas in i K3 för att få ett värde i bolaget, menar samtliga intervjupersoner.  
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En av redovisningskonsulterna informerar om att företag inom FoU därmed inte har någon 
möjlighet att kunna välja utan måste gå in i K3 direkt. Samma konsult tydliggör det genom att 
berätta: 
 

Har företaget immateriella tillgångar så måste de in i K3 (…) utvecklar du något som du 
har kostnadsfört hela tiden då blir ju balansräkningen anorektisk, det ser ut som företaget 
inte är värt någonting. Och då kan det faktiskt löna sig att gå upp i K3, eller ja, det är det 
som krävs. 

 
Revisorerna nämner även att indirekta kostnader i pågående arbete kan styra valet om företag 
har stora byggprojekt eller upparbetade lager. Det förklaras genom en av revisorerna som 
beskriver att om företaget har stort egentillverkat lager samt ett lågt eget kapital skulle vissa 
bolag kunna tvingas in i K3 eftersom indirekta kostnader inte får beaktas i K2. Det förtydligas 
av revisorn som tillägger att: 
 

Vi har ju mindre bolag som inte hade behövt välja K3, som väljer K3 på grund av att man 
har egenupparbetade immateriella tillgångar och skulle hamna i en obeståndssituation om 
man hade gått in K2. Så på det sättet är det ju vissa som tvingas in i K3. 

 
En annan redovisningskonsult för liknande argument och framför dessutom att de företag som 
har uppskjutna skatteskulder, d.v.s. latenta fordringar som tidigare redovisats och inte får tas 
upp i K2, tvingar vissa företag in i K3. Vidare att det sker på grund av att de har en balans-
räkning som inte kan omräknas och omöjliggör redovisning enligt K2.  
 

5.1.3 Intressenters inflytande  

När det gäller intressenternas påverkan vid företags val av redovisningsmetod råder det skilda 
uppfattningar hos intervjupersonerna om huruvida de kan ha inflytande eller kräva att 
redovisning ska ske enligt ett visst regelverk. Dock är såväl revisorer, redovisningskonsulter 
och redovisningsspecialisten i sin helhet eniga om att de inte hitintills upplevt någon större 
efterfrågan av företagens intressenter. En av revisorerna förklarar att banker i enskilda fall har 
krav på vissa nyckeltal och att det därmed är möjligt att de kan ha inflytande vid valet mellan 
K2 och K3. Vidare nämner revisorn att det möjligen skulle kunna vara så att banken kräver 
redovisning enligt K3 för exempelvis fastighetsbolag till följd av möjlighet till värdering och 
uppskrivning till taxeringsvärde, vilket inte får göras i K2. Däremot menar revisorn att banker 
i regel är måna om att ha säkerheter, vilket de oftast har i de fastigheter som belånas i form av 
inteckning och att de då begär särskild information utöver redovisningen för att lämna 
krediter. Samma revisor anger dock avslutningsvis, liksom övriga revisorer, att bankerna än så 
länge inte lämnat varken krav, önskemål eller synpunkter på företagens val av regelverk. 
Även redovisningsspecialisten instämmer och tillägger dessutom att banker och andra kredit-
institut varit förvånansvärt passiva jämfört med vad som tidigare trott.  
 
Liknande argument framhävs även av redovisningskonsulterna som anser banker många 
gånger skulle kunna kräva redovisning enligt K3, men att det inte är något de märkt av hittills. 
Vidare berättar en av redovisningskonsulterna att banken inte säger direkt till ägaren att de har 
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undervärderat företaget genom att använda K2, utan snarare att företaget inte visar vad det 
egentligen är värt. Konsulten tror att företag nästan kan hamna i kontrollbalansläge tack vare 
vissa regler i K2, att de därmed inte skulle erbjudas några krediter och att banken därav kan 
ha något att säga till om. När det gäller intressenters inflytande hävdar dessutom en annan av 
redovisningskonsulterna att: 
 

Det är intressenter som styr om du behöver in i K3 (…) Vad vill du använda din års-
redovisning till? Den diskussionen har vi alltid med våra kunder. Är det viktigt för företaget 
att visa att det går bra och de vill ha finansiering eller synas på något liknande sätt, då är det 
klart man ska upp i K3. 

 
Utöver banker och andra kreditinstitut förklarar en av revisorerna att om företag vill söka 
finansiärer och locka investerare måste de välja K3 eftersom årsredovisningen fungerar som 
ett säljargument. En annan revisor beskriver att även i de fall ett företag funderar på att sälja 
verksamheten inom några år kanske de vill ligga i K3 eftersom det ger en bättre redovisning. 
Samma revisor förtydligar det genom att påvisa att K3 ger bättre nyckeltal och tillägger även 
att: 
 

För en hel del bolag spelar det ingen roll om de ligger i K2 eller K3, det blir ’same, same’, 
det blir relativt lika (…) Men om man exempelvis har fyra till fem fastigheter och tror att 
en potentiell köpare är stor, kan det möjligen vara en fördel att välja K3, eftersom jobbet då 
redan är gjort och då blir företaget mer attraktivt. Annars måste köparen gå in och göra det 
själv. 

 
Förutom banker och andra investerare kan även företags ägare, styrelse och företagsledning 
ha en åsikt vid valet mellan K2 och K3, enligt en av revisorerna. Revisorn har däremot svårt 
att se att det skulle avgöra vilket regelverk företaget väljer. Samma revisor framför ytterligare 
att intressenter i allmänhet kan ha inflytande på valet, men att det främst gäller större företag, 
samt att mindre bolags intressenter skulle kräva redovisning enligt det ena eller andra 
regelverket är högst osannolikt.  
 
En av redovisningskonsulterna gör gällande att årsredovisningen är ett sätt för företagen att 
marknadsföra sig mot kunder, anställda och banker. I de fall företaget har mycket offerter och 
större upphandlingar, där de vill redovisa bra nyckeltal, kan det vara fördelaktigt att gå in i K3 
för att kunna aktivera vissa kostnader och uppvisa ett bättre resultat, anför redovisnings-
konsulten. Dock poängterar en annan av redovisningskonsulterna att utöver viljan att dela 
med sig av företagets goda resultat, finns det även företag inom en del branscher som väljer 
redovisningsmetod för att undvika att offentliggöra viss information. Det klargörs vidare av 
konsulten att företagen som vill dölja exempelvis sin bruttovinst för konkurrenterna väljer K3 
som möjliggör det och därför föredras av vissa företag. Redo-visningskonsulten uppger att det 
gäller vissa typer av verksamheter som inte vill ”skylta med sina siffror” och förtydligar att 
företagets externa intressenter inte lika tydligt kan utläsa den här typen av finansiell 
information i den funktionsindelade resultaträkningen som får användas enligt K3. 
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5.1.4 Företagets egenskaper   

Samtliga inom redovisningsprofessionen redogör för att företagets egenskaper, typ av 
verksamhet och branschtillhörighet är faktorer som påverkar valet mellan K2 och K3. 
Intervjupersonerna framhäver att några av de företagsspecifika förutsättningar som bör vägas 
in och därmed bör beaktas är företagets storlek, struktur, antalet anställda samt omsättningens 
storlek. En av revisorerna menar att desto närmare företaget ligger gränsvärdena för att klassi-
ficeras som ett större företag, ju större är sannolikheten att de tjänar på att välja K3. Dock 
upplever revisorn att det är ganska få bolag som legat på gränsen mellan K2 och K3, eftersom 
gränsvärdena är relativt höga. Därtill upplyser en annan revisor om att det endast är de 
företagen som legat på gränsen till att klassas som stora bolag som frivilligt valt att tillämpa 
K3. Samtidigt anger en annan revisor att trots företaget i dagsläget är litet bör de som har 
framtidsplaner och ambition att växa överväga att välja K3 direkt: 
 

Även fast du inte är så stor, så påverkar ju framtiden naturligtvis, om du har ambition att 
växa eller ska köpa någonting så hamnar företaget i K3, absolut, det är ju mer fördelaktigt! 
Om det kommer ske i år eller nästa år så kan man fundera på att gå in i K3, om man ändå 
har den ambitionen. 

 
Det finns också andra faktorer förknippade med företaget som styr in vissa bolag i det högre 
regelverket även om företagets storlek i sig inte kräver det, enligt redovisningsspecialisten. 
Specialisten anför att företag med koncerntillhörighet, där exempelvis ett moderbolag i en 
koncern redovisar enligt K3, kräver att dotterbolagen ska tillämpa samma regelverk eftersom 
koncernen vill ha ett enhetligt regelverk. Det då K3 ligger närmare den redovisning som 
moderbolaget tillämpar, såsom IFRS eller liknande och därmed förenklar för koncernen. En 
av revisorerna stämmer in och uppger att dotterbolag väljer att använda K3 för att underlätta 
koncernredovisningen och slippa eventuella omräkningseffekter inom koncernen.  
 
Något som framförts av såväl revisorer och redovisningskonsulter är att skillnaderna mellan 
regelverken kommer att påverka vissa branscher mer än andra, det gäller då främst bolag 
inom fastighets- och innovationsbranschen. När det gäller företagets verksamhet bör hänsyn 
även tas till om företaget själva tillverkar sina varor, har en personalintensiv verksamhet samt 
vilken typ av tillgångar företaget innehar. Flera intervjupersoner beskriver att av samma 
anledning som vissa företag tvingas in i ett högre regelverk på grund av verksamhet eller 
branschtillhörighet, föreligger även incitament att gå in i K3 direkt eftersom företagets resultat 
kan komma belastas på ett ofördelaktigt sätt. En av revisorerna poängterar att K2 förbjuder 
aktivering av vissa kostnader vilket inte enbart leder till att de löpande utgifterna kommer 
påverka företagets resultat, utan i sin tur även leder till en motsvarande minskning av det egna 
kapitalet. Flera redovisningskonsulter och revisorer förklarar dessutom att företagen är 
mycket måna om sitt resultat. En av revisorerna understryker att utöver resultatet är även 
beskattning särskilt viktig, framför allt för ägarledda företag och att det kan vara ytterligare en 
anledning till att företaget väljer det ena eller andra regelverket. Samma revisor förtydligar att 
om något av regelverken skulle medföra skattefördelar, utöver möjligheten att redovisa 
uppskjuten skatt, skulle det kunna påverka valet. 
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Såväl redovisningskonsulterna, redovisningsspecialisten samt revisorerna framhäver att kost-
naden för framtagandet av redovisningen kan påverka valet mellan K2 och K3. En av 
revisorerna beskriver att företag föredrar det alternativ som är minst kostsamt. En annan 
revisor håller med och menar att om kunden inte upplever ett behov av redovisning enligt K3, 
är det i många fall är plånboken som styr. På ett liknande sätt instämmer en av redovisnings-
konsulterna som dessutom menar att fler företag kommer välja K2 eftersom det tror att det är 
billigare än K3. Utöver kostnaden kan även enkelheten vara avgörande, enligt en annan 
redovisningskonsult. Samma konsult klargör att det inte är många som tittar på mindre 
företags årsredovisning och att hävdar därmed att K2 kan vara ett fullgott alternativ.  
 

5.1.5 Princip- och regelbaserade regelverk  

Redovisningskonsulterna och revisorerna berättar att K3 som huvudregelverk är princip-
baserat där fler bedömningar krävs och är mer öppet för tolkning. Vidare att alternativ-
regelverket K2 som är ett regelbaserat, förenklat och schabloniserat regelverk vilket mer eller 
mindre fungerar som en standardmall, anger vad du får göra och innehåller vissa 
begränsningar. Samtidigt redogör en av revisorerna för att de från början trodde att K2 skulle 
bli väldigt förenklat och trist till följd av dess strikta regler, dock att det inte upplevs som lika 
fyrkantigt som de först trott. Redovisningsspecialisten uppger att K2 är mer eller mindre 
regelstyrt beroende på hur regelverket tillämpas och tillägger att regelverket dock i grunden 
innehåller mycket principer. Vidare att de regler som förekommer i såväl K2 som K3 många 
gånger är likadana, samtidigt som de ibland går helt isär. En av revisorerna framställer 
dessutom att de största skillnaderna mellan regelverken återfinns bland värderingsprinciperna, 
där de i vissa fall kan vara onödigt stora.  
 
K2:s största fördelar förklarar en av redovisningskonsulterna är att ”det står väldigt tydligt att 
’du behöver inte, ’du ska inte’, ’du får inte’, det är det bästa, enkelhet utan bedömningar, 
något att luta sig mot”. Samma konsult poängterar även att upprätta företagens redovisning 
enligt K2 kommer, tack vare dess enkelhet, att bli mindre kostsamt och tidskrävande och tror 
att K2 nästintill kräver en arbetsdag mindre jobb jämfört med tidigare. En annan redovisnings-
konsult påpekar att det går snabbare att göra en redovisning i K2 eftersom mycket är 
förutbestämt och det inte krävs tilläggsupplysningar, vilket därmed minskar kostnaden för 
redovisningen. Enligt en av revisorerna är tanken med K2 att det ska vara enklare och mindre 
kostsamt för mindre bolag att upprätta sin redovisning och att ett billigare lättnadsregelverk är 
fördelaktigt för mindre företag. Revisorn framför vidare: 
 

Varför, ur ett företagsperspektiv, dra på sig mer administrationskostnader än man måste? 
Det beror ju på vad man tror att man får för det, vilket mervärde (…) och tror man inte på 
att man får mervärde för de extra upplysningar som tas med, då spelar det ju ingen roll? Så 
är det i många fall.  

 
En annan av revisorerna för liknande argument och förklarar dessutom att K2 är billigare för 
kunden, men kanske inte första året eftersom det krävs en del merarbete att lägga upp mallen 
för K2 och att det är själva omläggningen är tidskrävande. Samtidigt menar en annan revisor 
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att även om det talas om att K2 ska vara enklare och mindre kostsamt för företagen är det 
tveksamt om det faktiskt blir så i praktiken. Samma revisor hävdar att tidsåtgången för K2, 
jämfört med den tidigare regleringen är densamma, men att det kan det bero på att allt är nytt. 
Enligt redovisningsspecialisten kan redovisning enligt K2 bli mindre kostsamt för kunden 
eftersom det finns färre valmöjligheter att redovisa enligt. Vidare att det inte är till följd av att 
bokslutet tar mindre tid i anspråk, utan snarare på grund av att det blir mindre risk för 
ändringar och nya bedömningar samt att det på så vis skulle bli bättre ekonomi i uppdraget 
och därmed billigare för kunden. Dock poängterar specialisten att kostnadsbesparingen endast 
är marginell då årsredovisningen, jämfört med momsredovisning och löpande bokföring, inte 
kostar särskilt mycket att upprätta.  
 
När det gäller K2 och redovisningens kvalité menar de flesta revisorerna och redovisnings-
konsulterna att rapporterna enligt K2 är enklare att upprätta, men att det sker på bekostnad av 
redovisningens kvalitét. Emellertid berättar en av redovisningskonsulterna att en del av den 
kritik som riktas mot K2 är obefogad och anför till regelverkets försvar att: 
 

När K3 kom trodde man att K3 skulle ge en bättre redovisning, dels till följd av fler val, att 
det då skulle bli en bättre redovisning utav det. Men nu när man liksom fått lagstiftningen 
på pränt så ser man att det schablonmässiga inslaget i K2 många gånger ger lika bra bild av 
företaget, eftersom den schablonmässiga värderingen i K2 är likartad med den enskilda 
bedömningen i K3. 

 
Liknande redogörelser framställs även av redovisningsspecialisten som berättar att det funnits 
många förutfattade meningar om K2, att dess regler skulle innebära en sämre kvalité i 
redovisningen. Dock förklarar specialisten att det föreligger en presumtion, att om K2 
tillämpas fullt ut, ska det per definition ge en rättvisande bild. Därtill klargör en av revisorerna 
att det trots allt är tillåtet att lämna fler upplysningar än vad K2 kräver och menar att företag 
inte behöver skala ner årsredovisningen för mycket så att den blir svårt att utläsa och förstå. 
Samma revisor är dock tveksam till att det är tillräckligt för att återge en rättvis bild av 
företaget.  
 
Flera av revisorerna och redovisningskonsulterna redogör för att den största fördelen med K3 
är att principbaserad redovisning medför en bättre kvalité i den finansiella informationen. Det 
förklaras av intervjupersonerna genom att de bedömningar och tilläggsupplysningar som 
regelverket kräver ger en mer rättvis bild och ett jämnare resultat över tid. Övervägande del 
av revisorerna berättar att K3:s regler är väldigt likt den tidigare normgivningen och att regel-
verket därför inte skiljer sig avsevärt mot hur det sett ut tidigare. Dock tillägger en av 
revisorerna att:  
 

Det finns inget rätt eller fel i K3, vilket kan göra det svårt, om man jämför med K2 vill 
säga. Det finns inget facit, det är den största utmaningen med K3. Det är svårt att veta om 
man hamnar rätt. Men å andra sidan hamnar man nog mer rätt än vad man gjorde tidigare.  
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Även en av de tillfrågade redovisningskonsulterna framställer K3-regelverket som svårare och 
mindre användarvänligt eftersom det krävs fler bedömningar utifrån de förutsättningar som 
gäller för det enskilda företaget. En annan av redovisningskonsulterna menar att eftersom K3 
är mycket svårare medför det i sin tur dyrare årsredovisningar och revision för företagen. 
Ytterligare en konsult stämmer in och hävdar dessutom att det extra arbete K3 förutsätter, 
många gånger avskräcker företagen från att välja K3 eftersom de föredrar det som är enkelt 
och mindre komplicerat. Vidare förklarar samma konsult att det medför att vissa företag satsar 
kortsiktigt genom att välja K2 trots att det i många fall kan bli bättre och kan gynna företaget 
långsiktigt att välja K3. Såväl revisorer och redovisningskonsulter redogör även för att det 
krävs särskilda skäl för att byta till ett lägre regelverk, d.v.s. att gå från K3 till K2. Till följd 
av det menar en av revisorerna att företag av den anledningen börjar i K2 av taktiska skäl om 
de inte måste välja K3, eftersom de alltid får byta till ett högre regelverk. En av 
redovisningskonsulterna menar att det gynnar K2- regelverket eftersom de företag som är 
osäkra väljer K2 och ser hur företaget utvecklas för att eventuellt växla upp i ett senare skede.  
 
Oavsett om redovisningen sker enligt K2 eller K3 tror samtliga intervjupersoner att kvalitén 
på redovisningen kommer förbli densamma som vid tidigare normgivning, varken högre eller 
lägre. Dock att det kan bli en lägre jämförbarhet mellan företag, framför allt för de som gjort 
olika val av K2 och K3 där kan resultatet skilja sig åt, uppger en av redovisningskonsulterna. 
Det beror på att vissa kostnader i K2 inte får aktiveras utan ska kostnadsföras direkt vilket 
leder till ett minusresultat. I K3 får kostnaderna istället aktiveras vilket i sin tur leder till högre 
resultat, klargör samma konsult. Redovisningskonsulten tillägger ytterligare att två för övrigt 
likvärdiga företag som redovisar enligt olika regelverk helt klart komma att skiljas åt. En av 
de tillfrågade revisorerna förtydligar dock att om två exakt likadana företag med samma 
storlek och verksamhet redovisar enligt K2 respektive K3, ”kan skillnaden bli såväl noll som 
enorm”. Vidare anger samma revisor att beroende på verksamhet kan det blir större eller 
mindre skillnad om det är två vanliga företag som exempelvis handelsföretag. Liknande 
argument förs även av en annan revisor som tillägger att oavsett om resultatet påverkas är det 
inte i någon större utsträckning. Redovisningsspecialisten anför även att: 
 

Personligen tycker jag att man överdramatiserar det här med jämförbarhet, det spelar ingen 
roll hur mycket upplysningar man lämnar, man måste ändå förstå verksamheten (…). Det 
är svårare att tränga igenom redovisningen framöver när vi använder K2.  

 
Vidare förklarar specialisten att oavsett hur regelverket än tillämpas, ska det inte vara 
avgörande för jämförbarheten hos mindre företag. En av revisorerna redogör för att det mellan 
K2 och K3-företag kan bli en lägre jämförbarhet och att det helt klart kommer bli skillnader i 
den ekonomiska avspeglingen, men tillägger att fallet var så redan innan införandet av K-
regelverken och att det nu istället blir mer tydligt. Samtidigt anser en annan revisor att 
jämförbarheten kan komma att bli problematisk, men att det är för tidigt att utvärdera i vilken 
utsträckning och att det återstår att se hur praxis blir. 
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5.2 Sammanfattning av empirisk data 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att redovisningsprofessionen är överens om att K-
regelverkens införande är ett bra initiativ av BFN, dock att det tagit väldigt långt tid. Att den 
svenska redovisningsregleringen skulle komma att utgöras av skilda regelverk baserade på 
regler respektive principer upplevdes till en början av somliga som krångligt och svårt. Dock 
har regelverken blivit mer accepterade sedan införandet. Samtidigt menar vissa att K-
regelverkens införande inte ska överdrivas eftersom det inte skiljer sig avsevärt från den 
tidigare normeringen.  
 
Trots att val av regelverk ska vara företagets eget har det många gånger varit redovisnings-
professionens råd och rekommendationer som avgjort valet eftersom företagen själva varit 
dåligt insatta i redovisningsalternativen. De förlitar sig på professionens rådgivning och det 
framgår att företag inom samma bransch, med liknande förutsättningar, tenderar att få 
likartade rekommendationer vid valet mellan K2 och K3. Dessutom att företag inom vissa 
branscher inte kommer ha möjlighet att frivilligt välja utan att deras verksamhet styr vilket av 
regelverken som kan användas. Det gäller främst företag inom bygg-, fastighet-, transport- 
och logistikbranschen, samt tillverkande företag och de som verkar inom kreativ näring. Om 
inte särskilda skäl förekommit som krävt redovisning enligt K3 har mindre företag 
rekommenderats att till en början välja K2, därmed har professionens klienter hitintills i störst 
utsträckning valt att tillämpa K2. 
 
Det framförs att intressenters inflytande till viss del kan påverka företags val mellan K2 och 
K3 beroende på företagets behov av att offentliggöra finansiell information. Banker, kredit-
institut och andra finansiärer är några intressenter som skulle kunna efterfråga redovisning 
enligt K3. Det finns även andra externa aktörer som exempelvis kunder, anställda, ägare, 
potentiella köpare samt konkurrenter som kan ha visst inverkan på valet. Dock är 
redovisningsprofessionen sammantaget överens och anser att företagens intressenter hitintills 
varit passiva och inte lämnat några krav eller önskemål på redovisning enligt ett visst regel-
verk, jämfört med vad de tidigare trott.  
 
När det gäller företagets egenskaper redogör samtliga intervjupersoner för att företagets typ 
av verksamhet, innehav av tillgångar och branschtillhörighet är de främsta faktorer som kan 
påverka valet. Det är också tydligt att företag värderar enkelhet och föredrar det alternativ 
som är minst kostsamt, dessutom att företagen är mycket måna om sitt resultat och väljer det 
alternativ som gynnar dem mest. Förenklingsregelverket K2 kan i viss mån vara mindre 
tidskrävande och mindre kostsamt, dock sker det på bekostnad av redovisningens kvalitét. K3 
som förvisso är mer tidskrävande ger istället en mer rättvis bild, större jämförbarhet och ett 
jämnare resultat över tid. Oavsett om redovisningen sker enligt K2 eller K3 tror inte intervju-
personerna att kvalitén på redovisningen kommer att bli sämre, dock att jämförbarheten 
företag emellan kan bli lägre till följd av att redovisning enligt K2 respektive K3 påverkar 
resultatet. 
  

37 
  

 



6.   Analys och tolkning  
 

I analysavsnittet används det material som nyligen presenterats i empirikapitlet vilket 
jämförs, analyseras och tolkas med hjälp av tidigare teorier och forskning inom den 
teoretiska referensramen. Analys och tolkning sker utifrån analysmodellens teman; 
samhällets förväntningar, institutionell påverkan, intressenters inflytande, företagets 
egenskaper samt princip- och regelbaserade regelverk. Slutligen avrundas kapitlet med några 
avslutande reflektioner.  
 

6.1 Samhällets förväntningar 

Som framgår av empirin väljs inte något av regelverken K2 eller K3 av företag med avsikten 
att erhålla acceptans i samhället, vilket motsäger Chen och Roberts (2010) argument om att 
företag ständigt arbetar för att säkerställa att deras verksamhet uppfattas som legitim. Dock är 
företagen dåligt insatta i vad K-regelverken innebär vilket kan förklara varför de inte väljer 
redovisningsmetod för att eftersträva legitimitet. I och med att företagen själva inte är insatta i 
alternativen, kanske inte heller samhällets krav framförts eftersom K-regelverkens införande 
nyligen genomförts. Då företagen inte är insatta i vad K2 och K3 innebär förlitar de sig på 
redovisningsprofessionens råd och rekommendationer. Eftersom deras syn på regelverken 
trots allt påverkar företagens val genom de råd som ges skulle deras uppfattning och 
acceptans av K2 respektive K3 eventuellt kunna ha en viss inverkan till vilket regelverk som 
rekommenderas, det vill säga är mer eller mindre accepterade och därmed legitima. Suchman 
(1995) menar att legitimitet uppstår genom att en viss grupp i samhället stödjer något som 
helhet och Chen och Roberts (2010) förklarar att olika strukturer som vunnit acceptans i 
samhället är betydande för att erhålla legitimitet. Somliga inom redovisningsprofessionen 
upplevde till en början att skilda regelverk, baserade på regler respektive principer, skulle bli 
krångligt och svårt. Några nämner även att de befarade att K3-regelverket skulle vara 
avancerat och komplext, vilket dock har visat sig vara väldigt likt den tidigare normgivningen 
som också baserades på principer. Det är intressant att övervägande del av redovisnings-
professionen upplevde större skepsis till K2 jämfört med K3, vilket också kritiserades innan 
regelverkens införande. Emellertid har det visat sig att K2 är det regelverk som, trots viss 
tvivel, ändå rekommenderats till en stor mängd företag samt valts i störst utsträckning av de 
mindre företagen till följd av professionens rådgivning. Det skulle kunna bero på att K2, som 
infördes tidigare än K3, har hunnit bli mer inarbetat eller tyder på en allmän acceptans hos 
professionen och därmed kan förklaras som någon form av legitimitet?  
 
Samtidigt har det framkommit att företag avvaktat med att införa både K2 och K3 då de inte 
vill vara först med att implementera ett nytt regelverk eftersom det kan komma att ändras. Det 
skulle möjligtvis kunna förklaras genom att det tar tid för något, såsom nya regelverk, att 
vinna samhällets acceptans, vilket såväl Chen och Roberts (2010) och Suchman (1995) 
redogör för. Dock är det svårt och kanske ännu för tidigt att avgöra om det är något av 
regelverken som generellt sett vunnit acceptans eller legitimitet i samhället, därtill vad det då 
beror på.    
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6.2 Institutionell påverkan 

Redovisningsprofessionens råd och rekommendationer har haft betydande inverkan för vilket 
av regelverken K2 och K3 företaget bör välja beror på att företagen inte själva innehar den 
kompetens som krävs och därför förlitar sig på professionens kunskap. Det stämmer överens 
med Collin et al. (2009) samt Hallonsten och Huganders (2014) argument om att företags val 
kan förklaras genom påtryckningar från olika yrkesgrupper. Därmed att redovisnings-
konsulters och revisorers professionella ideal påverkar företagen vid valet eftersom de förlitar 
sig på professionens kunskap och expertis och därmed följer deras rådgivning. Det är också 
något som påminner om och kanske kan förklaras genom DiMaggios och Powells (1983) 
normativa isomorfism.  
 
Vidare framställs att företag inom samma bransch, med liknande förutsättningar, tenderar att 
välja samma regelverk för redovisning. Enligt DiMaggio och Powell (1983) kommer 
organisationer inom samma verksamhetsområde och branschtillhörighet som har tydliga 
likheter sannolikt att uppvisa liknande beteende, vilket skulle kunna förklara varför företag 
väljer redovisningsregelverk utifrån vad andra, liknande företag valt. Möjligen kan det också 
förklaras genom att företag till följd av osäkerhet frivilligt imiterar andra, vilket Hallonsten 
och Hugander (2014) anger beror på att företagen strävar efter legitimitet i sin omgivning och 
därmed efterliknar andra organisationer. Dock kan företags val mellan K2 och K3 bättre 
förklaras genom organisationers verksamhet och tydliga likheter, snarare än viljan att 
efterlikna andra företag. Det beror antagligen på att företag med likartade förutsättningar 
tenderar att få liknande rekommendationer vid valet och att det kan vara en anledning till att 
företagen därav har en benägenhet att välja samma regelverk. 
 
Något som framförs är att vissa företag inte kommer ha möjlighet att frivilligt välja mellan K2 
och K3 utan att deras verksamhet, innehav av tillgångar eller branschtillhörighet styr vilket av 
regelverken som kan användas. Sannolikheten är därmed att mindre företag inom samma 
verksamhetsområde i stor utsträckning kommer att tvingas in i ett högre regelverk, trots att K2 
många gånger skulle passa vissa företag bättre. Det har en tydlig koppling till DiMaggio och 
Powells (1983) tvingande isomorfism, vilken innebär att företag kan tvingas anpassa sig till 
nya lagar och regler i samhället, som i det här fallet, införandet av BFN:s nya redovisnings-
regler som från och med 2014 är obligatoriska.  
 
Det kan tyckas orättvist att några av de små företagen inte får möjligheten att välja mellan 
regelverken eftersom att deras verksamhet och branschtillhörighet, i vissa avseende, 
förutsätter en del av de värderingsmetoder som enbart tillåts enligt K3. Framför allt eftersom 
små företag i övrigt säkerligen inte är i behov av en mer avancerad redovisning än vad 
förenklingsregelverket K2 innebär. Det gäller då främst dem som verkar inom fastighets-
branschen eller arbetar med innovation och utveckling, vilka påverkas starkast av K-
regelverkens införande.  
 

39 
  

 



Utöver det faktum att vissa företag tvingats in i regelverket redan nu, verkar det som att det är 
sannolikt att exempelvis mindre fastighetsbolag som i dagsläget valt K2 i ett senare skede 
kommer att tvingas välja ett högre regelverk. Det kan i sin tur leda till att företag som är 
verksamma inom samma bransch kommer utveckla liknande praxis vid val av regelverk, 
något som Hallonsten och Hugander (2014) hävdar kan bero på formella påtryckningarna. 
Dock är det svårt och för tidigt att avgöra om det är så det kommer att bli och oavsett om det 
kommer att ske eller inte, verkar de här faktorerna, som mer eller mindre styr eller tvingar 
företagen att välja det ena regelverket framför det andra, vara en av de främsta faktorerna som 
avgör valet mellan regelverken K2 och K3.  
 

6.3 Intressenters inflytande 

Sammantaget är redovisningsprofessionen eniga om att intressenternas inflytande till viss del 
kan påverka företagets val mellan K2 och K3. Dock råder det skilda uppfattningar i vilken 
utsträckning intressenterna påverkar valet, vilket kan bero på att revisorerna och redovisnings-
konsulterna arbetar med olika typer av företag i varierande storlek. Trots att det inte är tydligt 
uttalat kan det tänkas att de som arbetar med större företag, vilka har större behov av att 
offentliggöra finansiell information i förhållande till de som är mindre, därav anser att 
intressenterna har ett stort inflytande och styr valet mellan K2 och K3. Clarkson (1995) 
beskriver att externa parter har skilda behov av redovisningen och ju större företagen är, desto 
högre krav ställs eftersom fler intressenter efterfrågar redovisningsinformation, vilket även 
framgår av empirin. Det skulle kunna innebära att intressenter generellt sett har inflytande vid 
valet, men att det främst gäller för de företag som tangerar på gränsen till att klassificeras som 
större.  
 
Något som förefaller uppseendeväckande är att företagens intressenter hitintills varit passiva 
och inte lämnat några krav eller önskemål på redovisning enligt ett visst regelverk. Det skulle 
kunna förklaras genom att intressenterna inte har någon makt eller inflytande över valet vilket 
i så fall motsäger såväl Bowen, DuCharme och Shores (1995), Clarkson (1995), Donaldson 
och Preston, (1995), Holthausen och Leftwichs (1983) samt Reynolds, Schultz och Hekman 
(2006), som erkänner att intressenterna har inverkan vid val av redovisningsmetod. Däremot 
är det mer sannolikt att det här istället beror på att K-regelverken nyligen införts och att 
intressenterna, liksom företagen själva, inte är insatta i vad alternativen innebär och att det kan 
vara en anledning till att intervjupersonerna ännu inte märkt av något specifikt önskemål ifrån 
intressenterna. 
 
Några utav de intressenter som kan ha inflytande på valet mellan regelverken är banker, 
kreditinstitut och andra finansiärer som skulle kunna efterfråga redovisning enligt K3. Efter-
som banker och andra kreditinstitut är de som möjliggör finansiering av verksamheten borde 
de vara självklara i sammanhanget då de som Clarksson (1995) samt Reynolds, Schultz och 
Hekman (2006) gör gällande för i stor utsträckning påverkar företags fortsatta överlevnad. Att 
bankerna hittills varit passiva kan bero på att de i vissa fall begär annan information som är 
avgörande för kreditgivning och finansieringsbeslut. Därmed att banker som ska finansiera 
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företag istället kräver andra typer av upplysningar och att redovisningsinformationen inte är 
avgörande som beslutsunderlag och värdering av företaget. Donaldson och Preston (1995) 
erkänner att olika intressentgrupper har varierat inflytande i företagets verksamhet vilket kan 
medföra skilda överenskommelser, som mellan företaget och banken, vilket då kan vara en 
förklaring till varför de här aktörerna trots allt inte styr eller påverkar val av regelverk.  
 
Andra externa aktörer som kan ha viss inverkan på valet uppges vara kunder, anställda, ägare 
och potentiella köpare. Dock är det inte tydligt på vilket sätt de styr eller påverkar valet utan 
snarare att företagen använder sig av årsredovisningen för marknadsföring, vilket liknar 
Bowen, DuCharme och Shores, (1995) redogörelse, att de finansiella rapporterna tas fram i 
avseende för att är ligga till grund för intressenternas beslutsfattande. Å andra sidan beskrivs 
vissa situationer där årsredovisning enligt K3 ger bättre nyckeltal och fungerar som ett bättre 
säljargument än vad redovisning enligt K2 skulle gett. Ett av exemplen är i de fall då företaget 
vill locka stora investerare och sälja verksamheten eller olika fastigheter. Om redovisningen 
då är upprättad enligt K3 och det omfattande arbete som regelverket kräver redan är gjort, gör 
därmed företaget mer attraktivt. På så vis skulle intressenternas efterfrågan på en uppdaterad 
och mer redovisningskorrekt information kunna styra val av regelverk. Det skulle kunna 
tolkas genom Holthausen och Leftwichs (1983) som framhäver att intressenter har intresse av 
företags finansiella rapporter vid exempelvis ett investeringsbeslut, vilket kan vara en 
anledning till varför ett företag väljer en redovisningsmetod framför en annan. Dock är det 
något som varken kan styrkas eller dementeras då det inte visat sig att företag valt K3 av 
specifikt den anledningen.  
 
Däremot framgår det att företag inom vissa branscher väljer redovisningsmetod utefter oviljan 
att dela med sig av viss finansiell information, framförallt företagets resultat, vilket är något 
som kan tyckas uppseendeväckande. Särskilt att konkurrenter ses som en viktig intressent som 
företagen tar hänsyn till då vissa företag väljer regelverk utifrån deras insyn i hur stora vinster 
de gör och att de av den anledningen har ett visst inflytande vid valet och kan medföra att 
företag väljer K3. I det stora hela verkar det som att företagets intressenter, oavsett om de är 
direkta eller indirekta, i viss mån har inflytande vid företagens val av regelverk, men hitintills 
varit väldigt passiva.  
 

6.4 Företagets egenskaper 

Det har visat sig att företagets egenskaper, typ av verksamhet och branschtillhörighet är 
faktorer som påverkar valet mellan K2 och K3. Att val av redovisningsregelverk många 
gånger styrs eller avgörs av samt är förknippade med företagets egenskaper, förefaller inte 
vara annat än högst troligt. Det kan tolkas genom Fields et al. (2001) och Watts och 
Zimmerman (1990) som menar val av redovisningsmetod systematiskt är relaterat till vissa 
egenskaper hos företagets verksamhet eller bransch. Dock verkar inte företagens val direkt 
grundas i den relativa inkomsteffekten, vilket därför till viss del är oförenligt med Watts och 
Zimmermans (1990) yttranden. Emellertid framgår det att av samma anledning som vissa 
företag tvingas in i ett högre regelverk på grund av företagsspecifika förutsättningar, före-
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ligger det även incitament att gå in i K3 direkt eftersom företagets resultat annars kan komma 
belastas på ett ofördelaktigt sätt. Därtill att mindre företag är mycket måna om sitt resultat och 
väljer det alternativ som gynnar dem mest. Med andra ord kan det antas att de som frivilligt 
väljer eller tvingas in i K3 kanske gör det till följd av inkomsteffekten? Dock är det bara en 
spekulation och inget som dessvärre kan styrkas av utifrån det empiriska materialet. 
 
Utöver att företag värnar om sitt resultat framställs också att det för små och ägarledda företag 
är viktigt hur de beskattas. Det är förenligt med Fekete et al. (2010) i det avseende att företag, 
i synnerhet små och medelstora, är mycket intresserade av skatteoptimering. Dock förefaller 
det inte ha en betydande inverkan vid val av redovisningsmetod och att företaget väljer 
regelverk i enighet med vilken typ av skattestrategi de har för att öka förväntade skatte-
besparingar eller kassaflöden. Däremot framförs att om något av regelverken skulle medföra 
skattefördelar, skulle det kunna påverka valet. Eftersom det finns vissa skattefördelar när 
redovisningen sker enligt K3, där företagen exempelvis får redovisa uppskjuten skatt vilket 
inte tillåts i K2, skulle det möjligtvis kunna vara en anledning till att mindre företag väljer K3. 
Det är i så fall vara förenligt med Cloyd, Pratt och Stock (1996) som menar att skatteskäl har 
en inverkan på företagets val av redovisningsmetod och menar att många företag väljer de 
system som bäst skapar skattemässiga fördelar. 
 
När det gäller företagets storlek och huruvida det är avgörande för företagets val av regelverk 
är det tillsynes sannolikt att desto närmare företaget ligger gränsvärdena för att klassificeras 
som ett större företag, desto större är anledningen att välja K3 eftersom redovisningen då kan 
användas på ett mer fördelaktigt sätt. Det har inte visat sig att större företag väljer 
redovisningsmetoder för att minska resultatet, i jämförelse med mindre företag, som Watts 
och Zimmerman (1990) redogör för. Å andra sidan är det en del av de mindre företagen, vilka 
tangerar på gränsen till större företag, som väljer de metoder som minskar redovisat resultat 
för att kunna dölja sin bruttovinst för konkurrenterna. Det skulle ändå trots allt kunna vara 
förenligt med Collin et al. (2009) samt Watts och Zimmermans (1990) resonemang och 
förklaras genom att företagen väljer regelverk utifrån möjligheten att undgå den uppmärksam-
het som höga vinster drar till sig.  
 
Att företagets ägarstruktur är en faktor som är avgörande eller påverkar val av 
redovisningsmetod är inget som framförts. Antagligen beror det på att ledningsstyrda företag i 
regel är större i förhållande till mindre ägarledda företag och eftersom den största andelen 
intervjupersoner arbetar med de som är mindre kan det vara av den anledningen det inte 
framgått hur ledningsstyrda företag agerat vid valet. Det är därför svårt att svara för om 
ledningsstyrda företag väljer de metoder som resulterar i högst redovisat resultat jämfört med 
ägarstyrda företag, varpå Dhaliwal, Salamon och Smiths, (1982) resonemang varken varit 
möjligt att styrka eller dementera. Detsamma gäller för att företag med högre skuldsättnings-
grad skulle välja det regelverk som uppvisar högst resultat för att erhålla möjligheter att ta nya 
krediter, vilket inte framgår av empirin, även om det är högst sannolikt.  
 
Såväl redovisningskonsulter, revisorer och redovisningsspecialisten framhäver att kostnaden 
för framtagandet av redovisningen är en av de faktorer som i stor utsträckning kan påverka 
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valet mellan K2 och K3. Oavsett om företagen har varit medvetna om regelverkens för- och 
nackdelar eller upplevt ett behov av redovisning enligt K3 framförs det att företag oavsett 
kommer välja K2 eftersom de tror att det är billigare än K3. Därmed tycks företagen värdera 
enkelhet i stor utsträckning och många gånger välja det redovisningsalternativ som är minst 
kostsamt. Av den anledningen verkar företags val av regelverk snarare ske av kostnadsskäl 
utan att hänsyn tas till andra faktorer som kanske skulle behöva övervägas och innebära andra 
fördelar för företaget. Således förefaller företagen välja utifrån vad som främjar den egna 
välfärden, med andra ord vad som är minst kostsamt framför möjligheten att uppvisa bolagets 
välfärd eller det som bäst speglar verkligheten. De här konklusionerna överensstämmer med 
Collin et al. (2009), Jensen och Meckling (1976), Watts och Zimmerman (1978) samt Watts 
och Zimmerman (1990) som uppger att företag drivs av ett egenintresse och kommer att agera 
opportunistiskt för att öka sin egen vinning och därmed grundar sina beslut i vad som gynnar 
dem bäst.  
 

6.5 Princip- och regelbaserade regelverk  

Som framgår av empirin är regelverket K2 ett förenklat och schabloniserat regelverk som mer 
eller mindre fungerar som en standardmall där det tydligt anges hur redovisningen ska 
upprättas. Det här är något som kännetecknar regelbaserade regelverk enligt Bradbury och 
Schröder (2012), Alexander och Jermakowicz (2006) samt Wüstemann och Wüstemann 
(2010). I och med att K2-regelverket är enkelt och därmed är mer användarvänligt kan det 
tänkas att företagen väljer K2 till följd av det, vilket skulle kunna förklaras genom Mainnes et 
al. (2003) som menar att enkelhet är viktigt ur ett användarperspektiv. K3 framhålls istället 
som ett principbaserat huvudregelverk där fler bedömningar krävs samt är mer öppet för 
tolkning, vilket medför en bättre kvalitet i redovisningen. Det framförs även att det är till följd 
av de värderingar och tilläggsupplysningar regelverket kräver som ger en mer rättvis bild och 
ett jämnare resultat över tid, vilket överensstämmer och är förenligt med Collins, Pasewark 
och Riley (2012), Bradbury och Schröder (2012), Alexander och Jermakowicz (2006), liksom 
Maines et. al (2003) argument. Vidare framställs K3-regelverket som mer komplext och 
mindre användarvänligt till följd av att det krävs fler bedömningar utifrån de förutsättningar 
som gäller för det enskilda företaget. Därmed att fler uppskattningar resulterar i en dyrare 
årsredovisning och revision för företagen vilket är något som kan avskräcka företag från att 
använda K3 då de förmodar att det blir mer tidskrävande och kostsamt. Det förefaller 
sannolikt att större utrymme för tolkning och flexibilitet enligt K3 också ställer större krav på 
individuell och professionell kunskap och därmed innebär en högre kostnad för framtagandet 
av den finansiella informationen. I den mån det är rimligt skulle det kunna förklaras genom 
Bradbury och Schröder (2012) som redogör för att principbaserade regelverks flexibilitet 
medför högre kostnader och är mer tidskrävande eftersom högre tillförlitlighet i 
bedömningarna förutsätts och krävs. Jämfört med K3 framgår det att förenklingsregelverket 
K2, till följd av sin enkelhet, i viss mån kan vara mindre tidskrävande och mindre kostsamt. 
Det här uppfattas vara en fördel med regelverket som företagen värdesätter högt och därmed 
med stor sannolikhet är avgörande för valet. Det kan möjligen tolkas genom Bradbury och 
Schröder (2012) och Mainnes et. al (2003) som framhäver att regelbaserade 
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redovisningssystem som är lättare att använda, inte kräver lika hög redovisningskompetens, är 
mindre kostsamt därav är attraktiva för företagen.  
 
När det gäller K2 och redovisningens kvalitet tycks övervägande del av professionen vara 
eniga om att rapporterna enligt K2 är enklare att upprätta, men att det sker på bekostnad av 
redovisningens kvalitét. Det skulle kunna förklaras genom Wüstemann och Wüstemann 
(2010) som menar att detaljrika anvisningar med färre valmöjligheter kan leda till svårigheter 
med att återge företagets ekonomiska ställning och avspegla en rättvisande bild. Däremot 
framställs K2 som mer eller mindre regelstyrt, beroende på hur regelverket tillämpas. 
Eftersom det i grunden innehåller mycket principer verkar det som om K2, trots det 
schablonmässiga inslaget, ger lika god kvalitet och rättvisande bild i redovisningen som vid 
den enskilda bedömningen i K3. Den presumtionen grundas förvisso i att reglernas tillämpas 
fullt för att det ska återge en rättvisande bild. Det kan vara möjligt att K2:s enhetliga regler 
och riktlinjer vid utformning av finansiell information därav är betydelsefulla för att uppnå 
jämförbarhet, inte endast i den egna verksamheten, utan även med andra företag. Att K2:s 
regler därför medför mindre risk för felaktigheter i redovisningen och således likväl kan ge en 
rättvis bild, likt Wüstemann och Wüstemanns (2010) resonemang. Oavsett om regelverket ger 
en rättvis bild eller inte, verkar det inte vara en avgörande faktor vid valet mellan K2 och K3.  
 
Det framförs också att det finns en risk för att jämförbarheten mellan mindre företag kommer 
att bli lägre i de fall två företag redovisar enligt K2 respektive K3, eftersom resultatet kan 
komma att skilja sig åt. Det är förenligt med Collins, Pasewark och Riley (2012) antaganden 
om att olika redovisningssystem sannolikt kommer att ge upphov till skilda utfall i 
redovisningen. Dock är deras uppfattning att även om det förekommer väsentliga skillnader i 
principbaserade kontra regelbaserade redovisningsmetoder förefaller resultatet i huvudsak 
avspeglas likartat. Det är något som även framgår av empirin, att oavsett om resultatet 
påverkas verkar det inte vara i någon större utsträckning. Det är överensstämmande med såväl 
Collins, Pasewark och Rileys (2012) resonemang och kan också förklaras genom Bradbury 
och Schröder (2012), att ett princip- eller regelbaserat regelverk kommer att ge upphov till 
liknande redovisningsresultat trots vissa skillnader. I dagsläget är det svårt att avgöra i hur 
stor utsträckning jämförbarheten mellan mindre företag kommer att påverkas av K-
regelverkens införande eftersom redovisningsprofessionen själva ännu inte hunnit analysera 
och bryta ner effekterna av regelverken, därmed om det kommer att bero på att redovisningen 
upprättas enligt ett regel- eller principbaserat regelverk.  
 
Sammantaget, om inte särskilda skäl förekommit, har mindre företag rekommenderats att 
välja K2 om det inte medfört någon nytta för dem att välja ett mer avancerat regelverk. Som 
många hade förutspått verkar det även som att de svårare bytesreglerna från ett högre till ett 
lägre regelverk har gynnat K2. De företag som har varit osäkra vid valet har börjat i K2 och 
avvaktat med att gå in i K3 om verksamheten inte kräver det. Det kan alltså ha skett av 
taktiska skäl om inte företagens redovisning omöjliggörs enligt K2, vilket i sin tur kan 
innebära att företagen valt K2 trots att det i många fall kan bli bättre och gynna företaget 
långsiktigt att välja K3.  
 

44 
  

 



6.6 Avslutande reflektioner 

För att ta reda på vilka faktorer som är avgörande för mindre företags val mellan regelverken 
K2 och K3 har såväl interna som externa faktorer beaktats. De interna faktorer som hänsyn 
tagits till är relaterade till vissa egenskaper hos företaget eller branschen, genom vilka val av 
redovisningsmetod kan förklaras. Det framgår att företagets egenskaper, typ av verksamhet 
och branschtillhörighet är interna faktorer som påverkar valet mellan K2 och K3. Vidare att 
enkelhet och kostnad i stor utsträckning avgör valet mellan regelverken eftersom att företag 
baserar sitt val på att gynna sitt egenintresse.  
 
Utöver interna faktorer har även externa faktorer beaktas genom att se till olika omvärlds-
faktorer och dess inflytande på företags val av redovisning. Det har gjorts genom att 
uppmärksamma vad som anses allmänt accepterat i samhället och vilka krav och förvänt-
ningar från omgivningen som påverkat valet. Utifrån genomförd analys kan det fastställas att 
viljan att erhålla legitimitet i samhället inte framställs avgörande vid valet mellan K2 och K3 
och att det är för tidigt att svara för om något av regelverken vunnit acceptans i samhället. 
Däremot förekommer det flera institutionella mekanismer som präglar företags val av 
regelverk. Eftersom företagen själva inte innehar den kompetens som krävs för att ta beslut 
vid val av regelverk förlitar de sig på professionens kunskap som många gånger avgjort valet 
åt dem. Det framgår även att företag inom vissa branscher tvingats in i K3 och det till följd av 
att deras verksamhet styr vilket av regelverken som kan användas. Därtill att företag med 
likartade förutsättningar tenderar att få liknande rekommendationer vid valet vilket kan vara 
en anledning till företag har en benägenhet att välja samma regelverk. 
 
Ännu en faktor som hänsyn tagits till är om företags intressenter har inflytande vid valet. 
Utifrån tolkning av insamlad empiri är det för tidigt att svara för i vilken utsträckning 
intressenterna har inflytande eftersom regelverken nyligen införts. Än så länge framhävs att 
intressenterna varit väldigt passiva och de framställs inte vara en aktör som påverkar eller 
avgör val av regelverk. 
 
För att avgöra vilket av K2 och K3 som företag föredrar för att kommunicera den finansiella 
informationen har avseende även fästs till huruvida regelverket baseras på principer eller 
regler samt om det är en avgörande betydelse vid valet. Att K2 baseras på regler istället för 
principer framställs i sig inte vara en avgörande faktor vid valet, dock framgår det att vissa 
fördelar med ett regelbaserat regelverk har spelat in, såsom kostnad och enkelhet. 
  

45 
  

 



7.   Slutsats 
 
I det sista avsnittet redogörs för vilka faktorer som är avgörande vid mindre företags val 
mellan K2 och K3 baserat på tidigare utförd analys och tolkning av empirin. Därefter följer 
en reflektion över undersökningens genomförande och avslutningsvis framställs förslag till 
fortsatta studier inom området. 
 

7.1 Studiens slutsats 

Studiens syfte var att erhålla kunskap om och få insikt i regelverken K2 och K3 genom att 
undersöka vilka faktorer som enligt redovisningsprofessionen påverkar valet för de mindre 
företag som är berättigade att välja. Genom att ta reda på varför en viss redovisningsreglering 
valts framför en annan således kunna fastställa vad som är avgörande för mindre företags val 
mellan K2 och K3.  
 
För att uppfylla studiens syfte formulerades vår frågeställning enligt nedan, till vilken vi nu 
har återkopplat: 
 

• Vilka faktorer är avgörande för mindre företags val mellan redovisningsregelverken 
K2 och K3 enligt redovisningsprofessionen? 

 
Genom studien har vi kunnat konstatera att institutionell påverkan i form av redovisnings-
professionens råd och rekommendationer är en avgörande faktor vid mindre företags val 
mellan K2 och K3, eftersom företagen själva inte är insatta i vad redovisningsalternativen 
innebär. Vi har även kunnat fastställa att företags verksamhet, innehav av tillgångar eller 
branschtillhörighet avgör vilket av regelverken som kan användas till följd av att företags-
specifika egenskaper omöjliggör redovisning enligt det lägre regelverket K2. Vissa företag 
har därmed inte möjlighet att välja mellan regelverken, utan tvingas in i det högre regelverket 
K3. Dessutom har vi kommit fram till att för de företag som haft möjlighet att välja har 
kostnaden för att ta fram redovisningen varit en avgörande faktor vid valet mellan K2 och K3 
då företagen i stor utsträckning har valt det alternativ som är minst kostsamt. Därtill att 
företags val av regelverk inte sker för att erhålla legitimitet och uppfylla samhällets för-
väntningar eller på grund av intressenternas inflytande. 
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7.2 Reflektion över studiens genomförande 

I det inledande skedet av uppsatsskrivandet var tanken först att genomföra studien genom att 
kontakta de mindre företag som varit berättigade att välja mellan regelverken K2 och K3 för 
att ta reda på vad som varit avgörande för deras val. Dock visade det sig att de företag som vi 
kom i kontakt med inte var insatta i ämnet och saknade den kännedom som skulle krävas för 
att besvara vår frågeställning. Det medförde att vi istället valde att tillfråga personer inom 
redovisningsprofessionen eftersom det framgick av de företag vi talat med att valet många 
gånger gått via dem. I och med att vi fick byta inriktning och istället finna andra urvals-
personer uppkom en viss oro. Dock visade sig oron vara obefogad då vi relativt fort fann 
andra intervjupersoner som trots tidsbrist visade intresse och tog sig tid för att medverka. 
Därmed fick vi möjligheten att erhålla flera betydelsefulla representanter i undersökningen 
med bred expertis och yrkesmässig erfarenhet inom redovisningsbranschen.  

Valet av en kvalitativ intervjustudie har givit oss möjlighet att erhålla en djupare insikt i samt 
intervjupersonernas personliga åsikter kring företags val mellan K2 och K3, vilket inte hade 
varit möjligt i samma utsträckning om vi valt en annan ansats. Vi är emellertid medvetna om 
att studiens resultat inte kan generaliseras, vilket vanligtvis är fallet vid kvalitativa studier. 
När det gäller studiens tillförlitlighet är det är möjligt att den skulle kunna stärkts genom att 
utföra fler intervjuer, dock hade det inte varit möjligt att genomföra ytterligare intervjuer med 
tanke på den angivna tidsramen. Då liknande svar framkom från flera av intervjupersonerna 
anses ändå graden av tillförlitlighet stärkt och resultatet trovärdigt.  

Den teoretiska referensramen som utgör grund för såväl analys, tolkning och slutsats är 
väldigt generell och vi hade önskat att det fanns mer forskning inom det specifika ämnes-
området för att ha en bättre grund att stå på. Det är svårt att säkerställa att den litteratur som 
utgör vår teoretiska referensram innefattar rätt typ av information och är tillräckligt om-
fattande, därmed hur säkra slutsatserna är baserade på den analys och tolkning av empirin som 
genomförts. Vi är även medvetna om att vi utfört studien i ett tidigt skede då det är först från 
och med 2014 K-regelverken blivit obligatoriska. Eftersom K-regelverken nyligen införts och 
redovisningsregleringen är relativt ny samt dessutom då valet mellan K2 och K3 skett i sista 
stund är det därför osäkert om liknande slutsatser kan dras vid utförandet av samma 
intervjustudie i ett senare skede. 

Vår ambition och förhoppning med studien var att ge ett bidrag till befintlig forskning inom 
val av regelverk för redovisning samt vara behjälplig och underlätta för de företag som står 
inför kommande beslut genom att belysa vilka aspekter som är extra betydelsefulla att ha i 
åtanke vid val av redovisningsregelverk. Nu när studien genomförts och avslutats anser vi att 
våra slutsatser kan vara ett bidrag till forskningen även om resultaten inte är banbrytande 
inom forskningsområdet. Vi tror också att vår undersökning kan vara av värde för mindre 
företag och användas som vägledning för dem som är osäkra inför valet, då den anger vilka 
faktorer som är avgörande vid valet mellan K2 och K3 enligt redovisningsprofessionen.  
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7.3 Förslag till fortsatta studier  

Under arbetsprocessens gång har vi uppmärksammat fler intressanta problemområden som 
inte täcks in av uppsatsen, men som förtjänar att undersökas vidare. En aspekt som är värd att 
studera är vilka skilda effekter regelverken kan ge om två för övrigt likartade företag väljer att 
redovisa enligt K2 respektive K3 och vilka konsekvenser det får företagens redovisning. 
Ytterligare en aspekt som vore intressant att undersöka är vad en mer tidskrävande och dyr 
redovisning som K3 innebär genererar för nytta samt mervärde genom att studera de företag 
som frivilligt valt att tillämpa det mer komplicerade regelverket K3.  
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Bilaga 1: Intervjuguide 
 
Inledande frågor 
 
Titel: 
 

1. Vilka är dina tidigare yrkeserfarenheter inom branschen? 
2. Hur många år har du arbetat som revisor/redovisningskonsult/redovisningsspecialist? 

 

BFN:s kategoriseringsprojekt 
 

3. Vilken är din inställning till BFN:s K-regelverk? Motivera!  
4. Vilken inverkan tror du regelinförandet har på Sveriges redovisning generellt? Utveckla! 

- Hur kommer redovisningens kvalité påverkas? Bli högre/lägre? 
- Hur kommer jämförbarheten mellan mindre företag påverkas? Bli högre/lägre? 

5. Är det en viss typ av företag eller bransch som påverkas mer än andra av införandet av K-
regelverket?  

- Vilka är de och hur kommer de påverkas? 
 

K2 och K3  
 

6. Hur skiljer sig regelverken K2 och K3 åt? 
7. Vad medför skillnaderna mellan K2 och K3 reglerna i företagets ekonomiska avspegling? 

Utveckla! 
- Vad tror du det kommer att innebära på kort respektive lång sikt?  

8. Berätta om din uppfattning om regelbaserad respektive principbaserad redovisning. 
9. Vilka är K2:s fördelar respektive nackdelar? 

- För företaget? 
- För andra aktörer/intressenter? 

10. Vilka är K3:s fördelar respektive nackdelar? 
- För företaget? 
- För andra aktörer/intressenter? 

11. Vilket regelverk anser du är bäst lämpat för medelstora företag? Motivera! 
 

Val av regelverk 
 

12. I hur stor utsträckning har ni som revisorer/redovisningskonsulter inflytande vid företagets val 
av regelverk?  

13. Finns det andra aktörer som haft inflytande vid företagets val mellan K2 och K3? Om ja, 
beskriva vilka. 

14. Vilken typ av företag arbetar du främst med, större eller mindre företag? Specificera gärna t.ex. 
omsättning, antal anställda eller liknande. 

15. Hur stor andel av dina klienter skulle du säga är företag som kan välja mellan K2 och K3? 
16. Vilka rekommendationer ger ni till era företag vid valet mellan K2 och K3?  
17. Vilket regelverk har valts i störst utsträckning av era klienter?  
18. Vilka faktorer har påverkat valet mellan regelverken K2 och K3? Utveckla! 

 

Avslutande frågor 
 

19. Finns det något du önskar hade gjorts annorlunda före/under eller efter införandet av K-
regelverken? 

20. Har du några avslutande reflektioner, något som är av stor vikt som vi inte berört? 
21. Om det är något vi missat eller inte riktigt uppfattat korrekt, finns det möjlighet att återkomma 

med eventuella följdfrågor? 

I 
  

 



Bilaga 2: Följebrev 
 
Hej (namn)! 
 
Här kommer mer information inför intervjun den (datum) kl. (tid).  
 
Bakgrund till studien 
Vi är två studenter som läser Ekonomprogrammet med inriktning redovisning på Högskolan Väst i 
Trollhättan. Nu skriver vi vårt examensarbete i företagsekonomi där vi valt att fördjupa oss i införandet av 
K-regelverken och valet mellan K2 och K3 som alla små och medelstora företag ställdes inför 2014.  
 
Studiens syfte 
Syftet med studien är att erhålla kunskap om och få insikt i regelverken K2 och K3 genom att undersöka 
vilka faktorer som enligt redovisningsprofessionen påverkar valet för de mindre företag som har 
möjlighet att välja. Vår förhoppning är därmed att ge ett bidrag till befintlig forskning inom val av 
regelverk för redovisning genom att dels ta reda på varför en viss redovisningsreglering väljs framför en 
annan, samt se till vad som är avgörande för valet. 
 
Genomförandet av studien 
Intervjun bör inte ta mer än 30-60 minuter att genomföra och kommer att omfatta frågor med öppna 
svarsalternativ och eventuella följdfrågor. Om Du samtycker kommer svaren att bandas för att underlätta 
och säkerställa att informationen uppfattats på rätt sätt. Ditt deltagande i studien är naturligtvis frivilligt 
och insamlad data kommer endast användas för studiens ändamål. Vidare kommer Dina svar att 
behandlas konfidentiellt samt vara helt anonyma för läsaren. 
 
 
Tack på förhand för Din medverkan! 
 
Med vänliga hälsningar, Jolin Dyfvelsten och Miranda Hultström 
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