
C
IV

IL
E
K
O
N
O
M
U
PPSA

T
S

Civilekonomprogrammet

Revisorns rekommendationer till mindre företag
i valet mellan K2 och K3

Christopher Dimovski och Dennis Carlsson

Företagsekonomi 30hp

Halmstad 2014-05-18
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ska ha ett stort tack för de värdefulla synpunkter de har haft under de seminarier som varit 

under studiens gång, tillsammans med andra seminariedeltagare som kommit med 

välbehövliga åsikter.  
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SAMMANFATTNING 

 

Titel: Revisorn rekommendationer till mindre företag i valet mellan K2 och K3 

 

Författare: Christopher Dimovski och Dennis Carlsson 

 

Färdigställt: Våren 2014 

 

Handledare: Per-Ola Ulvenblad 

 

Bakgrund: Bakgrunden till denna studie är införandet av de nya K-regelverken. För mindre 

företag finns det möjlighet att välja regelbaserade K2 och principbaserade K3. Det blir 

obligatoriskt att tillämpa K-regelverken från och med 2014. Vi vill med denna studie förstå 

och förklara revisorns betydelse och dennes rekommendationer till mindre företag i valet 

mellan K2 och K3.  

 

Syfte: Syftet med studien är att beskriva hur revisorer ger rekommendationer till mindre 

företag i valet mellan K2 och K3 och därigenom skapa en förståelse för vad som påverkar 

revisorn när det ger sina rekommendationer och till slut bidra till modellutveckling. 

 

Problemformulering: Hur kan vi förstå och förklara revisorns rekommendationer till mindre 

företag i valet mellan K2 och K3? 

 

Metod: Vi har använt oss av en kvalitativ metod där vi har intervjuat åtta revisorer. Alla 

revisorer var auktoriserade revisorer, men med olika erfarenhet och från revisionsbyråer av 

olika storlek. 

 

Resultat: Studien visar att revisorn har en avgörande betydelse genom sina 

rekommendationer till mindre företag i valet mellan K2 och K3. Grunden för revisorns 

rekommendationer är det behov som uppkommer givet företagets unika situation. Företagets 

situation påverkas av relationen till intressenters relation och förhållande till företaget och den 

finansiella ställning företaget befinner sig i. Två utgångspunkter har identifierats som ligger 

till grund när revisorn ser på företagets behov och rekommenderar regelverk (K2 eller K3). 

Revisorn rekommenderar regelverk utifrån det intressentförhållande som föreligger gentemot 

intressenterna, intressentperspektivet. Revisorn rekommenderar även regelverk utifrån 

företagets finansiella ställning, som genererar möjligheter till resultatstyrning vars syfte är att 

justera resultatet så att så lite skatt som möjligt betalas, vilket är resultat- och 

skattefokusperspektivet.   
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Title: The auditor’s recommendations to small businesses in the choice of K2 and K3 
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Tutor: Per-Ola Ulvenblad 

 

Background: The background of this study is the introduction of the new K-regulations. For 

small businesses, there is a possibility to choose between the rule-based K2 and the principal-

based K3. It becomes mandatory to apply the K-regulations from 2014. We want with this 

study understand and explain the significance of the auditor and its recommendations to small 

businesses in the choice between K2 and K3. 

 

Aim: The aim of this study is to describe how the auditor makes recommendations to small 

businesses in the choice between K2 and K3 and through that create an understanding of what 

influence the auditor have when it makes recommendations and at the end contribute to the 

building of models. 

 

Formulation of problem: How can we understand and explain the auditor’s 

recommendations to small businesses in the choice of K2 and K3? 

 

Methodology: We have used a qualitative method where we have interview eight auditors. 

All auditors was authorized auditor, but with different experience and from accounting firms 

of different sizes.  

 

Results: The study shows that the auditor is crucial through its recommendations to small 

businesses in the choice between K2 and K3. The basis of the recommendation of the auditor 

is the need of the business depending on the business’ unique situation. The situation of a 

business is affected by the relationship to stakeholders and the financial position of the 

business. Two starting points have been identified which is the basis when the auditor view 

the business’ needs and recommend a regulation (K2 or K3). The auditor recommends a 

regulation based on the relationship to stakeholders, the stakeholder perspective. The auditor 

even base recommendations on the financial position in the business, which create 

possibilities to earning management which aim is to adjust the earnings to pay as little taxes 

as possible, which is the earning and tax perspective.  
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1 INLEDNING  

 I detta inledande kapital ger vi en bakgrund till mindre företags betydelse och hur mindre 

företags redovisning används. Därefter diskuteras de problem som kommer att undersökas, 

d.v.s. vad som påverkar revisorns rekommendation av regelverk, vilket avslutas med vår 

frågeställning. Vidare kommer vårt syfte att diskuteras. Kapitlet avslutas sedan med en vidare 

disposition av studien. 
 

1.1  BAKGRUND 

Davidsson, Lindmark och Olofsson (1994), Hope, Thomas och Vyas (2011), Li, Roca och 

Papaoikonomou (2011) menar att mindre företag är synnerligen viktiga för sysselsättningen i 

ett land och därmed den ekonomiska utvecklingen/tillväxten. Mindre företag är de som i 

huvudsak står för skapandet av nya arbetstillfällen (Davidsson, et al., 1994). I Sverige utgör 

de mindre företagen cirka 99 procent av samtliga företag (Europeiska Kommissionen, 2013). 

Nästan hälften av sysselsatta i Sverige, 47 procent, arbetar i de mindre företagen (Europeiska 

Kommissionen, 2013). Genom att skapa goda förutsättningar för mindre företag att kunna 

växa och utvecklas kan arbetslösheten pressas ner och mer stabil ekonomisk tillväxt uppnås. 

Därför är skapandet ett gynnsamt företagsklimat av största vikt. 

I alla företag finns det någon form av redovisning, då det enligt lag måste upprättas 

(bokföringslagen, BFL, SFS 1999:1078, 6 kap. 1§). Syftet med redovisningen är att 

dokumentera företagets resurshantering. Detta uppnås genom att redovisa ekonomiskt resultat 

samt den ekonomiska ställning som föreligger vid ett givet tillfälle, exempelvis på 

bokslutsdagen (Carrington, 2010; Porter, Simon & Hatherly, 2012; Tricker, 1979). 

Redovisning används i hög grad av företagen själva men också av intressenter till företaget 

(Carrington, 2010; Healy & Whalen, 1999; Tricker, 1979). 

Tidigare studier menar att redovisningen kan används för styrning av resultat (Beatty & 

Harris, 1999; Vinciguerra & O’Reilly-Allen, 2004; Watts & Zimmerman, 1990). Iatridis 

(2010) menar på att anledningen till styrning av resultatet kan vara att jämna ut resultat mellan 

åren och att därmed hålla nere skatten i företaget, vilket även andra studier håller med om 

(Ball & Shivakumar, 2005; Cloyd, Pratt & Stock, 1996). Redovisningen används också för 

kommunikation med externa intressenter (Lie, 2008). Lie (2008) uttrycker det som om 

Inledning

Regelverken
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Metod
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Analys
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redovisningens språk är ett instrument som företagen kommunicera med sina intressenter 

genom. Många intressenter (såsom ägare, finansiärer, anställda, leverantörer, kunder och 

offentliga sektorn) förlitar sig, i varierande grad och omfattning, på den ekonomiska 

information som företaget redovisar (Carrington, 2010; Porter et al., 2012; Tricker, 1979). 

Exempelvis menar Minnis (2011) att externa intressenter såsom banker använder 

redovisningen som ett verktyg i sin riskbedömning. Syftet är att med hjälp av 

årsredovisningen minska den informationsasymmetri som finns mellan intressenten och 

företaget (Modigliani & Miller, 1958). 

Årsredovisningar och årsbokslutet kan också vara underlag för olika bedömningar, t.ex. 

investeringsbeslut och kreditansökningar. Genom enkla och tydliga redovisningsregler och 

regelverk kan redovisningen bättre anpassas för att bättre spegla en rättvisande bild av 

företaget. På så vis minskar osäkerheten och informationsasymmetrin bland företagets 

intressenter och därmed reduceras olika typer av transaktionskostnader (Fields, Lys & 

Vincent., 2001). Därför är valet av redovisningsregelverk strategiskt mycket viktigt, såväl ur 

företagsperspektiv som ur ett intressentperspektiv. 

Enligt Bennett och Robson (1999) tar i princip alla företag hjälp av ekonomiska rådgivare, 

vilka oftast är revisorer när det gäller mindre företag. Detta beror på att kompetensen saknas i 

mindre företag (Bennett & Robson, 1999). Mindre företag behöver ofta hjälp med sina 

redovisningsval och vilka redovisningsmetoder som är mest lämpliga för dem (Bennett & 

Robson, 1999). Revisorns roll som rådgivare är mycket stark både i Sverige (Carrington, 

2010; Svanström, 2008; Svanström & Sundgren, 2012) och internationellt (Porter et al., 

2012). Esslinger (1997) menar på att revisorn näst intill har en avgörande roll hos företagen. 

Enligt Carrington (2010) och Porter et al. (2012) är också revisorn ett bollplank till företaget 

vad beträffar redovisningen. Revisorns roll som rådgivare gällande redovisningsfrågor är 

särskilt viktig, då företagen oftast vill ha konkreta råd och rekommendationer av sina 

revisorer (Svanström, 2008; Svanström & Sundgren, 2012).  Därför är revisorn synnerligen 

viktig då denne har ett stort och betydande inflytande över företagets ställningstagande 

beträffande redovisningen (Carrington, 2010; Porter et al., 2012). 

Tidigare regelverk i Sverige har enligt BFN (2004) ansetts vara krångliga, då de har varit för 

utspridda och därigenom varit svåra att överblicka för mindre företag. Därför har det funnits 

en efterfrågan på mer enhetliga och enklare regelverk (BFN, 2004). Detta framförallt för att 

förenkla redovisningen, och därigenom skapa en bättre miljö för svenska mindre företag. BFN 

valde därför att skapa något som de kallade K-projektet, i vilket de delade upp företagen 

utifrån storlek i fyra kategorier, K1, K2, K3 och K4 (BFN, 2004). Vad det gäller mindre 

företag kommer de antingen att använda sig av K2 eller K3. Syftet med K-projektet var enligt 

BFN (2004) att samla alla rekommendationer, normer och redovisningsprinciper i respektive 

regelverk och på det viset förenkla och skapa ett bättre företagsklimat för svenska företag. 

Syftet var också att skapa bättre redovisningskvalitet och på så vis ge en mer rättvisande bild 

av verksamheten. K-regelverken blir tvingande att använda i årsredovisningen för 

räkenskapsår som börjar efter 31 december 2013 (BFNAR, 2012:1). 
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1.2 PROBLEMDISKUSSION 

I och med att företagen är tvingade att använda sig av K-regelverken i sin årsredovisning för 

räkenskapsår som börjar efter 31 december 2013, är ämnet synnerligen aktuellt. Det innebär 

även att det inte finns någon tidigare forskning på vad som ligger till grund för revisorns 

rekommendationer till företag i valet mellan K2 och K3. Därför tycker vi att det är mycket 

intressant och viktigt att undersöka och förstå vilka faktorer revisorn beaktar i sina 

rekommendationer till företag i valet mellan K2 och K3. 

Mindre företaget som kan välja mellan K2 och K3 följer den definition på mindre företag som 

utgår ifrån svensk lagstiftning, som kategoriserar företag i större och mindre företag 

(Årsredovisningslagen [ÅRL], SFS 1995:1554, 1 kap. 3§). Till kategorin mindre företag 

tillhör alla företag som inte är större företag. Som större företag räknas samtliga företag som 

är noterade på en reglerad marknad (t.ex. stockholmsbörsen) samt företag som har uppfyllt 

minst två av följande tre kriterier under de två närmast föregående räkenskapsåren: 

 antalet anställda har överstigit 50, 

 balansomslutningen har varit större än 40 miljoner kronor och 

 företaget har redovisat en nettoomsättning på över 80 miljoner kronor. 

Beroende på vad det är för företagstyp och hur företag presterar finns det fördelar och 

nackdelar mellan olika redovisningsval (Mulford & Comiskey, 2002). Det tolkningsutrymmet 

som finns i de flesta redovisningsregler göra att revisorn väljer att rekommendera 

redovisningsval till företag utifrån hur de anser företagets redovisning framställs på bästa sätt 

givet företagets unika kontext. Detta leder till att revisorn väljer att rekommendera 

redovisningsval utifrån vad de vill framhäva i redovisningen, d.v.s. de rekommenderar 

redovisningsval som de anser gynnar företaget mest. 

Tidigare forskning har inte fokuserat på revisorns rekommendationer och rådgivning gällande 

val av redovisningsregelverk och redovisningsval.  Därför har vi valt att fokusera på tidigare 

forskning som behandlat fördelar och nackdelar mellan redovisningsval och vad företag bör 

välja. Detta kan ses som relevant i vår studie då revisorns roll som rådgivare ersätter det 

kompetensgap som finns i mindre företag gällande ställningstagande kring redovisning 

lämpligast redovisningsval (Carrington, 2010; Svanström, 2008; Svanström & Sundgren, 

2012). Tidigare forskning tar upp intressenters vilja att företaget redovisar en rättvisande bild 

som ett område som påverkar hur redovisningen ser ut (Deegan och Unerman, 2011; Fekete, 

Damagum, Mustata, Matis & Popa, 2010; Low & Koh, 1997). Även företagets finansiella 

prestationer och skattesituationen menar tidigare forskning påverkar hur redovisningen 

utformas (Ball & Shivakumar, 2005; Cloyd, et al., 1996). Vi vill därför undersöka vad dessa 

faktorer har för betydelse, eller för den delen påverkar, revisorns rekommendationer i valet 

mellan redovisningsregelverk för revisorns rekommendationer till mindre företag i valet 

mellan K2 och K3. 



4 
 

Tidigare forskning inom redovisningsval har enligt Fields et al. (2001) varit för inriktad på att 

se vad företagen tjänar mest på genom att teoretiskt bara jämföra ett redovisningsval med ett 

annat utan någon verklig kontext. Det har enligt Fields et al. (2001) inte funnits någon fokus 

på att sätta redovisningsvalen i en verklig redovisningsmiljö eller sammanhang. Det har 

bidragit till att det finns begränsat med forskning på hur redovisningsval används i 

verkligheten och hur olika redovisningsval fungerar i olika miljöer. Detta har gjort att det bara 

i bästa fall har gjort blygsamma framsteg i att förstå motiv och konsekvenser av 

redovisningsval i praktiken (Fields et al., 2001). Därför menar Fields et al. (2001) att 

forskningen bör återgå till sin grund, d.v.s. att undersöka motiven bakom de redovisningsval 

som görs utifrån ett företags unika miljö och kontext. Det finns inte heller någon tidigare 

forskning internationellt som har studerat hur redovisningsval görs utifrån två tillåtna 

redovisningsregelverk för mindre företag. 

Vår studie kan fylla detta gap, åtminstone till viss del, genom att visa på vad revisorn ser som 

viktiga faktorer när denne rekommenderar regelverk. I enlighet med Fields et al. (2001) 

rekommendationer vill vi därför undersöka vilka redovisningsval som görs i praktiken utifrån 

företags miljö och förutsättningar, d.v.s. vad som i praktiken påverkar att revisorn 

rekommenderar K2 eller K3. Genom att förstå vilka faktorer som har betydelse för revisorn 

när denne ger sin rekommendation av redovisningsval kan lagstiftare bättre förstå hur 

redovisningsval görs i praktiken. Lagstiftarna kan därmed ytterligare förfina 

redovisningsregler och på så vis skapa än bättre företagsklimat. Studien kommer också kunna 

användas internationellt för att belysa hur redovisningsval görs utifrån att det finns två tillåtna 

regelverk för mindre företag. Därför tycker vi det är synnerligen viktigt att skapa förståelse 

för vad som ligger bakom revisorns rekommendationer. I och med att revisorns 

rekommendationer är avgörande för mindre företags beslut gällande redovisning, måste vi 

förstå vad revisorn grundar sina rekommendationer och råd på (Carrington, 2010; Svanström, 

2008; Svanström & Sundgren, 2012). Vi kommer därför fokusera på att undersöka vad som 

ligger till grund för vad revisorn rekommenderar till sina kunder som kan välja mellan K2 och 

K3. Vilka fördelar respektive nackdelar i regelverken är viktiga för företag i deras givna 

kontext, och därför viktiga för revisorn när denne ger rekommendationer i valet mellan K2 

och K3? Detta leder oss till vår problemformulering. 

1.3 PROBLEMFORMULERING 
Hur kan vi förstå och förklara revisorns rekommendationer till mindre företag i valet mellan 

K2 och K3? 
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1.4 SYFTE 
Syftet med detta arbete är att belysa hur olika faktorer påverkar revisorn när denne ger 

rekommendationer till mindre företag gällande deras val mellan K2 och K3. Vi vill också 

fylla den lucka som finns i teorin gällande mindre företags val mellan olika regelverk. 

Vårt mål vid inhämtandet av empirin är att vi vill fånga, beskriva, förstå och förklara 

revisorns syn på vad som är relevant och har betydelse när rekommendationer och råd ges till 

mindre företag när dessa ska välja mellan K2 och K3. Vårt mål med analysen är att på ett 

djupare plan se ett samband och förstå varför, hur och på grundval av vad revisorns 

rekommendationer grundar sig på. Vårt teoretiska mål är att bringa förståelse i hur revisorer 

rekommenderar företag att välja mellan två olika regelverk utifrån att det finns olika tillåtna 

redovisningsval i respektive regelverk. Därmed vill vi bidra till forskningen och fylla den 

lucka som finns vad gäller val av regelverk. Vi vill också fylla en lucka vad gäller 

redovisningsval och varför dessa görs i en given kontext, vilket blir en logisk följd när vi tittar 

på vad som har betydelse för revisorns rekommendationer. På så vis vill vi bidra till 

modellutveckling inom val av redovisningsregelverk. 

Sammanfattningsvis blir syftet med studien att beskriva hur revisorer ger rekommendationer 

till mindre företag i valet mellan K2 och K3 och därigenom skapa en förståelse för vad som 

påverkar revisorn när det ger sina rekommendationer och bidra till modellutveckling. 
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1.5 STUDIENS VIDARE DISPOSITION  

 

Figur 1 Studiens vidare disposition, egen utarbetad   

Regelverk

•Kommer först att beskriva K-regelverket i allmänhet, följt en beskrivning av 
regelverken för mindre företag. Sedan kommer en närmare beskrivning av 
skillnaderna mellan K2 och K3 att göras.

Teori

•Kommer först och främst presentera teorier om revisorns roll och betydelse för mindre 
företag. Därefter kommer teorier om redovisningsval diskuteras. Till sist presenteras 
en teorimodell.

Metod

•Kommer till en början beskriva vilken synsätt, undersökningsmetod och ansats som 
har används i denna studie.  Vidare kommer vi att beskriva hur vi har samlat in vår 
data, följt av en beskrivning av vår analysmetod. Slutligen diskuterar vi studiens 
validitet och reliabilitet.

Empiri

• Innehåller den data som har samlats in för genom intervjuer. Vi väljer att redovisa 
datan revisor för revisor. Avslutas med sammanfattande tabeller. 

Analys

•Först presenterar vi likheter och skillnader som vi anser vi hittat mellan revisorerna i 
vår studie, med en sammanfattande modell som inledning. Därefter analyseras 
revisorns roll och betydelse, följt av en processkarta från företagets behov till 
företaget  beslut om regelverk, utifrån revisorns rekommendation. Vidare görs en 
återkoppling till teorin och empirin i denna studie, följt av en analys av teorimodellen. 

Slutsats

•Här görs en återkoppling till vår frågeställning och vårt syfte, och våra slutsatser 
presenteras. Vidare presenteras våra forskningsbidrag, följt av förslag på framtida 
forskning.
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2 K2 OCH K3 - REGELVERKEN 

 I detta kapitel kommer vi närmare gå in på K-regelverken. Vi kommer att börja med att 

beskriva de nya K-regelverken, följt av en kortare allmän beskrivning av regelverk för mindre 

företag. Kapitlet avslutas med en djupare redogörelse över de mest väsentliga skillnaderna för 

oss mellan K2 och K3. 

2.1 K-REGELVERKEN I ALLMÄNHET 

K1 ska tillämpas av enskilda näringsidkare, handelsbolag och ideella föreningar med en årlig 

nettoomsättning som är högst tre miljoner, som får upprätta ett så kallat förenklat årsbokslut 

(BFNAR 2006:1). K4 ska använda av alla noterade aktiebolag som måste redovisa utifrån den 

internationella standarden IFRS (BFN, 2004). Men det är mellan K2 och K3 som mindre 

företag framförallt kan välja mellan (BFNAR 2008:1; BFNAR 2012:1). Det är krav att större 

företag enligt årsredovisningslagens definition använder sig av K3 och ska då upprätta en 

årsredovisning enligt K3 regelverket: “K3, Årsredovisning och koncernredovisning” enligt 

BFNAR 2012:1. För mindre företag är även huvudregeln att redovisa enligt K3 (BFNAR 

2012:1). Men mindre företag har som sagts ovan, även möjlighet att använda sig av K2. Syftet 

är att det mindre företaget ska kunna välja det regelverk som passar företaget bäst utifrån sina 

förutsättningar (BFNAR 2012:1). 

Då K2 och K3 skiljer sig i sin uppbyggnad så kan redovisningen se olika ut beroende på vilket 

av regelverken företaget väljer att redovisa utifrån. K2 är nämligen ett regelbaserat regelverk, 

med tydligare regler att följa och med mycket förenklingsregler där det finns väldigt lite 

möjlighet till tolkning (BFN, 2012:1). K2 är också ett regelverk som kräver en mindre 

omfattande redovisning och ska därför anses som enklare och billigare. K3 däremot är ett 

principbaserat regelverk med större möjligheter till tolkning och mer möjligheter att anpassa 

redovisning efter företaget (BFNAR, 2012:1). Det gör att det oftast är enklare att redovisa 

enligt K2, men att det i vissa fall kan ge en sämre/mindre rättvis bild av verksamheten då 

schablonregler tillämpas (BFNAR, 2008:1). K3 är däremot mer dynamisk och kan på det viset 

bidra till en mer nyanserad bild, vilket exempelvis kan innebär en mer rättvis/bättre bild 

(BFNAR, 2012:1). K3 ger också en mer detaljerad redovisning. Ett exempel är att 

komponentavskrivning är tillåtet, vilket kan göra att K3 kan vara lämpligt att välja för vissa 

Inledning

Regelverken

Teori

Metod

Empiri

Analys

Slutsats
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typer av företag. Därmed är det viktigt att veta vad de olika regelverken innebär och hur olika 

redovisningsposter kan påverka vid val av det ena eller det andra regelverket (K2 eller K3). 

2.2 REGELVERKET FÖR MINDRE FÖRETAG  
Enligt bokföringslagen (BFL, SFS 1999:1078, 6 kap. 1§) måste samtliga aktiebolag upprätta 

en årsredovisning. I Årsredovisningslagen återfinns reglerna kring hur upprättandet av 

årsredovisningen ska gå till. En rad principer styr upprättandet av balans- och resultaträkning. 

God redovisningssed och rättvisande bild är de mest centrala principerna vid upprättandet av 

årsredovisningen (ÅRL, [SFS] 1995:1554, 2 kap 2-3§§). Bokföringsnämnden är den instans 

som tolkar lagtexten. Tolkningen är normgivande och därmed ska bokföringsnämndens 

ställningstagande anses som praxis (BFL, SFS 1999: 1078, 8 kap. 1§).    

Innan K2 och K3 blev tvingande skulle företag redovisa utifrån bokföringsnämndens 

allmänna råd eller enligt redovisningsrådets allmänna rekommendationer RR 1-29 (BFNAR 

2000:2; BFN, 2014). Sedan 2008 har det också varit tillåtet att tillämpa K2 regelverket 

(BFNAR 2008:1). 

2.3 SKILLNADER MELLAN K2 OCH K3 
Eftersom K2 och K3 utgår ifrån två olika sätt att redovisa så skapas det en del olikheter 

emellan dem. Då K2 är ett regelbaserat regelverk finns det tydligare regler för exakt hur 

företaget ska redovisa. Det finns också diverse förenklingsregler i K2, vilket gör att det är 

tydligt för företaget hur de behöver redovisa. K3 däremot är ett principbaserat regelverk med 

fler valmöjligheter och utan de förenklingsregler som finns i K2. Därför har vi valt att göra en 

genomgång av de skillnader som finns mellan regelverken. Nedan följer en inledande tabell 

som sammanfattar skillnader mellan K2 och K3. 

Område K2 K3 

Redovisningsprincip Regelbaserad Principbaserad 

Allmän innebörd Diverse förenklingsregler Övergripande principer med större valfrihet 

Utformning av 

årsredovisning 
Innehålla förvaltningsberättelse, 

resultaträkning, balansräkning och 

noter. Inte tillåtet med andra rubriker, 

underrubriker eller poster. 

Kostnadsslagsindelad 
resultaträkning.  

Innehålla förvaltningsberättelse, resultaträkning, 

balansräkning, noter, ev. rapport förändring i 

eget kapital och ev. kassaflödesanalys (inte 

nödvändigt för mindre företag). Tillåtet med 

underrubriker och delresultat. Egna poster för 

aktuella skattefodringar och uppskjuten skatt i 

balansräkning. Kostnadsslagsindelad eller 

funktionsindelad resultaträkning. 

Materiella 

anläggningstillgångar 
Schablonregler för nyttjandeperiod, 

avskrivningsbelopp m.m. Tillgångar 

med värde på max ett halvt 

prisbasbelopp och nyttjandeperiod på 

högst 3 år får kostnadsföras 

direkt.  Ingen 

komponentavskrivning.  

Inga schablonregler utan nyttjandeperiod 

bestäms utifrån tre faktorer. Olika 

avskrivningsmetoder. Tillåtet att både skriva 

upp och ned tillgångar vid behov. 

Komponentavskrivning. 
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Immateriella 

anläggningstillgångar 
Endast förvärvade immateriella 

anläggningstillgångar i 

balansräkningen. Får alltid sätta 

nyttjandeperiod till 5 år. Ingen 

uppskrivning. Nedskrivning vid 

behov. 

Tillåtet med både förvärvade och 

egenupparbetade immateriella 

anläggningstillgångar i balansräkningen. 

Nyttjandeperioden i regel 5 år, max 10 år. Upp- 

och nedskrivning vid behov. 

Finansiella 

anläggningstillgångar/ 

instrument 

Måste redovisas utifrån 

anskaffningsvärdet. Uppskrivning 

inte tillåten. Nedskrivning endast 

nödvändig vid värde 0 kr eller värdet 

understiger redovisat värde med mer 

än 25 000 kr eller 10 % av ingående 

eget kapital.  

Redovisas antingen utifrån anskaffningsvärdet 

eller verkliga värdet. Upp- och nedskrivning 

vid behov. 

Varulager Ska värderas efter lägsta värdets 

princip. Får inte ta upp indirekta 

kostnader för egentillverkade varor 

i anskaffningsvärdet. 

Ska värderas efter lägsta värdets princip. 

Möjlighet att använda schablonmetod vid 

beräkning av anskaffningsvärde. Får ta med 

indirekta kostnader för egentillverkade varor 

i anskaffningsvärdet.  

Intäkter Inkomster som var för sig understiger 

5 000 kr behöver inte periodiseras.  
Ska beräknas utifrån verkligt värde. Vid 

uppskjuten betalning ska nuvärdet för alla 

framtida betalningar beräknas.  

Kostnader Utgår från matchningsprinicpen. 

Kostnader som var för sig understiger 

5 000 kr eller är återkommande 

behöver inte periodiseras.  

Inga förenklingsregler.  

Tabell 1 Skillnader mellan K2 och K3, egen utarbetning 

2.3.1 UTFORMNING AV ÅRSREDOVISNINGEN 
Enligt BFNs allmänna råd (2008:1) ska det i en årsredovisning för ett företag som använder 

sig av K2 finnas en förvaltningsberättelse, en resultaträkning, balansräkning och noter. Vad 

det gäller förvaltningsberättelsen ska den innehålla information om verksamheten (allmänt om 

verksamheten, viktiga händelser under och efter räkenskapsåret och egna aktier), 

flerårsöversikt och resultatdisposition (BFNAR, 2008:1). Resultaträkning ska vara uppställd 

utifrån en kostnadsslagsindelad uppställning. Inga andra rubriker, underrubriker eller poster 

får finnas med i en resultaträkning hos ett företag som använder sig av K2 (BFN, 2008:1). 

Vad gäller balansräkningen, ska den på balansdagen visa alla företagets tillgångar, eget 

kapital, skulder och avsättningar. Även ställda panter och ansvarsförpliktelser ska tas upp 

inom linjen. Precis som i resultaträkningen så får inga andra rubriker, underrubriker och 

poster finnas i balansräkningen (BFNAR, 2008:1). I noterna hos ett K2-företag ska det finnas 

upplysningar om vilka redovisningsprinciper företaget har tillämpat, upplysningar som måste 

finnas med enligt ÅRL samt upplysningar om resultat- och balansräkningen. 

 

När det gäller företag som använder sig av K3 måste de förutom förvaltningsberättelse, 

resultaträkning, balansräkning och noter även ha en eventuell rapport för förändring i eget 

kapital och en eventuell kassaflödesanalys (BFNAR, 2012:1). Kan nämnas att mindre företag 

som använder sig av K3 inte behöver ha en kassaflödesanalys i sin årsredovisning (BFNAR, 

2012:1). I förvaltningsberättelse ska det, förutom de delar som ska vara med i K2, även finnas 

information om utländska filialer, om de finansiella instrument som finns i företaget samt 
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information om icke-finansiella upplysningar (bl.a. personal- och miljöfrågor). Vad det gäller 

resultaträkningen inom K3 kan företag använda sig av antingen en kostnadsslagsindelad 

uppställning, som inom K2, eller en funktionsindelad uppställning (BFNAR, 2012:1). 

Företaget har även möjlighet att lägga till underrubriker och delresultat i resultaträkningen när 

det redovisa utifrån K3. I balansräkningen gäller samma regler som i K2, plus att företaget ska 

ha egna poster för aktuella skattefordringar och uppskjuten skatt. Vad det gäller noter i en 

årsredovisning enligt K3 är det till stor del även där likt vad som ska vara med i K2, men med 

tillägg att även information om valda värderingsprinciper ska ingå och att upplysningar om 

eventuell kassaflödesanalys ska finnas med. 

2.3.2 MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 
Materiella tillgångar är fysiska tillgångar som företaget har för produktion eller distribution av 

varor och tjänster, uthyrning till andra, administrativa ändamål eller långsiktiga 

investeringsändamål (BFNAR, 2012:1). Några exempel på materiella anläggningstillgångar är 

maskiner, inventarier, byggnader och mark. 

För ett företag som använder sig av K2 finns det en del förenklingsregler när det gäller 

materiella tillgångar. T.ex. kan maskiner och inventarier schablonmässigt skrivas ner på fem 

år oberoende av vilken nyttjandetid de egentligen har (BFNAR, 2008:1). Förutom 

förenklingen av nyttjandetiden och följande avskrivning finns det även fler förenklingar vid 

avskrivning i K2 (Drefeldt & Törning, 2012). Företaget får nämligen även skriva av med 

samma belopp år för år (Drefeldt & Törning, 2012). Det finns inte heller krav på att fastställa 

eventuella restvärden eller krav på att omvärdera planen för avskrivning ifall inte maskiner 

eller inventarier har skrivits ner eller uppenbart har fel värde (Drefeldt & Törning, 2012). 

Sedan får inventarier som har ett värde exklusive moms på under ett halvt prisbasbelopp tas 

upp som en förbrukningsinventarie och på det viset kostnadsföras direkt (BFNAR, 2008:1). 

Även en korttidsinventarie eller annan tillgång som har en livslängd på högst tre år får tas upp 

som en kostnad direkt (BFNAR, 2008:1).  En annan skillnad som finns är att ett företag som 

använder K2 inte får göra en komponentavskrivning, även om en maskin eller inventarie 

består av flera komponenter som kan anses ha olika livslängd. Utan den ska ses som en 

maskin eller inventarie och ha en gemensam avskrivning (BFNAR 2008:1). 

Vad det gäller ned- och uppskrivningar av tillgångar i K2 är det begränsat. Endast byggnader 

och mark för att skrivas upp i K2, men inte till ett högre värde en taxeringsvärdet (BFNAR, 

2008:1). Nedskrivning av maskiner och inventarier med en nyttjandeperiod på högst fem år 

ska göras om det är uppenbart att det behövs (BFNAR, 2008:1). Maskiner och inventarier 

som har nyttjandeperiod längre en fem år får skrivas ned om tillgångens nytta avsevärt har 

minskat p.g.a. en händelse (s.k. nedskrivningsindikator), vilket har gjort att tillgångens 

funktion eller användbarhet har minskat för företaget, och om tillgångens nytta inte kan antas 

bli återställd senast två år efter nedskrivningsindikatorn har inträffat (BFNAR, 2008:1). Vad 

gäller nedskrivning av byggnader, mark och markanläggningar får det göras om tillgångens 

värde uppenbart understiger det redovisade värdet (BFNAR, 2008:1). I så fall ska tillgången 

skrivas ner till ett belopp som motsvarar den enskilda tillgångens uppskattade återstående 

värde (BFNAR, 2008:1). 
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I K3 finns det fler områden att hålla reda på, då det inte finns schablonregler att följa. Vad det 

gäller exempelvis nyttjandeperiod beräknas den fram utifrån tre faktorer; förväntad 

användning av tillgången, förväntat slitage beroende på olika driftsfaktorer och legala eller 

liknande begränsningar avseende tillgångens användande (BFNAR, 2012:1). Även vilken 

avskrivningsmetod som ska användas måste väljas inom K3. Det finns tre olika metoder att 

välja mellan; linjär, degressiv eller produktionsberoende metod (BFNAR, 2012:1). Metoden 

företaget väljer ska återspegla den förväntade förbrukningen av tillgångens framtida 

ekonomiska fördelar (BFNAR, 2012:1). En stor skillnad mellan regelverken är att företag som 

använder K3 ska göra komponentavskrivning, vilket innebär att om betydande delar av 

tillgångar har väsentlig skillnad i förbrukning ska de skrivas av var för sig utifrån sin 

nyttjandeperiod (BFNAR, 2012:1). Men finns det inga väsentliga skillnader i förbrukning ska 

tillgången skrivas av i helhet över nyttjandeperioden (BFNAR, 2012:1). 

Vad det gäller uppskrivning av anläggningstillgångar i K3 så får en tillgång skrivas upp om 

tillgången har ett bestående och tillförlitligt värde som väsentligt överstiger det bokförda 

värdet (BFNAR, 2012:1). Nedskrivning av tillgångar får göras ifall tillgångens 

återvinningsvärde är lägre än det redovisade värdet på balansdagen (BFNAR, 2012:1). Med 

återvinningsvärde menas det värdet på en tillgång som är högst av det verkliga värdet med 

avdrag för försäljningskostnader och nyttjandevärdet (BFNAR, 2012:1). 

2.3.3 IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 
En immateriell tillgång är enligt BFN (2012a) ”en icke-monetär tillgång utan fysisk form” (s. 

114). Exempel på immateriella anläggningstillgångar är patent, goodwill, hyresrätter, licenser 

och varumärken. 

Inom K2 får bara förvärvade immateriella tillgångar tas upp i balansräkningen. 

Egenupparbetade immateriella tillgångar måste tas upp som en kostnad, vilket gör att det 

minskar det egna kapitalet (BFNAR 2008:1). Vad det gäller avskrivningar på immateriella 

tillgångar finns det precis som för materiella tillgångar förenklingsregler inom K2. Precis som 

med materiella tillgångar kan företag som använder sig av K2 alltid beräkna immateriella 

anläggningstillgångars nyttjandeperiod till fem år (BFNAR, 2008:1). Även vad det gäller 

nedskrivningar av immateriella anläggningstillgångar är det samma regler som för materiella 

anläggningstillgångar (BFNAR, 2008:1). Men inom K2 får du inte göra någon uppskrivning 

av immateriella anläggningstillgångar (BFNAR, 2008:1). 

Vad det gäller K3 innefattar det identifierbara immateriella anläggningstillgångar. Med 

identifierbarhet menas en avskiljbarhet eller att tillgången uppkommer genom avtalsenliga 

och andra juridiska rättigheter (BFNAR, 2012:1). Ett företag som använder sig av K3 får 

också, med vissa undantag, aktivera egenupparbetade immateriella tillgångar (BFNAR, 

2012:1). Några exempel på egenupparbetade immateriella tillgångar som inte får aktiveras är 

internt upparbetat goodwill, utbildning och varumärken. Vid utgifter för internt upparbetade 

immateriella tillgångar ska antingen kostnadsföringsmodellen eller aktiveringsmodellen 

tillämpas. Den modell företaget väljer ska sedan användas konsekvent för alla liknande 

tillgångar. Med kostnadsföringsmodellen menas att alla utgifter som anser framtagandet av 

egenupparbetade immateriella tillgångar ska tas upp som kostnad när de uppkommer 
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(BFNAR, 2012:1). Aktiveringsmodellen innebär att alla utgifter som uppkommer under 

forskningsfasen ska tas upp som kostnader när de uppkommer, medan utgifter som 

uppkommer under utvecklingsfasen ska aktiveras när vissa förutsättningar är uppfyllda 

(BFNAR, 2012:1). Ett exempel är att det ska vara tekniskt möjligt att företaget att kunna 

färdigställa den immateriella anläggningstillgången till den graden att den kan användas eller 

säljas (BFNAR, 2012:1). Kan företaget inte skilja mellan forsknings- och utvecklingsfasen 

ska alla utgifter i projektet räknas inom forskningsfasen (BFNAR, 2012:1). 

Vad det gäller avskrivning av immateriella anläggningstillgångar inom K3 ska 

nyttjandeperioden beräknas till fem år, ifall inte längre tid med rimlig grad av säkerhet kan 

fastställas (BFNAR, 2012:1). Det är bara i sällsynta fall som en immateriell 

anläggningstillgång får anses ha en nyttjandeperiod längre en tio år (BFNAR, 2012:1). 

Uppskrivning får göras inom K3 ifall den immateriella tillgången har ett tillförlitligt och 

bestående värde som markant överstiger det bokförda värdet (BFNAR, 2012:1). När det 

handlar om nedskrivning är reglerna desamma som för materiella anläggningstillgångar inom 

K3, med tillägget att återvinningsvärdet ska beräknas på balansdagen för en internt 

upparbetad immateriell anläggningstillgång som ännu inte är färdig att användas eller säljas 

på balansdagen (BFNAR, 2012:1). Gäller även om det inte finns några indikationer på att 

tillgångens värde har minskat (BFNAR, 2012:1). 

2.3.4 FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR/INSTRUMENT 
En finansiell tillgång/instrument är en tillgång som företaget avser att inneha mer än tolv 

månader efter balansdagen (BFNAR, 2008:1). Några exempel är fordringar hos 

koncernföretag eller intresseföretag, andra långfristiga värdepappersinnehav som andelar i 

börsnoterade företag, lån till delägare och närstående och andra långfristiga fordringar som 

långfristiga reverslån (BFNAR, 2008:1). 

Finansiella anläggningstillgångar/instrument får i K2 endast redovisas utifrån 

anskaffningsvärdet (BFNAR, 2008:1). I anskaffningsvärdet ska förutom inköpspriset även 

utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet ingå (BFNAR, 2008:1). Inom K2 får företag 

inte redovisa en långfristig skuld som består av en reduktion av framtida skatt, alltså en 

uppskjuten skattefordran (BFNAR, 2008:1). Vad det gäller uppskrivning är det inte heller här 

tillåtet att skriva upp finansiella anläggningstillgångar (BFNAR, 2008:1). Nedskrivning är 

endast nödvändigt i K2 när värdet på tillgången är 0 kr eller om värdet på tillgången 

understiger redovisat värde med mer 25 000 kr eller tio procent av ingående eget kapital 

(BFNAR, 2008:1). Det finns även av försiktighetsskäl en kollektiv nedskrivningsregel i K2 

(Broberg, 2011). Den innebär att nedskrivning krävs under vissa förutsättningar om det 

sammanlagda värdet på företagets samtliga finansiella anläggningstillgångar understiger det 

redovisade värdet med mer 25 000 eller ingående eget kapital (Broberg, 2011). 

Inom K3 är det tillåtet, med få undantag, att välja att redovisa utifrån antingen 

anskaffningsvärdet eller verkligt värde. Verkligt värde innebär ”det belopp till vilket en 

tillgång skulle kunna överlåtas eller en skuld skulle kunna regleras mellan kunniga parter som 

är oberoende av varandra och som har ett intresse av att transaktionen genomförs” (BFNAR, 

2012:1, s. 21). Till skillnad från K2 måste företag som använder sig av K3 redovisa 
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uppskjuten skatt, p.g.a. temporära avdragsgilla och skattepliktiga skillnader (Drefeldt & 

Törning, 2012). En temporär skillnad är en skillnad mellan redovisat och skattemässigt värde 

på en tillgång eller skuld (Drefeldt & Törning, 2012). Vad det gäller uppskrivningar i K3 för 

finansiella anläggningstillgångar så är de tillåtna ifall tillgången har ett tillförlitligt och 

bestående värde som väsentligt överstiger det bokförda värdet (BFNAR, 2012:1). Vad gäller 

nedskrivningar ska företaget vid varje balansdag göra en bedömning om en eller flera av de 

finansiella anläggningstillgångarna har minskat i värde (BFNAR, 2012:1). Är det fallet ska 

tillgången skrivas ner (BFNAR, 2012:1). 

2.3.5 VARULAGER 
Varulagret består av omsättningstillgångar som är avsedda att säljas i den löpande 

verksamheten, är under tillverkning för att säljas eller är material eller förnödenheter som ska 

förbrukas i tillverkningsprocess eller vid tillhandahållande av tjänster (BFNAR, 2012:1). 

När varulagret värderas inom K2 ska det göras utifrån lägsta värdets princip (Broberg, 2011). 

Det innebär det lägsta värdet av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet (Broberg, 

2011). Som huvudregeln ska lagret värderas post för post, men likartade varugrupper får 

värderas kollektivt (Broberg, 2011). Men om det bedömda nettoförsäljningsvärdet är för 

respektive vara eller varugrupp är uppenbart högre än anskaffningsvärdet behöver inte 

nettoförsäljningsvärdet beräknas (BFNAR, 2008:1).  Om hela lagret värderas till 

anskaffningsvärdet får man beräkna en schablonmässig inkurans på 3 %, vilket innebär att 

man får ta upp lagret till 97 % av anskaffningsvärdet (Broberg, 2011). Vad det gäller 

egentillverkade varor får inte företaget räkna med indirekt tillverkningskostnader i 

anskaffningsvärdet (BFNAR, 2008:1). 

Även i K3 ska varulagret beräknas utifrån lägsta värdets princip, alltså det lägsta värdet av 

anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet (BFNAR, 2012:1). En skillnad är att företag 

som använder K3 kan få använda sig av en schablonmetod för att fastställa anskaffningsvärdet 

för varorna i lagret (BFNAR, 2012:1). Men det endast om den ger ett värde som är i likhet 

med anskaffningsvärdet (BFNAR, 2012:1). Använder sig ett företag av en schablonmetod ska 

den regelbundet omprövas och en revideras om det är nödvändigt (BFNAR, 2012:1). Även 

inom K3 ska lagret beräknas post för post, men likartade varugrupper får värderas kollektivt 

(BFNAR, 2012:1). Företaget kan även använda sig av inkurans inom K3, ifall varorna p.g.a. 

olika omständigheter (trasig, omodern m.m.) har minskat i värdet, och värdet ska sättas efter 

vad det beräknade nersatt försäljningspriset bedöms vara (BFNAR, 2012:1). Till skillnad från 

i K2 för företag ta upp indirekta tillverkningskostnader för egentillverkade varor i 

anskaffningsvärdet i K3 i de fall där de indirekta tillverkningskostnaderna är högre än ett 

oväsentligt belopp (BFNAR, 2012:1). 

2.3.6 INTÄKTER 
”En intäkt är en ökning av en ekonomisk fördel under ett räkenskapsår till följd av 

inbetalningar eller en ökning av tillgångars värde eller en minskning av skulders värde som 

medför en ökning av eget kapital. Tillskott från ägare som ökar eget kapitalet är inte en 

intäkt” (BFNAR, 2012:1, s. 19). 
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För företag som använder sig av K2 finns det en förenklingsregel som säger att inkomster som 

var för sig understiger 5 000 kr inte behöver inte periodiseras (Broberg, 2011). Detta gäller för 

alla sorters inkomster, men metoden ska tillämpas konsekvent (Broberg, 2011). Inom K2 

finns det även tabeller över när risken för varan går över från säljare till köpare (BFNAR, 

2008:1). 

Inkomsten i ett företag som redovisa utifrån K3 ska beräknas utifrån det verkliga värdet av det 

som erhållits eller kommer att erhållas (BFNAR, 2012:1). Vid en uppskjuten betalning är det 

verkliga värdet av en intäkt nuvärdet av alla framtida betalningar (BFNAR, 2012:1). 

2.3.7 KOSTNADER 
”En kostnad är en minskning av ekonomiska fördelar under ett räkenskapsår till följd av 

utbetalningar eller en minskning av tillgångars värde eller en ökning av skulders värde om 

medför en minskning av eget kapital. Överföringar till ägare som minskar eget kapital är inte 

en kostnad” (BFNAR, 2012:1, s. 19-20). 

En princip som finns i K2 är att företaget ska redovisa en utgift som är direkt kopplad till en 

inkomst som en kostnad det räkenskapsår som företaget redovisar intäkten, alltså utifrån 

matchningsprincipen (Broberg, 2011). Precis som när det gäller intäkter behöver inte företag 

som använder sig av K2 periodisera kostnader som var för sig understiger 5 000 kr (Broberg, 

2011). Företag som använder K2 behöver inte heller periodisera återkommande kostnader 

(Broberg, 2011). Men det förutsätter att storleken på utgiften antas inte varierar mer än 20 % 

varje år och att varje räkenskapsår belastas av ett år kostnad (Broberg, 2011). 

Vad det gäller K3 finns det inga liknande förenklingsregler (Broberg, 2008). 
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3 TEORETISK REFERENSRAM 

 I detta kapitel kommer vi närmare redogöra för de teorier som vi har använt i vår studie. Vi 

kommer först i kapitlet redogöra för revisorns roll och betydelse för mindre företag och hur de 

väljer att redovisa. Vidare kommer vi närmare redogöra för teorier som diskuterar företags 

redovisningsval, först redovisning utifrån intressenter och sedan redovisning utifrån resultat 

och skatt. Kapitlet avslutas med en teorimodell som sedan leder vidare till skapandet av vår 

intervjuguide och vår analysmodell. 

3.1 REVISORNS ROLL  

3.1.1 REVISORNS ROLL SOM RÅDGIVARE 
Enligt Robinson (1982) finns det en fördel för företag att använda sig av utomstående parter 

vid sin strategiska planering. Med utomstående parter menar Robertson (1982) revisorer och 

andra konsulter med expertkunskap som inte finns i företaget. Anledningen till att företag har 

användning av utomstående parter är att de kan tillföra kunskap på olika områden som 

företaget saknar (Robinson, 1982). Robinson (1982) menar att små företag bör använda sig av 

utomstående assistans regelbundet och återkommande. Enligt en studie av Bennett och 

Robson (1999) använder sig också i princip alla företag av någon sorts rådgivning eller 

konsultation från externa parter. Detta kan vara alltifrån råd från kunder och leverantörer till 

mer professionell ekonomisk och teknisk expertis. Bland de som Bennett och Robson (1999) 

benämner som experter finns revisorer. 

Framförallt är det enligt Bennett och Robson (1999) parter med hög specialisering, hög nivå 

av självreglering och institutionell förtroende som företag vänder sig till. Där menar Bennett 

och Robson (1999) att revisorer hamnar. Även Mole (2002) menar på att expertis är revisorns 

styrka, tillsammans med deras legitimitet, utöver revisionen. Därmed menar Svanström och 

Sundgren (2012) att revisorn har en betydande roll som rådgivare för företag. 

3.1.2 REVISORNS BETYDELSE 
Bennett och Robson (1999) och Svanström (2008) menar att revisorns roll som rådgivare till 

företagen är stark. Detta beror i hög grad på att revisorn besitter en betydligt större kompetens 
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än företaget i redovisningsfrågor och andra ekonomiska frågor (Svanström, 2008). Svanström 

(2008) menar därför att mindre företag behöver extern rådgivning inom dessa områden. Detta 

ihop med att revisorn oftast redan besitter kunskap om företaget genom sin revision blir 

revisorn det självklara valet som extern rådgivare för mindre företag (Diamant, 2004, 

Jeppesen, 1998; Svanström & Sundgren, 2012). 

Även Esslinger (1997) anser att revisorn besitter stora kunskaper inom redovisning och annan 

ekonomisk rådgivning och är därmed kvalificerad för mer avancerad ekonomisk rådgivning 

utöver den ordinarie revisionen. Esslinger (1997) anser därför att revisorn i rollen som 

rådgivare har haft stor betydelse, näst intill avgörande för många företag. Speciellt för många 

mindre industriföretag, i takt med att de möter ökad konkurrens och nya förändringar i 

regelverk från lagstiftare (Esslinger, 1997). Esslinger (1997) anser också att revisorn tillför ett 

betydande värde till företaget utöver revisionen, genom rådgivning till företaget vid olika 

beslut. 

3.1.3 REVISORNS RÅDGIVNINGSOMRÅDEN 
I revisorns roll som extern rådgivare ingår det också att löpande vara ett bollplank och 

diskutera företagets rådgivning och ekonomiska stadie (Robinson, 1982; Svanström & 

Sundgren, 2012). Svanström (2004) anser att mindre företag främst behöver extern hjälp med 

frågor om redovisningsregler och regler kring upprättandet av bokslut och årsredovisning, 

men också frågor rörande skatter. Även Nyström (1996) och Svanström och Sundgren (2012) 

menar att det finns en efterfrågan hos företagen att få råd av revisorn om styrning av resultat 

och hur redovisningen påverkar skatten. Det därför att redovisningsfrågor och skattefrågor hör 

till revisorers allmänna kompetens och kunnande (Svanström och Sundgren, 2012). Nyström 

(1996) menar vidare att rådgivningen är företagsspecifik, vilket gör att revisorn ligger närmast 

till hands genom att den redan har kunskap om företaget. Svanström (2004) skriver att 

revisionen såväl som rådgivningen är centrala delar i vad mindre företag efterfrågar av 

revisorn. Vad det gäller vad som mer kan påverkar revisorn vid sin rådgivning menar 

Nyström (1996) att företagets intressenter kan påverka. Nyström (1996) säger att intressenter 

såsom banker kan ha krav på företaget, vilket i sin tur påverkar revisorns rådgivning. 

3.2 REDOVISNINGSVAL 

3.2.1 BAKGRUND 

3.2.1.1 DEFINITION 

Fields et al. (2001) definierar redovisningsval enligt följande: 

“An accounting choice is any decision whose primary purpose is to influence (either in form 

or substance) the output of the accounting system in a particular way, including not only 

financial statements published in accordance with GAAP, but also tax returns and regulatory 

filings.” 
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Fields et al. (2001) menar att redovisningsval (eng. accounting choice) är beslut som har som 

huvuduppgift att påverka redovisningen åt ett visst håll. I denna studie kommer vi utgå från 

resonemanget kring att redovisningsval görs för att påverka redovisningen åt ett specifikt håll 

som på något vis är till fördel. En modell kan därför upprättas för att enkelt illustrera vad syfte 

med redovisningsval är. 

 

Figur 2 Från behov till redovisningsval, egen utarbetad  

3.2.1.2 REDOVISNINGSVAL - BEHOV 
Redovisningen kan anpassas genom att välja mellan olika tillåtna redovisningsval, för att på 

så vis återge företagets verksamhet på ett önskvärt sätt (Healy & Whalen, 1999; Mulford & 

Comiskey, 2002). Enligt Gordon (1964) finns det olika behov som påverkar vilka 

redovisningsval som görs. Gordon (1964) ger ett antal förslag på hur redovisningen kan 

anpassas genom redovisningsval utifrån olika behov.  Exempelvis menar Gordon (1964) 

redovisningen kan anpassas och styras genom olika tillåtna redovisningsval för att leverera 

maximalt mervärde för företaget. Gordon (1964) menar även att redovisningen anpassa 

genom redovisningsval som gör att intressenters önskan tillgodoses, att så lite skatt som 

möjligt ska betalas och att det skapas resultatutjämning. Enligt Healy och Whalen (1999) gör 

möjligheten att använda sig av olika redovisningsval att redovisningen kan anpassas på ett sätt 

som gör att företag kan vinna fördelar. Exempelvis genom att framställa företagets 

ekonomiska ställning på ett sätt som kan framstå som bättre än vad det egentligen är (Healy & 

Whalen, 1999). 

3.2.2 INTRESSENTER 

3.2.2.1 INTRESSENTTEORIN 
Intressentteorin tillämpas för att förklara hur företag agerar för att tillfredsställa sina 

intressenters förväntningar (Deegan & Unerman, 2011). Deegan och Unerman (2011) menar 

att en intressent kan vara en person, ett företag eller annan typ av organisation. Deegan och 

Unerman (2011) menar att ägarna, stat (exempelvis lagstiftning och skatteregler), anställda, 

långivare/fordringsägare, leverantörer och kunder är exempel på intressenter. Intressenter 

måste vara ekonomiskt intresserade och engagerade i en organisation eller företag. Vidare 
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menar Deegan och Unerman (2011) att en intressent måste kunna påverkas av 

företaget/organisationen och själv kunna påverka den. 

3.2.2.2 LEVERANTÖRERS SYN 
Leverantörer vill ha kunder som de tror kommer kunna betala sina räkningar, och som 

kommer generera ett lönsamt affärsförhållande (Healy & Whalen, 1999). Därför är det viktigt 

för företaget att kunna visa att de har en finansiell styrka som kund, gentemot leverantören. 

För att på så vis få avtal med leverantörer och trygga varuförsörjningen (Healy & Whalen, 

1999). 

3.2.2.3 KUNDERS SYN 
Kunder vill ha använda sig av företag som kan prestera bra produkter till dem (Healy & 

Whalen, 1999). Kunderna vill också se att företaget kan fortsätta producera bra varor (Healy 

& Whalen, 1999). Det gör att de finansiella rapporterna kan vara viktiga för kunderna när de 

ska välja att köpa varor från ett företag (Healy & Whalen, 1999). 

3.2.2.4 KONKURRENTERS SYN  
Konkurrenter kan använda företagets finansiella rapporter till att få information hur det ser ut 

i företaget (Fields at al., 2001). Därför vill vissa företag utelämna viss finansiell information i 

årsredovisningen.  På så vis blir det svårare för konkurrenterna att kunna utläsa information 

och företagets verksamhet kan bättre skyddas gentemot dessa. (Fields at al. 2001). 

3.2.2.5 ÄGARNAS SYN 
Deegan och Unerman (2011) menar ju mer inflytande en intressent har i företaget, ju mer 

påverkar de hur företaget redovisar. Därför menar Deegan och Unerman (2011) att ägarna har 

stor påverkan på hur företag gör sin redovisningsval då ägarna har stort inflytande över 

företagets situation. Ägarna efterfrågar också redovisning som speglar siffrorna på ett korrekt 

sätt och visar på en rättvisande bild av företaget (Peasnell, Pope & Young, 1999). 

3.2.2.6 BANKERS SYN 
Enligt Bruns & Fletcher (2008) har mindre företag oftast väldigt svårt att finansiera sig själva 

och behöver oftast ta hjälp av externt kapital. Det innebär att finansiering genom lån blir av 

stor betydelse för mindre företag. Den vanligaste externa finansieringen är genom banklån 

(Winborg & Landström, 2001). Det gör banker till en mycket viktig intressent. 

Fekete et al. (2010) tar upp rättvisande bild som en faktor som påverkar redovisningsvalen. 

Fekete et al. (2010) anser att det är viktigt att visa på en bra bild utåt, framförallt för att lättare 

kunna få extern finansiering genom banker. Asare och Wright (2012) menar att banker 

efterfrågar rättvisande bild i företagets redovisning. Detta för att bankerna ska kunna göra en 

kreditbedömning utifrån företagets unika ställning. Företags finansiella rapporter är stor del 

av underlaget som bankerna använder för att kunna avgöra om ett företag ska få finansiering 

eller inte (Low & Koh, 1997). Därför är det viktigt att banken kan lita på att alla tillgångarna 

är upptagna och speglar ett verkligt värde, vilka ofta användas som säkerheter för lån (Maltby, 

2011). Det är även viktigt att de finansiella rapporterna stämmer, för att banken ska få klarhet 

om företaget har betalningsförmåga. 
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Vad som menas med rättvisande bild är ingen säker vetenskap (Low & Koh, 1997). Men 

enligt Low och Koh (1997) associerar banker rättvisande bild med rapporter som inte är 

missvisande, utan väsentliga fel och är objektiva. Därmed anser Low och Koh (1997) att 

banker efterfrågar finansiella rapporter som speglar företagen på rättvisande sätt för att kunna 

göra en korrekt bedömning. 

3.2.2.7 MER ELLER MINDRE OMFATTANDE REDOVISNING - UTIFRÅN ETT 

INTRESSENTPERSPEKTIV 
Ett uppenbart problem med mindre omfattande redovisningsval är att det inte alltid ger en 

rättvisande bild för all fakta och alla omständigheter i bolaget (Fields et al., 2001). Fields et 

al. (2001) menar att en allt för enkel och begränsad redovisning i många sammanhang kan 

vara svår att använda för olika intressenter. Därför bör företaget ställa sig frågan huruvida den 

extra kostnaden är värd att lägga för att få en mer användbar redovisning, som också kan vara 

en fördel gentemot intressenter (Fields et al., 2001). 

3.2.2.8 STRATEGISKT REDOVISNINGSVAL 
Gigler och Hemmer (2001) menar i sin studie att det finns en koppling mellan redovisningsval 

och utlämning av information. Gigler och Hemmer (2001) anser att tillämpning av 

redovisning kan ha i syfte att inta en defensiv hållning för att på så vis göra redovisningsval 

som inte avslöjar olika poster i resultat- och balansräkning. Exempelvis på sådana poster är 

inköpskostnader och bruttomarginaler. 

3.2.2.9 AGENTTEORI UTIFRÅN ETT INTRESSENTPERSPEKTIV 
Agentteorin utgår ifrån att det finns parter som har olika mål och förväntningar med en 

verksamhet (Jensen & Meckling, 1976). De olika parterna är principalen och agenten, där 

principalen har delegerat ut arbete till en agent (Eisenhardt, 1989; Jensen & Meckling, 1976). 

Den vanligaste principal-agent relationen är mellan ägare (principal) och ledningen (agent) i 

företaget. Men Jensen och Meckling (1976) menar att det finns andra kontexter där ett 

principal-agent förhållande råder. Eisenhardt (1989) menar att det finns ett principal-agent 

förhållande i alla ekonomiska samarbeten där parterna har olika mål och risknivåer. Detta 

resulterar i informationsasymmetri mellan parterna (Eisenhardt, 1989). Det gör att det finns 

ett principal-agent förhållande mellan företaget och de flesta av företagets intressenter, där 

företaget intar ett agentförhållande och intressenten således blir principal (Jensen & Meckling, 

1976). 

Ett av de grundläggande problemen inom agentteorin är informationsasymmetri. Oftast har 

agenten mer information än principalen (Eisenhardt, 1989; Fields et al. 2001). Samtidigt vill 

oftast båda parterna nyttomaximera, vilket gör att problem kan uppstå om parterna har olika 

intressen. Det gör att agenten kan använda sitt informationsövertag till att agera på ett sätt 

som är till sin nytta, men till principalens nackdel (Eisenhardt, 1989). Det kan innebära 

oönskade konsekvenser för principalen då den har svårt alltid veta vad agenten har för 

intentioner. Det gör de finansiella rapporterna blir viktiga för principalen, då det blir ett sätt 

för principalen att kontrollera vad agenten gör (Eisenhardt, 1989). För syftet med de 

ekonomiska rapporterna är att förse företagets externa intressenter med information om hur 

företagsledningen använder företagets resurser, vilket gör att intressenterna använder de 
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finansiella rapporterna för att ta beslut i relationen med företaget (Mellemvik, Monsen & 

Olsen, 1988). Men för att intressenterna ska ha nytta av den finansiella redovisningen måste 

redovisningen visa en rättvisande bild (Mellemvik et al., 1988). Det gör att företagets 

redovisningsval blir viktiga för om bilden av företaget blir rättvisande eller inte (Levitt, 1998). 

3.2.3 RESULTAT- OCH SKATTEFOKUSERAD REDOVISNING 

3.2.3.1 MOTIVEN BAKOM SKATT- OCH RESULTATSTYRNING  
Olika redovisningsval kan som tidigare nämnts göras för att anpassa redovisningen i önskad 

riktning (Healy & Whalen, 1999; Mulford & Comiskey, 2002). Det gör att viljan att styra 

resultatet åt en viss riktning påverkar redovisningsvalen (Watts & Zimmerman, 1990). Poli 

(2013) visar på att resultatstyrning är vanligt förekommande i länder med s.k. code law 

system, dvs. i länder där redovisningen och skattelagstiftningen är nära sammankopplade. Det 

kan göra att företagsledningen kan ha motiv att använda sig av resultatstyrning för att styra 

resultat mot en riktning som gynnar företaget skattemässigt (Gorgan, Dumitru & Pitulice, 

2012; Healy & Whalen, 1999; Vinciguerra & O’Reilly-Allen, 2004). 

Iatridis (2010) tar upp några situationer där resultatstyrning används: 

 För att flytta över resultat från bra år till dåliga år för att på så vis minska skatten i 

framtiden. 

 För att skjuta upp vinsten och på så vis minska skatten. 

 När behov finns att visa ett bra resultat och därför väljer att skjuta ett dåligt resultat 

framför sig. 

Genom att resultatet hålls tillbaka när goda år råder kan resultatet användas i sämre perioder. 

Samtidigt visar Poli (2013) att mindre företag föredrar att en styrning av resultatet som gör att 

resultatet hamnar så nära ett nollresultat som möjligt. Så länge resultatet inte blir negativt 

anser mindre företag att redovisningen bör anpassas för att betala så lite skatt som möjligt 

(Poli, 2013). 

3.2.3.2 REDOVISNINGSVAL I PRAKTIKEN FÖR STYRNING AV RESULTAT 
Healy och Whalen (1999) visar i sin studie exempel på redovisningsval som kan göras för att 

påverka styrning av resultatet. Healy och Whalen (1999) tar upp poster som är viktiga att 

fokusera på när det ska ta ställning om vilka redovisningsval som ska göras. För att göra 

redovisningsval så att resultatet kan styras åt önskad riktning är poster såsom 

anläggningstillgångar (och hur avskrivningarna och nedskrivningarna för dessa ska se ut) och 

hur uppskjuten skatt ska hanteras viktiga (Healy & Whalen, 1999). Också hur olika 

redovisningsval påverkar värderingen av varulagret måste undersökas för att se vilken 

påverkan det får på resultatet, då olika redovisningsval ger olika värderingsmöjligheter (Healy 

& Whalen, 1999). 

Healy och Whalen (1999) tar också upp hur utgifter i redovisningen kostnadsförs och hur 

detta påverkar. För resultatet påverkas av om utgifter kostnadsförs direkt eller skjuts upp i 

form att utgifter för forskning och utveckling tas upp som upparbetade immateriella tillgångar 

eller utgifter för underhåll som läggs på tillgången. 
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Dischev och Li (2013) diskuterar redovisningsval hos tillväxtföretag. De menar att företag, 

särskilt tillväxtföretag, vill förmedla en så bra bild som möjligt av sig själva genom att styra 

resultatet åt en lämplig riktning beroende på företagets situation. Genom att göra 

redovisningsval som framställer företaget i bättre kondition, menar Dischev och Li (2013) att 

en rad fördelar kan uppnås. Enligt Dischev och Li (2013) finns det framförallt två anledningar 

till att tillväxtföretag använder sig av redovisningsval som förbättrar resultat. Dels är de i 

behov av att framställa sig själva som bättre än de är gentemot intressenter, exempelvis mot 

banker för att få extern finansiering. Dels för att optimera resultatet för att passa ägarna, 

exempelvis genom att anpassa redovisningen för att inte behöva förbruka onödigt mycket 

kapital när företaget går dåligt. Det gör att Dischev och Li (2013) menar att det kan finnas en 

rad fördelar för tillväxtföretag med att använda redovisning som förbättrar företagets resultat. 

3.2.3.3 RESULTATUTJÄMNING 
Prencipe, Markarian och Pozza (2008) visar på att resultatutjämning är ett utbrett begrepp 

bland företag. Goel och Thakor (2003) kommer i en studie bl.a. fram till att företag som har 

svårförutsägbara intäkter har en tendens till att vilja kunna använder sig av resultatutjämning 

för att jämna ut volatila resultat. 

Prencipe et al. (2008) diskuterar i sin studie framförallt ett område som företagen kan använda 

för att försöka jämna ut resultatet, nämligen redovisning av forskning och utveckling. 

Prencipe, et al. (2008) har utgått ifrån hur situationen ser ut i Italien, där det finns bra 

möjligheter att påverka resultat utifrån hur företagen väljer att redovisa kostnader för 

forskning och utveckling. Detta genom att det finns möjligheter att ta upp visa delar inom 

forskning och utveckling i balansräkningen som immateriella tillgångar istället för att 

kostnadsföra dem direkt. Detta menar Prencipe et al. (2008) ger företag möjlighet att påverka 

när de vill ta upp kostnader för projekt under forskning och utveckling, vilket gör att företag 

kan välja att skjuta kostnader framför sig, för att aktiveras senare år. På så vis kan 

redovisningsval göras för att hålla ett jämnt resultat och inte riskera att redovisa ett negativt 

resultat. 

3.2.3.4  KONSERVATIV REDOVISNING - FOKUS PÅ SKATTEMINIMERING 
Bagnoli och Watts (2005) diskuterar konservativ redovisning. Bagnoli och Watts (2005) 

menar att en viktig del konservativ redovisning syftar till att minimera beskattningen av 

företaget. Vid tillämpning av konservativ redovisning förväntas resultatet pressas ner enligt 

Bagnoli och Watts (2005). Detta beror på att tillgångarna ska värderas så lågt som möjligt 

genom bl.a. stora avskrivningar. 

Vid tillämpning av konservativ redovisning skjuts intäkterna framåt i tiden för att få ner 

vinsten (Bagnoli & Watts, 2005). På så vis kan bolagsskatten pressas ner (Bagnoli & Watts, 

2005). Även Godwin, Key och Sawyer (2001) menar att konservativ redovisning resulterar i 

lägre vinst genom att styra avskrivningar och skjuta intäkter framåt i tiden. Godwin et al. 

(2001) visar på att de företag som använder sig av konservativ redovisning även gör stora 

skattebesparingar gentemot företag som inte använder sig utav konservativ redovisning. 
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Watts (2003) ger exempel på hur redovisningsval kan användas för att styra resultatet. En 

redovisningsmetod som enligt Watts (2003) uppkommit genom konservativ redovisning är att 

redovisa varulager utifrån LIFO, vilket innebär att företag vid värdering beräknar att de har 

sålt de senast köpta varorna, vilket innebär att företaget utgår ifrån de är det äldsta varorna 

(som har det nuvarande lägsta värdet) som hela tiden finns kvar vid beräkning av värdet på 

varulagret. Användningen av LIFO menar Watts (2003) hänger ihop med resonemanget att 

företag vill betala så lite skatt som möjligt. 

Bagnoli och Watts (2005), Watts (2003) och Key och Sawyer (2001) tar upp relationen 

mellan skatt och redovisning som en av de främsta anledningarna till att använda sig av en 

konservativ redovisning. Detta menar Key och Sawyer (2001) innebär att redovisningen kan 

anpassa för att också i framtiden styra resultatet genom att fördröja eller tidigarelägga 

kostnader och intäkter, vilket gör att skattekostnader bättre kan styras och jämnas ut mellan 

åren. 

3.2.3.5 REDOVISNINGSVAL UTIFRÅN ETT SKATTEFOKUS 
Cloyd, Pratt och Stock (1996) visar på att redovisningsval påverkas av skatteskäl i betydande 

grad. Ball och Shivakumar (2005), Burgstahler, Hail och Leuz (2006), Cloyd et al. (1996) och 

Iatridis (2010) menar även de att skatten är en stor anledning till att göra olika redovisningsval 

för att sänka resultatet. 

Vill företaget visa så låg skatt som möjligt görs redovisningsvalet på så vis att kostnader 

aktiveras (Cloyd et al., 1996). Ball och Shivakumar (2005) menar att redovisningsval väljs 

som tillåter stora avskrivningar, på så vis kan resultatet sänkas och lägre bolagsskatt uppnås. 

Fields et al. (2001) menar också att redovisningsval görs för att möjliggöra så stora 

avskrivningar som möjligt för att få gynnsamma skatteeffekter. Det finns en koppling mellan 

hur mycket företag använder sig av resultatstyrning och hur nära sammankopplade 

skattelagstiftningen och redovisningen är i ett land menar Burgstahler et al. (2006) och Iatridis 

(2010). Blake, Akerfeldt, Fortes och Gowthorpe (1997) har undersökt sambandet mellan 

skattelagstiftning och redovisningsregler i Sverige. Det kom fram till att det alltid har funnits 

ett tät samband mellan svensk skatteredovisning och redovisningsregler. Det gör att skatten är 

en viktig komponent som påverkar hur redovisningen utformas (Blake et al., 1997). Olika 

typer av skatteutfall är också en anledning till att företag vill jämna ut sin vinst från år till år, 

vilket kan leda till att vinsten överdrivs ett år för att underskatta ett år för att hålla en jämn 

skattekostnad (Blake et al., 1997). Det gör att Blake et al. (1997) menar att länken mellan 

skatt och redovisning hindrar god redovisningssed, då redovisningen anpassas efter att 

minimera skatten. 

3.2.3.6 MER ELLER MINDRE OMFATTANDE REDOVISNING - UTIFRÅN ETT RESULTAT- OCH 

SKATTEPERSPEKTIV 
Fields et al. (2001) menar att mer omfattande redovisning kostar mer och det är en faktor som 

vägs in i beslut i hur omfattande redovisningen ska vara. Mindre omfattande redovisningsval 

leder till minskad flexibilitet i styrningen av resultatet, medan mer omfattande 

redovisningsval tillåter en ökad flexibilitet (Fields et al., 2001). I valet av hur omfattande 
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redovisningsval som ska användas måste företaget fråga sig vilket behov de har av att kunna 

styra resultatet. 

3.3 TEORIMODELL 
En modell har skapats utifrån vad teorin anser påverka redovisningsval, enligt nedan. 

                

Figur 3 Företagets interna situation och intressenters inverkan på redovisningsval, egen utarbetad 

 

Utifrån teorin i vår studie har vi skapat en modell för att illustrera faktorer som inverkar på 

redovisningsval. Yttre faktorer såsom skatteregler påverkar redovisningsvalen, då företag vill 

betala så lite skatt som möjligt (Ball & Shivakumar, 2005; Burgstahler et al., 2006; Cloyd et 

al., 1996; Iatridis, 2010). Banker, kunder, konkurrenter, leverantörer och ägare har som 

externa intressenter en varierande påverkan beroende på företagets förhållande till dessa 

(Asare & Wright, 2012; Bruns & Fletcher, 2008; Deegan & Unerman, 2011; Fields et al., 

2001; Healy & Whalen, 1999; Maltby, 2011; Winborg & Landström, 2001). Hur beroende 

företaget är av banker, kunder, konkurrenter, leverantörer och ägare inverkar på hur mycket 

hänsyn som tas till dessa när redovisningsval görs. Vad gäller redovisningsval gentemot 

intressenter spelar informationsasymmetrin in, antingen vill man minska 

informationsasymmetrin eller öka informationsasymmetrin gentemot intressenterna 

(Eisenhardt, 1989; Jensen & Meckling, 1976). Företagets interna situation och finansiella 

ställning innefattar hur företaget presterar finansiellt. Dessa inverkandefaktorer vägs ihop och 

utmynnar i ett behov. Redovisningsval görs för att på bästa möjliga sätt tillgodose behovet 

(Bagnoli & Watts, 2005; Fields et al., 2001; Iatridis (2010). Denna modell kommer att 
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användas vid skapandet av intervjuguiden och därmed vid insamling av empiri, samt vid 

analys.     
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4 METOD 

 I detta metodkapitel kommer vi först att beskriva vilken grundsyn vi har när vi genomfört 

denna studie. Därefter beskriver vi hur vi har samlat in den data vi har använt i studien, först 

den inledande undersökningen, sedan insamling av information om regelverken och teori, och 

slutligen insamlingen av empiri. Vidare beskriver vi den analysmetod vi har använt. Till sist i 

kapitlet bedömer vi validiteten och reliabiliteten i vår studie. 

4.1 GRUNDSYN 

4.1.1 SYNSÄTT 
Vi vill med vår studie få en djupare förståelse för hur revisorer gör sina rekommendationer av 

K2 och K3 till mindre företag. Detta menar Patel och Davidson (2011) har vissa likheter med 

ett hermeneutiskt synsätt, vilket innebär att studera, tolka och försöka förstå det studerade 

området eller beteendet. För att få en djupare förståelse väljer vi att intervjua revisorer för att 

få deras uppfattning om vilken påverkan de har och vad som påverkar när de väljer att göra 

rekommendationer av regelverk. Studien har därför genomförts genom att revisorerna i semi-

öppna frågor fått beskriva sin syn på problemet. Vi har försökt lägga fokus på att undersöka 

och förstå vårt problem ur ett helhetsperspektiv. 

Vår syn är att världen påverkas av individer och att det därför alltid finns en viss subjektivitet 

vid undersökandet av världen. Därför är vi medvetna om att valet av frågor och hur vi väljer 

att uttrycka oss i intervjuerna kan påverka hur våra respondenter svarar. Även hur 

respondenten ser på världen anser vi påverkar hur de väljer att svara.   

4.1.2 UNDERSÖKNINGSMETOD 
Undersökningsmetoden påverkas av vad det är för information som är av intresse för 

undersökarna. Vårt problemområde, revisorns rekommendationer till mindre företag i valet 

mellan K2 och K3, behandlar ett område där det inte finns tidigare studier. Detta då 

regelverket är nytt och specifikt för Sverige. I och med det använder vi oss av en 

undersökningsmetod där avsikten är att förklara, skapa förståelse och fördjupa sig i ett ämne 

där det inte finns tidigare förståelse. Detta stämmer väl överens med vad Jacobsen (2002) 

kallar en explorativ metod.  
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För att göra en undersökning av revisorns rekommendationer väljer vi att ha en metod som är 

djupgående och är öppen för kontextuella synsätt och infallsvinklar, vilket medför ett behov 

att undersöka färre undersökningsobjekt för att få tid med en mer djupgående studie 

(Jacobsen, 2002). Jacobsen (2002) kallar detta upplägg för ett intensivt upplägg. Därmed blev 

det för oss självklart att i studien använda oss av ett kvalitativt angreppssätt i enlighet med 

Jacobsens (2002) rekommendationer. Jacobsen (2002) menar även att intensivt upplägg är väl 

lämpat och en mycket bra metod för en explorativ frågeställning. 

En kvalitativ metod är väl lämpad när forskaren vill förstå ett fenomen eller begrepp som är 

oklart (Jacobsen, 2002). Den kvalitativa metoden kännetecknas enligt Backman (1998) av att 

siffror och tal sällan används. En kvalitativ metod menar Jacobsen (2002) är väl lämpad för 

att se ett samband mellan individer och kontexter som dessa befinner sig i. Utifrån vår 

frågeställning, syfte och mål är därför en kvalitativ metod den metod som vi anser är mest 

lämpad för att ge förståelse.     

4.1.3 FORSKNINGSANSATS 
För att få en tidig förståelse av vårt ämne valde vi till en början att försökt finna och 

sammanställa relevanta teorier och studier som vi ansåg var väl lämpade att utgå ifrån för att 

kunna ge svar på vår frågeställning. Efter att fått en grundläggande förståelse för ämnet i 

teorin valde vi att göra en inledande undersökning som innefattande en pilotintervju med en 

revisor för att få ett tydligare fokus på vilka områden i den befintliga teorin som kan vara 

intressanta för vår studie. Syftet med intervjun var också att få en bakgrund och en inblick i en 

revisors synsätt över ämnets karaktär i praktiken. Utifrån intervjun fick vi nya infallsvinklar 

inom vårt ämnesområde och kunde med nya ögon se vilka teorier som kan anses som 

relevanta för vår studie. Vi kunde därmed fylla ut och komplettera med ännu mer teori som vi 

anser var relevant för vår frågeställning och syftet bakom denna. Att utgå ifrån teorin på det 

viset vi har gjort kan i grunden anses vara en deduktiv ansats. Men i och med att området är så 

pass outforskat och med lite tidigare forskning som direkt kan hänföras till vårt ämne anser vi 

att vi även har inslag av en induktiv ansats, vilket innebär att studien skapar teori genom 

empirin. Därför anser vi att vi har en ansats som ligger mellan deduktiv och induktiv, närmare 

bestämt en abduktiv ansats.  Fördelarna med en abduktiv ansats kan vara att forskaren inte 

låser sig i ett tidigt stadie, utan kan få nya infallsvinklar och synsätt genom att komplettera 

med exempelvis en inledande intervju med en respondent som är inne i den kontext forskaren 

vill undersöka (Patel & Davidson, 2011). Därför anser vi att vi har använt oss av en abduktiv 

ansats med framförallt induktiva drag, som är väl lämpad för vårt forskningsämne. 

4.2 DATAINSAMLING 

4.2.1 INLEDANDE UNDERSÖKNING 
Inför vår studie ville vi få mer vetskap hur ämnet förhåller sig i praktiken. Detta för att bättre 

kunna strukturera upp tillvägagångssättet, men också för att vi skulle få en större inblick i 

praktiken. Vi fann att det finns mycket teori kring redovisningsval. Mycket av tidigare 

litteratur hänförs till olika möjligheter att välja olika redovisningsval exempelvis mellan FIFO 
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och LIFO i det amerikanska regelverket GAAP. Det finns väldigt lite forskning kring hur 

valet mellan olika regelverk görs, i synnerhet för mindre företag. Det har dock diskuterats 

fördelar att välja IFRS framför GAAP men det handlar ofta om bättre tillgång till kapital för 

stora börsnoterade företag. Detta ställde stora krav på oss att ha ett visst induktivt tänkande i 

vår studie. 

Därför valde vi, efter ha förstått att det inte finns litteratur som behandlar just det scenario vi 

ställs inför gällande K2 och K3, göra en pilotundersökning som innefattade intervju med en 

revisor och korta diskussioner med redovisningsansvariga på ett par företag. Holme, Solvang 

och Nilsson (1997) menar att en pilotundersökning är en teststudie/testintervju som utförs 

innan den ordinarie undersökningen genomförs vilket är att rekommendera (Holme et al., 

1997). Anledningen är att forskaren ska ställa så bra frågor som möjligt inför ordinarie 

intervjuer. Detta hjälpte oss att förstå hur förhållandet låg till när företag väljer mellan K2 och 

K3 och revisorns roll i valet. Detta ledde till att vi fokuserade att enbart intervjua revisorer då 

vi fick det intrycket att revisorn har en avgörande betydelse när företag väljer mellan K2 och 

K3. Detta för att vi fick fram att företagen saknar den redovisningskunskap som behövs för att 

själva kunna göra ett val. Vi kunde därför skapa ett skarpt frågebatteri med intervjufrågor som 

fångar vår frågeställning gällande revisorns rekommendationer till mindre företag när dessa 

ska välja mellan K2 och K3. Teststudien kan också förbättra intervjufrågorna, vilket 

ytterligare underlättar de ordinarie intervjuerna vilket hjälpte oss mycket (Holme et al., 1997). 

Enligt Jacobsen (2002) ska en intervjuguide upprättas och sedan testas på en typ av 

provintervju. Utifrån provintervjun kan sedan intervjufrågorna omarbetas alternativt 

omformuleras för att få fram så optimala intervjufrågor till studien som möjligt (Dalen, 2007). 

Detta gjorde vi inför vår inledande pilotintervju med revisorn, vilket hjälpte oss att ta fram 

nya intervjufrågor. 

Patel och Davidson (2011) anser också att det kan behövas förkunskap inför en ny studie. 

Ofta behövs en typ av inledande intervju med en person som kan ge en annan bild om hur 

denne upplever verkligheten, vilket inte tidigare litteratur alltid kan (Patel & Davidson, 2011). 

I denna situation befann vi oss i och Patel och Davidson (2011) rekommendationer hjälpte oss 

att få en bredare och djupare förståelse. Patel och Davidson (2011) kallar en första intervju 

med syfte att få insikt och bakgrund för förundersökning. En inledande intervju med en 

person som har god kännedom är en lämplig metod för en förundersökning (Patel & 

Davidson, 2011). Inför vår studie kände vi att en inledande intervju med en person som har 

god kännedom i enlighet med Patel och Davidsons (2011) rekommendationer var lämpligt för 

att få en tydlig bakgrund och insikt om det bakomliggande problemet som vi vill undersöka, 

nämligen hur företag väljer mellan K2 och K3. Därför valde vi en revisor då vi ansåg att 

revisorn är den som borde ha mest kännedom då de dels jobbar med företagen, dels ska kunna 

regelverken och har en rådgivande roll till företagen utöver revisionen. Vi valde också att 

utföra en förundersökning för att se om vår studie kan bidra och fylla ett syfte. Det fanns en 

tydlig lucka att på en bredare front undersöka hur revisorns rekommendationer görs menade 

den revisor vi intervjuade i vår pilotstudie, vilket gjorde att vi också gick vidare med ämnet. 

Vi ville också få det bekräftat att studien var genomförbar vilket vi fick när vi såg och förstod 

att det fanns mycket att forska kring gällande vad revisorns rekommendationer grundar sig på. 
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4.2.2 REGELVERK- OCH TEORIINSAMLING 

4.2.2.1 REGELVERKEN 
För att få en djupare förståelse för vad K2 och K3 regelverken innebär valde vi att närmare 

undersöka den svenska lagstiftningen och de svenska organ som ger ut regler och 

rekommendationer för redovisning. Det innebar att vi framförallt sökte genom 

bokföringslagen (SFS 1999:1078) och årsredovisningslagen (SFS 1995:1554) och de 

rekommendationer som bokföringsnämnden har gett ut vad det gäller K2 och K3. För att 

komplettera har vi även hittat relevant litteratur på biblioteket på Högskolan i Halmstad som 

gav extra vägledning vad det gäller K2 och K3. Vi valde även att undersöka hur regelverken 

för redovisning har sett ut innan K2 och K3 för att få en uppfattning hur mindre företag har 

kunnat redovisa tidigare och därigenom få en bättre uppfattning om vad skillnaderna kan bli 

för företag med K2 och K3 jämfört med tidigare regler och rekommendationer. Detta för att få 

en bättre bild över vad revisorer har att handskas med när de ska ge rekommendation om 

vilket regelverk mindre företag ska använda sig av. 

4.2.2.2 TEORETISK REFERENSRAM 
Vad det gäller den teoretiska referensramen började vi med att undersöka vad tidigare 

uppsatser i närliggande ämnen, exempelvis skillnader mellan K2 och K3 och hur en framtida 

beslutsprocess kan se ut gällande valet mellan K2 och K3. Detta för att få en uppfattning om 

vad tidigare uppsatser har fokuserat på vad det gäller K2 och K3. Det var även ett sätt att få en 

bättre uppfattning om vad K2- och K3-regelverket innebär, samtidigt som det gav oss ett antal 

referenser att vidare undersöka för mer information. Utifrån de referensen vi hittade i tidigare 

uppsatser började vi närmare leta teorier till vår studie. Vi har framförallt använd oss av 

vetenskapliga artiklar för att få fram relevant information till vår studie. För att hitta 

vetenskapliga artiklar har vi framförallt använt oss av databaser inom biblioteket på 

Högskolan i Halmstad. De databaser vi framförallt har använt oss av är Summon, ABI/Inform 

och Google Scholar. I dessa databaser började vi att leta genom sökord som “accounting 

choice”, “auditor impact” och “earning management”. Efter att ha hitta relevanta artiklar 

genom dessa sökord fortsatte vårt sökande genom att framförallt använda oss av referenser i 

de hittade artiklarna. På det viset har vi hittat de teorier som finns i vår teoretiska referensram. 

4.2.3 EMPIRIINSAMLING 
För att samla in primärdata har vi gjort sju öppna individuella besöksintervjuer med 

auktoriserade revisorer och en intervju med svar via mail med en auktoriserad revisor. 

Besöksintervjuerna genomfördes på respondenternas arbetsplatser. Enligt Jacobsen (2002) är 

öppna besöksintervjuer det vanligaste sättet att inhämta primärdata i en kvalitativ studie och 

menar att fördelen med att göra besöksintervjuer på respondentens kontor är att den 

intervjuade känner sig mer trygg och bekväm och därigenom talar friare. Av den anledningen 

menar vi att det går att hålla ett mer öppet och givande samtal med respondenten på det viset. 

Vi har också använt oss av öppna intervjuer för att kunna ha en öppen diskussion där det har 

funnits möjligheter att ställa följdfrågor. Anledningen till det är för att vi i vår studie vill får 

reda på vad revisor har för uppfattning om vad som påverkar dem när de ger 

rekommendationer, vilket gör att det är en fördel om respondenter får möjlighet att prata 
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relativt fritt och öppet. Även om vi ville att respondenterna skulle få möjlighet att få prata fritt 

på varje fråga ville vi samtidigt inte att de skulle komma för långt ifrån vårt fokusområde. Det 

gjorde att vi använde oss av så kallade semi-strukturerade intervjuer (Jacobsen, 2002). Sådana 

upplägg kan med fördel användas när intervjuaren vill få respondenten att prata fritt och 

uttrycka sig på sitt sätt, men samtidigt se till att intervjun håller sig inom det område som det 

är tänkt (Jacobsen, 2002). 

Utifrån detta upplägg har vi konstruerat en intervjuguide (se bilaga 1) med frågor som 

behandlar de områden som vi anser ger oss information som göra att vi kan besvara vår 

frågeställning och vårt syfte. Vår intervjuguide har gett utrymme till en öppen diskussion och 

för att kunna få mer djupgående uppfattning om respondenternas uppfattning har vi även ofta 

ställt följdfrågor och låtit respondenterna utveckla sitt resonemang. För att minimera risken 

för att missa något väsentligt under våra intervjuer har vi valt att spela in alla 

besöksintervjuer. Detta för att i efterhand på ett enkelt sätt kunna gå tillbaka och få fram allt 

som respondenten sa, då vi insåg precis som Jacobsen (2002) att det kan gå fort att glömma 

vad respondenten har sagt. Det är även för att förenkla för oss att kunna fokusera på 

respondentens svar under intervjun då vi inte riskerar att glömma vissa viktiga synpunkter 

som respondenten har genom att vi måste fokusera både på att lyssna och anteckna samtidigt. 

Jacobsen (2002) menar att nackdelen med att spela in intervjuerna är att respondenten kan 

känna sig mer obekväm då den vet att de blir inspelade och inte fullt svarar sanningsenligt. 

Men vi anser trots att fördelarna överskuggar nackdelarna, samtidigt som ingen av 

respondenterna kändes negativ inställd till att vi spelade in intervjuerna. 

Anledningen till att en intervju gjordes via mail var på grund av ett väldigt sent återbud från 

revisorn, som istället valde att svara på våra frågor via mail. Vi inser att intervju via mail har 

vissa begränsningar då det inte går att varken se eller höra respondentens reaktion vid 

frågorna. Men i och med att det var det alternativ som vi hade och då respondenten har 

liknande svar på frågorna, som de svar som framkom med övriga respondenter, anser vi ändå 

att de mailade svaren är av värde för vår studie. 

4.2.3.1 URVAL 
Vi har valt att intervjua revisorer då vår frågeställning är vad som påverkar en revisors 

rekommendation mellan K2 och K3 för mindre företag. Vi har valt att intervjua åtta revisorer. 

Detta för att vi anser att det är tillräckligt många för att få en helhetsbild över området, men 

samtidigt tillräckligt få för att kunna ha tid att göra djupgående intervjuer. Enligt Jacobsen 

(2002) ska endast ett fåtal intervjuer göras vid en kvalitativ undersökning, då det skulle ta för 

lång tid och bli svårt att göra en djupare analys vid för många intervjuer. Vi har valt att enbart 

intervjua auktoriserade revisorer då vi ansåg att dessa har större sannolikhet att ha god 

kunskap om området. Vi har utifrån det försökt hitta revisorer med olika mängd erfarenhet 

och revisorer från revisionsbyråer med olika storlekar, från revisorer på big 4-byråer till 

mindre revisorbyråer. Detta har vi gjort för att försöka få en helhetsbild över hur området ser 

ut. Vi har intervjuat revisorer från Halmstad och Falkenberg. Denna geografiska avgränsning 

har gjort av både tids- och kostnadsskäl och kan enligt Jacobsen (2002) definieras som ett 

bekvämlighetsurval. Urvalet av de första respondenterna gjordes genom egna kontakter och 

tips från egna kontakter. Detta för att kunna veta att de respondenter som väljs har tillräcklig 
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kunskap inom området. För att hitta de sista respondenterna valdes revisionsbyråer i olika 

storlekar ut inom Halmstad och Falkenberg. Därifrån valde vi ut auktoriserade revisorer 

utifrån revisionsbyråer av olika storlekar att kontakta genom att besöka deras hemsida på 

internet. I de fall där de inte fanns kontaktuppgifter på hemsidan valde vi att kontakta byråns 

växel för att genom dem kopplas vidare till personer med rätt kompetens. 

4.2.3.2 OPERATIONALISERING 
I vår studie har vi samlat in empiri genom att göra individuella intervjuer. Innan intervjuerna 

har vi försökt omvandla de områden som finns i vår teorimodell till intervjufrågor, något som 

Patel och Davidson (2011) beskriver som operationaliseringsprocessen. När vi skulle 

formulera våra frågor la vi fokus på att skapa öppna frågor som skulle kunna göra att 

respondenten kunde svara med sina egna ord, vilket Patel och Davidson (2011) menar är 

viktigt vid en kvalitativ undersökning. Vår intervjuguide finns som bilaga 1. 

De första frågorna vi ställde vara av mer inledande karaktär för att få en bättre uppfattning om 

respondenten och hur de ser på sin egen kunskap om K2 och K3 och hur stor andel av 

respondentens klienter som kan välja mellan K2 och K3. Detta för att få en bättre förståelse 

för den vi intervjuar och för att sedan kunna anpassa intervjun utifrån respondentens 

bakgrund. Därefter valde vi att ställa ett par frågor om hur revisorerna ansåg att företagen ser 

på K2 och K3, för få en förståelse för K2 och K3 ur företagens synvinkel för bättre förstå 

varför revisorerna ger de rekommendationer som de ger. 

För att få en grundläggande uppfattning om revisorn och dennes klienters syn på K2 och K3 

valde vi att närmare gå in på de delar som ingår i vår teorimodell. Det innebär att vi närmare 

undersökte ifall de olika intressenterna som finns i vår teorimodell har betydelse för 

rekommendationen av regelverk och i så fall hur och i vilken grad. Där valde vi först att låta 

revisorerna fritt svara på vilken betydelse intressenter har och se vilka intressenter de spontant 

anser påverkar. Därefter valde vi att som följdfrågor be revisorerna ge sin åsikt om de 

intressenter som vi har med i vår teorimodell, men som de inte utan att vi direkt frågar 

nämner. Därefter undersökte hur mycket revisorns rekommendation påverkas av vad företaget 

vill redovisa för resultat och skatt. Vi frågade även om det finns andra områden inom 

företagets interna ställning som påverkar revisorns rekommendation. Detta för att kunna få 

bekräftelse på att de teorier vi har använt oss av stämmer överens med revisorns syn på hur 

det praktiskt förhåller sig. 

4.3 ANALYSMETOD 
Utifrån den teori vi har funnit värdefull i vår studie valde vi att i den teoretiska referensramen 

att sätta överrubrikerna revisorns roll och redovisningsval. Under revisorns roll redovisas 

teorier om vilken roll och betydelse revisorn har, detta för att visa på varför vi har valt 

revisorns syn i denna studie. Under redovisningsval sätta underrubrikerna intressenter och 

skatt- och resultatfokuserad redovisning, då vi ansåg att dessa var de övergripande områdena 

som diskuteras i den teori vi hittade om val inom redovisning. Från teorin under 

redovisningsval skapade vi en teorimodell. Denna teorimodell har sedan legat till grund för 

den intervjuguide vi har skapat (se bilaga 1). Utifrån vår teorimodell och hur vi valt att göra 
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vår empiriska undersökning har vi kommit fram till resultaten i vår studie. Därefter har vi 

skapat en analysmodell som förklarar de resultat vi har funnit i vår studie, genom att 

återkoppla till vår empiriska data och teori. Våra resultat har sedan gjort det möjligt för oss att 

skapa bidrag till forskningen. 

4.4 VALIDITET OCH RELIABILITET 
Enligt Jacobsen (2002) menar vissa anhängare av kvalitativ metod att det inte går att använda 

sig av begrepp som validitet och reliabilitet i en kvalitativ studie. De menar att begreppen är 

byggda på en kvantitativ logik med att det krävs många undersökningsenheter för att kunna 

visa på att ett resultat är giltigt (validitet) och går att lita på (reliabilitet), och därför är 

anpassade efter kvantitativa studier (Jacobsen, 2002). Men Jacobsen (2002) menar att det går 

använda sig av begreppen även i kvalitativ studie, men ur ett annat perspektiv. Istället 

försöker vi förhålla oss kritiska till kvalitén på den data som samlats in och ställa oss frågor 

som om vi fått tag på den data vi var ute efter, om det går att överföra till andra sammanhang 

och går det att lita på den data vi samlat in (Jacobsen, 2002). Därför anser vi att vi kan 

använda oss av dessa begrepp i vår kvalitativa studie, då vi känner att vi kan diskutera dessa 

frågor för att säkerställa kvalitén på insamlad data.   

4.4.1 VALIDITET OCH ANALYTISK GENERALISERING 
Validitet innebär enligt Jacobsen (2002) huruvida empirin är giltig och relevant och mäta det 

som den ska mäta. Enligt Jacobsen (2002) kan giltigheten delas upp i intern och extern 

validitet. Med intern validitet menas att studien har lyckats mäta det som den är tänkt att mäta. 

Jacobsen (2002) menar att en kvalitativ metod stärker den interna validitet, då forskaren i 

förväg kan bestämma vad den ska leta efter vilket gör att forskaren kan få en riktig förståelse 

över situationen. Vi anser även att i och med att alla våra respondenter är auktoriserade 

revisorer, och därför bör ha den kunskap som krävs för vår studie, att den interna validiteten 

stärks. Även att vi fick liknande svar från alla våra respondenter anser vi stärker den interna 

validiteten (Jacobsen, 2002). 

Den externa validiteten inriktar sig på om resultatet kan appliceras i andra kontexter, d.v.s. om 

det går att generalisera resultatet (Jacobsen, 2002). Jacobsen (2002) menar att det i regel inte 

går att generalisera för en hel population vid en kvalitativ studie, då det är för få enheter som 

är undersökta. Yin (1989) menar att den generalisering som Jacobsen (2002) syftar på är 

statistisk generalisering, vilken oftast används i kvantitativa studier. Inom statistisk 

generalisering krävs ett större antal undersökta enheter för att kunna göra en generalisering, 

där den tillförlitligheten ökar ju större antal undersökta enheter undersökaren använder (Yin, 

1989). Vid kvalitativa studier menar Yin (1989) att undersökaren istället kan använda sig av 

analytisk generalisering, där det endast behöver finnas en fåtal undersökta enheter för att 

undersökaren ska kunna göra en generalisering. Analytisk generalisering innebär enligt Yin 

(1989) att undersökaren jämför sin empiriska data med sin teori och undersöker om de finns 

mönster och samband. Ju större och tydligare samband det går att hitta i teorin och de 

undersökta enheterna, ju högre validitet finns det vad det gäller analytisk generalisering (Yin, 

1989). Även Jacobsen (2002) menar att det går generalisera i en kvalitativ studie om det går 
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att hitta samband i de undersökta enheternas svar. Då vi anser att det går att hitta logiska 

mönster mellan våra respondenter och vår teori anser vi att går att göra analytisk 

generalisering.   

4.4.2 RELIABILITET 
Reliabilitet innebär enligt Jacobsen (2002) huruvida studie är tillförlitlig. Det diskuterar även 

hur studiens upplägg påverkar de resultat som framkommit och om det går att återskapa 

undersökningen ännu en gång. Enligt Jacobsen (2002) är intervjueffekten och kontexteffekten 

viktiga aspekter som påverkar. 

Med intervjueffekten menar Jacobsen (2002) den effekt på resultatet som intervjuaren har 

själv genom att befinna sig i rummet. För hur en intervjuare ser ut och beter sig kan påverka 

de resultat som uppkommer under intervju. Jacobsen (2002) tar upp som exempel att en 

intervjuare som beter sig aggressivt och framfusigt kan få ett annat resultat än en intervjuare 

som beter sig oengagerat. Detta är något som vi har varit medvetna om och försökt motverka 

vår påverkan. Därför har vi försökt klä oss på ett sätt som vi tror liknar klädstilen på en 

revisionsbyrå för att ge ett mer proffsigt och förtroendeingivande intryck. Vi har sedan varit 

pålästa på ämnet och försökt att ge ett så intresserat intryck som möjligt för att få 

respondenterna att känna att det de säger är viktigt för oss, för att få dem att ge utförliga svar 

på våra frågor. 

Kontexteffekten handlar enligt Jacobsen (2002) om den miljön och sammanhang som 

intervjuerna görs och hur det påverkar resultatet på intervjun. För att minska påverkan på 

resultatet ska intervjun göras för på en så naturlig plats som möjligt för respondenten. Då vi 

har genomfört våra intervjuer på respondenternas kontor anser vi att vi har försökt skapa en så 

naturlig miljö som möjligt, vilket gör att vi anser att vi har hämmat kontexteffekten i den mån 

det går i detta avseende. 

Något annat som enligt Jacobsen (2002) kan påverka reliabiliteten negativt är risken för att 

intervjuaren slarvar vid nedteckningen av data. Detta anser vi att ha undvikit i den mån det 

går. Dels genom att vi båda har varit närvarande vid alla intervjuer, vilket innebär att vi i 

efterhand kunnat försäkra oss om att båda har förstått intervjun likadant och därigenom 

undvika missförstånd. Dels då vi även har spelat in alla intervjuer och lyssnat igenom dem i 

efterhand för att på så vis undvika risken för att missa väsentlig information som kom fram i 

intervjuerna.  
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5 EMPIRI 

 I detta kapitel börjar vi med att redovisa en tabell över de respondenter vi har intervjuat i 

denna studie. Därefter går vi genom vad respondenterna har svarat i våra intervjuer, 

respondent för respondent. Sist i kapitlet har vi skapat en sammanfattande tabell över våra 

respondenters svar. 

5.1 PRESENTATION AV RESPONDENTER 
 

Revisor Ålder Antal år som revisor 

Sven 51-55 Ca 30 

Anna 31-35 6 

Karina 41-45 8 

Gustav 36-40 10 

Lotta 51-55 30 

Susanne 31-35 13 

Hans 31-35 9 

Karl 36-40 11 

 
Tabell 2 Presentation av respondenter, egen utarbetning 

 

Revisorerna vi valt att intervjua i vår studie har varierande erfarenhet. Samtidigt är 

könsfördelningen jämt fördelad mellan könen. Samtliga revisorer i vår studie arbetare i 

Inledning

Regelverken

Teori

Metod

Empiri

Analys

Slutsats
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huvudsak mot mindre företag. Revisorerna i vår studie är samtliga koncentrerade till 

Halmstad och Falkenberg och kommer från såväl mindre revisionsbyråer som större. 

5.2 REVISOR SVEN  
Sven har jobbat med revision i 30 år. Han säger att revisorer först nu börjar få bättre 

kunskaper inom K2 och K3, då det börjat tillämpas. Sven menar att branschen är i ständig 

förändring, nya regelverk och förändringar kommer med jämna mellanrum. Han säger att K2 

och K3 inte är några större skillnader mot tidigare regelverk för de flesta företag. Det kan 

dock vara det för vissa företag, särskilt de som tillämpar K2, vilket är regelbaserat. 

Sven menar att i 99,9 % av fallen är det revisorn som i huvudsak bestämmer regelverk: 

“Företagen begriper ingenting av detta, kunden vet inget om de nya regelverken” säger Sven. 

Sven menar att företagen ofta säger vad de vill ha och sedan rekommenderar revisorn utifrån 

det tillsammans med sin erfarenhet och kunskap. Revisorn bollar ständigt med företagen och 

vet på så vis vad kunden/företaget vill säger Sven. På frågan vad det finns för bakomliggande 

faktorer som får revisorn att rekommendera ett regelverk säger Sven skatteskäl, lönsamhet i 

företagen (plus eller minus, dvs. hur styrning av resultatet ger ett optimalt resultat) och hur 

företaget vill redovisa. Sven menar att de företag som går bra i regel vill ha så lite 

immateriella tillgångar som möjligt och inte upparbeta nya, de vill ta kostnaderna direkt. I 

sådana fall brukar K2 vara lämpligt. Företag som det går dåligt för vill istället behålla de 

immateriella tillgångar, vilket innebär att de vill kostnadsföra dessa i så liten grad som möjligt 

och upparbeta nya för att på så vis skriva av dessa vid ett senare skede. I dessa fall brukar K3 

vara lämpligt. 

Sven menar även att vissa företag kan styra resultatet bättre med K2 och vissa företag kan 

styra resultatet bättre med K3. Exempelvis finns det en möjlighet för företag att aktivera 

upparbetade immateriella tillgångar i K3. På så vis kan utvecklingskostnader skjutas på 

framtiden genom att de upparbetas i balansräkningen istället för att kostnadsföras. I K2 får 

man inte ta upp upparbetade immateriella tillgångar utan de måste kostnadsföras direkt. Detta 

innebär att det oftast är en fördel för företag med väsentlig mängd upparbeta immateriella 

tillgångar att använda K3 menar Sven. 

Vidare menar Sven att om det går dåligt för företaget kommer de välja K3 för att kunna göra 

avskrivningar över en längre period. Om det går bra vill företagen skriva av så snabbt som 

möjligt och då finns en benägenhet att vilja använda sig av K2 som säger att kortare 

avskrivningar ska göras. 

Revisorn kan också anpassa sin rekommendation efter att ett företag är beroende av 

finansiärer så som banker, menar Sven. Banken vill att redovisningen ska vara så rättvisande 

som möjligt. K2 och K3 kan ge olika rättvisande bild beroende på vilken företagstyp det 

gäller. Därför måste revisorn ta hänsyn till detta när denne ger sin rekommendation till 

företaget, uttrycker Sven. Däremot menar Sven att andra intressenter såsom kunder, 

konkurrenter och leverantörer inte har så stor inverkan. Vissa företag vill dock dölja sin 
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bruttovinst gentemot kunder, konkurrenter och leverantörer och rekommenderas då K3 då det 

bara i K3 är tillåtet att använda en funktionsindelad resultaträkning. 

Företag som ingår i en koncern rekommenderas alltid K3 för att endast i K3 är tillåtet med 

koncernredovisning, säger Sven. Företag som ligger nära gränsen för att kunna välja mellan 

K2 och K3 rekommenderas alltid K3 för att slippa byta senare menar Sven.   

Värdering av företaget kommer att påverkas av vilket regelverk företaget tillämpar. Företag 

som tillämpar K2 kommer att vara lägre värderat än om de hade tillämpat K3, för att 

tillgångarna i balansräkningen kommer vara mer försiktigt värderade jämfört med i K3 säger 

Sven. Detta beror enligt Sven på att “K2 är regelstyrd på ett annat sätt och måste tillämpa en 

enklare och försiktigare redovisning, vilket gör att företaget i regel får ett lägre värde i K2 än 

i K3”. 

Sven anser att det inte är några större skillnader ur ett kostnadsperspektiv i att redovisa utifrån 

K2 eller K3. Kostnader som uppstår i samband med övergångsfasen kan dock skilja sig åt 

anser Sven. Exempelvis kan det bli mer jobb för fastighetsbolag som ska tillämpa 

komponentavskrivning inom K3, vilket kan göra att det bli dyrare. Sven menar även också att 

företaget måste “tänka” lite mer när de introducerar K3, i och med att det finns ett visst 

tolkningsutrymme inom K3. Det kan därför göra att det ta längre tid och därmed kan 

kostnaden bli högre. 

På frågan om vem som tar beslutet om K2 eller K3 ska användas menar Sven beslutet tas av 

kunden/företaget, vilket ofta i mindre företag är ägarna och företagsledningen. Det är alltid 

kunden som ska besluta, men Sven upplever att det alltid är revisorn som avgör då det är 

denna som besitter kunskapen och kompetensen om vad som är bäst för kunden/företaget. 

Sven menar att inför valet diskuteras om vad som är bäst för företaget enligt följande 

argument: “såhär är bäst därför att...” och “såhär gör vi därför att...”. 

5.3 REVISOR ANNA 
Anna har jobbat 6 år som revisor. Jobbar främst med ägarledda företag samt medelstora och 

större företag. Anna säger att revisorerna har haft kurser sedan 2008 men att det är först nu de 

börjar få god insikt och kunskap i K2 och K3.  

Företagen har inte velat gå över till de nya regelverken tidigare menar Anna. Hon anser även 

att K2 är rätt likt det tidigare regelverk som funnits. K3 menar hon är mer likt IFRS, med fler 

valmöjligheter. Anna menar att mindre företag som ingår i en koncern alltid rekommenderas 

K3 för att kunna göra koncernredovisning, då det inte är tillåtet med koncernredovisning i K2 

säger Anna. Mindre företag som tillämpar K3 gör det enligt Anna på grund av behovet utifrån 

deras verksamhet. Ett exempel är utvecklingsföretag som håller på med programutveckling i 

många fall har behov av regler i K3. I K2 får man inte aktivera egenupparbetade immateriella 

tillgångar, det är bara tillåtet i K3 varför utvecklingsföretag tvingas in i K3 menar Anna. 

Mindre företag som inte behöver exempelvis egenarbetade immateriella tillgångar kommer 

oftast att välja K2 säger Anna. Anna menar vidare att fastighetsbolag väljer K3 då de vill 
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kunna styra resultatet genom komponentavskrivningar. Hon menar att de viktigaste när denne 

lämnar rekommendationer är storleken på företaget, om det är ägarlett, hur många intressenter 

som kollar på årsredovisningen, om de ingår i en koncern, stora varulager som de tillverkar 

själva, utvecklar de program (utvecklingsföretag) och deras resultat. 

Anna säger att: “ägarledda företag vill ofta visa ett så lågt resultat som möjligt och på det 

viset betala så lite skatt som möjligt, medan företag inom en koncern vill visa ett så bra 

resultat som möjligt utåt då många intressenter läser årsredovisningen och de därför vill visa 

bra siffror”. Företag som inte ingår i koncern påverkas framförallt av banken när det gäller 

externa intressenter. För vissa företag påverkar leverantörer, konkurrenter och kunder också. 

Exempelvis företag som handlar med varor och vill dölja sin bruttomarginal. Dessa 

rekommenderas K3 för att kunna göra en funktionsindelad resultaträkning. 

Företag som har mycket lån, så kallade konvernanter, måste uppfylla vissa nyckeltal för att 

erhålla de avtalade villkoren (räntenivå etc.) från banken. Exempelvis måste företaget 

uppfylla krav på soliditet säger Anna. K3 kan vara lämpligt om företaget har mycket finansiell 

leasing. Då finansiell leasing måste tas upp i balansräkningen och redovisas som en tillgång, 

vilket genererar bättre nyckeltal menar Anna. K2 kan ge lägre resultat då företagen inte 

behöver periodisera småbelopp etc. Anna menar att företagen har dåligt kunskap och insikt i 

K2 och K3, de frågar revisorn om regelverken. Anna menar att företagen i stort sätt alltid 

följer revisorns råd och rekommendationer. 

Anna anser att egenupparbetade immateriella tillgångar påverkar revisorns rekommendationer 

i valet mellan K2 och K3. Detta för att egenupparbetade immateriella tillgångar inte får 

aktiveras i K2, utan bara i K3. Revisorns rekommendationer påverkas också av om företaget 

tjänar på att tillämpa indirekta tillverkningskostnader i varulager menar Anna. Indirekta 

tillverkningskostnader får inte räknas med i varulagret i K2, men är tillåtet i K3. Även 

komponentavskrivning påverkar revisorns rekommendationer menar Anna, särskilt i 

fastighetsbolag som t.ex. vill visa en mer rättvisande bild. I K3 är det nödvändigt att använda 

sig av komponentavskrivning, medan det inte är tillåtet i K2. 

De ägarledda företagen som har goda och stabila resultat tycker ofta att det är bra att det inte 

är tillåtet att få ta upp indirekta tillverkningskostnader i varulager. På så vis kan att de få dra 

av mer kostnader och därmed få ner resultat vid tillämpning av K2 säger Anna. 

Det kostar mer att gå över till K3 än K2 när ingående balansräkning måste räknas om, vilket 

påverkar revisorns rekommendationer då en del företag har en önskan om att lägga ner så lite 

resurser som möjligt på redovisningen. Därför anser Anna att företag som inte ser någon nytta 

med K3 bör välja K2. 

Anna menar att “K2 bygger mer på försiktighetsprincipen och K3 bygger mer på verkligt 

värde.” I K3 får företag skriva upp till marknadsvärdet, medan i K2 får företag högst skriva 

upp till taxeringsvärdet. Om ett företag ska säljas vill de visa så fina siffror som möjligt därför 

kan K3 var lämpligt då det finns möjlighet att bl.a. redovisa tillgångarnas marknadsvärde. 

Företag som ingår i en koncern väljer ofta K3 för att få en enhetlighet inom koncernen. I K2 
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behöver inte företag periodisera kostnader på belopp som understiger 5000 kr och det är 

tillåtet att skriva av korttidsinventarier direkt säger Anna. 

Företag som ingår i en koncern rekommenderas alltid K3 för att endast i K3 är tillåtet med 

koncernredovisning, säger Anna. Företag som ligger nära gränsen för att kunna välja mellan 

K2 och K3 rekommenderas alltid K3 för att slippa byta senare menar Anna.   

5.4 REVISOR KARINA 
Karina har arbetat åtta år med revision. Framför allt med mindre företag som kan välja mellan 

K2 och K3. Karina menar att kunderna inte är insatta på vad de nya regelverken K2 och K3 

innebär. Hon säger att företagen inte vill gå över till de nya regelverken förrän de är tvungna. 

Vissa kunder är det ingen diskussion kring, utan de måste gå över till K3 på grund av att de 

hamnar i gruppen större företag menar Karina. Revisorn diskuterar K2 och K3 med företagen 

och belyser skillnader och vilket regelverk som kan vara mest lämpligt för företagen. I regel 

lyssnar företagen alltid på revisorns råd och rekommendationer säger Katarina. 

Karina menar att branschen först trodde att K3 var för omfattande och att många företag 

därför skulle välja K2. Men branschen har nu på senare tid svängt i frågan och nu anses inte 

K3 längre som så mycket mer omfattande än K2. 

Fastighetsbolag, utvecklingsföretag och tillverkande företag är de som nästan alltid väljer K3 

även om de skulle kunna välja K2. Anledningen är oftast att de vill få mer gynnsamma 

avskrivningar och kunna skjuta upp kostnader. Karina menar att avskrivningsreglerna i K3 är 

mer lämpade för dessa typer av företag än avskrivningsreglerna i K2. Exempelvis kan K3:s 

avskrivningsregler om komponentavskrivning bättre spegla vissa företag och deras 

reparations- och renoveringsbehov. 

Karina säger vad gäller utvecklingsbolag att: “utvecklingsbolag måste välja K3 för att kunna 

aktivera sina immateriella tillgångar, vilket man inte får göra i K2, annars skulle företag gå i 

konkurs om de hade varit tvungna att kostnadsföra direkt. Praktiskt sätt kan dessa inte välja.” 

Företag som går sämre är även de mer benägna att välja K3. Detta för att kunna aktivera fler 

tillgångar och skjuta kostnader framåt i tiden menar Karina. På så vis kan företagen styra 

resultatet bättre genom att de inte behöver göra lika stora avskrivningar som om de hade 

tillämpat K2. De behöver inte heller ta upp vissa kostnader direkt, exempelvis indirekta 

kostnader i varulagret. Därför gynnar K3 i regel företag som redovisar låga och negativa 

resultat. Omvänt kan företag som visar starka resultat vilja tillämpa K2 för att kunna skriva av 

och kostnadsföra mer, vilket därmed pressa ner resultatet. 

Karina menar att: “företag som har möjlighet alltid försöker skriva av så mycket de kan. Men 

exempelvis utvecklingsbolag har oftast inte den möjligheten och därför vill de använda K3 för 

att aktivera upparbetade immateriella tillgångar, för att i ett senare skede skriva av”. 

Tillverkande företag vill ofta använda sig av att ta upp indirekta tillverkningskostnader om de 

går dåligt medan de vill kostnadsföra det direkt om de går bra säger Karina. 
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Banker vill enligt Karina ha en rättvisande bild, vilket gör att de gärna vill att tillgångar skrivs 

upp till ett verkligt värde i balansräkningen. På så vis kan K3 vara mer lämpligt anser Karina, 

speciellt vid försäljning av företaget då nya ägare ska söka finansiering. Karina säger att K3 

tillåter företaget att göra uppskrivningar och värdera tillgångar till marknadsvärde, vilket kan 

gynna företaget då tillgångarnas värde lyfts upp. 

Karina menar att skriva upp tillgångar om företaget går dåligt kan ha en stor påverkan på valet 

mellan K2 och K3. Karina säger även att företagets vilja om en förenklad redovisning kan 

påverka valet. Vidare säger Karina att företag som vill ha en så förenklad redovisning som 

möjligt, och därför slippa periodiseringar på småbelopp, rekommenderas att välja K2. 

Huruvida företaget vill använda sig av kostnadsindelad eller funktionsindelad resultaträkning 

påverkar revisorns rekommendationer anser Karina. För att få använda funktionsindelad 

resultaträkning måste K3 tillämpas. Företag som vill använda sig av den kan vara företag som 

inte vill visa sin bruttovinst, vilket kan vara viktigt för en del företag gentemot konkurrenter. 

Förutom det och bankens påverkan menar Karina inte att intressenter påverkar företaget 

speciellt mycket, vilket innebär att t.ex. kunder och leverantörer inte har så stor påverkan på 

hur företag redovisar. 

Indirekta kostnader i varulagret påverkar även det valet mellan K2 och K3 anser Karina. I K2 

får man inte räkna in indirekta kostnader i varulagret, det är endast tillåtet i K3. Företag som 

går dåligt kan därför tvingas in i K3 för att inte förbruka kapitalet säger Karina. 

Företag som ligger nära gränsen för att kunna välja mellan K2 och K3 rekommenderas alltid 

K3 för att slippa byta senare menar Karina. Företag som ingår i en koncern rekommenderas 

alltid K3 för att endast i K3 är tillåtet med koncernredovisning, säger Karina.     

5.5 REVISOR GUSTAV 
Gustav har jobbat med revision i 10 år. Gustav jobbar framförallt med mindre och medelstora 

företag. Generellt är kunskapen om de nya regelverken rätt dålig bland folk då de har skjutet 

det framför sig menar Gustav. 

Företagen lyssnar och följer revisorns råd och rekommendationer fullt ut. “Man styr dem dit 

man vill att dem ska vara. Där man tycker att de passar bäst.” säger Gustav. Även de som har 

egen ekonomiavdelning följer revisorns råd och rekommendationer menar Gustav. 

Ett företag som ligger nära gränsen för mindre företag enligt ÅRL rekommenderas att välja 

K3 för att de inte ska behöva byta till K3 senare. Det kan också vara företag som man vet ska 

aktivera utvecklingskostnader eller vill att indirekta tillverkningskostnader ska ingå i det 

egenproducerade varulagret och därför väljer K3 för att det inte är tillåtet i K2 menar Gustav. 

Vad gäller om de nya regelverken ger mer arbete är det framförallt fastighetsbolagen som får 

merarbete genom komponentavskrivning säger Gustav. Företag som använder K2 behöver 

inte periodisera i samma grad som i K3. Företag som vill använda sig av indirekta 
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tillverkningskostnader egentillverkade varor i varulagret har ofta lågt resultat eller ett resultat 

som är volatilt därför att det påverkar resultatet negativt anser Gustav. Företag som har högre 

och stabilare resultat tycker sig inte behöva använda sig av de indirekta tillverkningskostnader 

i varulagret då de klarar av kostnaden utan att det påverkar resultatet på ett för dem negativt 

sätt, menar Gustav. 

Oftast finns det benägenhet att företag som går sämre väljer K3 och de som går bättre väljer 

K2. Anledningen till detta är att K2 tillåter större avskrivningar och att kostnader kan 

kostnadsföras direkt menar Gustav. K3 tillåter att kostnader kan tas upp i balansräkningen och 

därefter skrivas av. 

Konsultbolag och byggbolag har vid årets slut arbeten som inte blivit fakturerade än. Har de 

goda resultat vill de gärna skjuta på de intäkterna, därför kan K3 vara bättre dessa fall. K2 är 

regelbaserat och är mer anpassad för att passa med skattelagstiftningen, då det finns mindre 

justeringsposter, medan K3 inte är det. Därmed behöver man i K3 göra fler justeringsposter 

säger Gustav. 

Även bankers villkor kan påverka revisors rekommendationer. Till stora delar handlar det om 

att bankerna har väldigt dåliga kunskaper om redovisning och inte kan titta igenom 

resultaträkning och balansräkning på ett bra sätt säger Gustav. 

“Företag som inte har något behov av en flashig redovisning utåt sett vill ha en så billig 

redovisning som möjligt och väljer därför K2” menar Gustav. 

Företag som ingår i en koncern har en benägenhet att välja K3 för att få en enhetlighet i 

koncernen och för att kunna göra en koncernredovisning, vilket endast är tillåtet med K3 

säger Gustav. 

Revisorns rekommendationer påverkas även av om företaget vill ha en kostnadsindelad eller 

funktionsindelad resultaträkning menar Gustav. För att få använda funktionsindelad 

resultaträkning måste K3 tillämpas. De företag som vill använda sig av funktionsindelad 

resultaträkning är oftast företag som inte vill visa sin bruttovinst för sina konkurrenter, vilket 

kan vara viktigt för en del företag säger Gustav. Framför allt handlar det om företag som 

handlar med varor och därför inte vill visa sina marginaler på de sålda varorna jämfört med 

vad de köpte in dem för. Därmed tvingas företagen som vill använda funktionsindelad 

redovisning att använda K3, då det inte är tillåtet i K2. Gustav menar att intressenter så som 

leverantörer, konkurrenter och kunder inte har något betydande påverkan på hur företag 

redovisar, förutom att vissa företag vill dölja sina bruttovinster. Han menar att företagen inte 

anser att kunder och leverantörer använder företagets redovisning för att undersöka företaget, 

utan använder kreditupplysning. 

5.6 REVISOR LOTTA 
Lotta har arbetat som revisor i 30 år. Lotta jobbar främst med mindre företag. Revisorerna på 

byrån har fått mycket teoretisk utbildning i K-regelverken säger Lotta. Lotta menar att mindre 
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företag ofta inte har en ekonomiorganisation med kvalificerad redovisningskompetens därför 

blir revisorns rådgivning och rekommendationer avgörande. 

Lotta menar att om det inte finns något motiv eller behov av de metoder som finns i K3 är det 

självklara valet K2. Lotta säger att K2 är betydligt enklare än K3, eftersom K2 är ett strikt 

regelbaserat regelverk. 

“Är det en enkel verksamhet och ägarbilden ser ut som sådan att man inte har många 

intressenter som läser årsredovisningen finns det inga anledningar att välja K3” menar Lotta. 

Företag som vet med sig och ligger nära gränsen för att bli tvingade att tillämpa K3 väljer i 

regel alltid K3 för att slippa arbete och omräkningar när de väl blir tvungna. Lotta menar att 

företagen är mer benägna att välja att använda sig av K3 när det finns många intressenter som 

läser årsredovisningen, eftersom K3 ger en mer rättvisande bild. Om företaget är ett 

utvecklingsföretag behöver de ofta ta upp immateriella tillgångar i balansräkningen och inte ta 

kostnaden direkt, då det skulle påverka resultatet negativt. I K2 får man inte ha 

egenupparbetade immateriella tillgångar, därmed måste utvecklingsföretag i regel använda sig 

av K3 menar Lotta. Tillverkande företag som har mycket av indirekta kostnader för sina 

egentillverkade varor får räkna med dessa kostnader i varulagret i K3, vilket inte är tillåtet K2 

enligt Lotta. Därför finns det ofta goda skäl för tillverkande företag att välja K3. 

Lotta menar att banker kan påverka revisorns rekommendationer i valet mellan K2 och K3. 

Bankers kreditvillkor är ofta kopplade till nyckeltal varför valet av regelverk kan ha stor 

påverkan anser Lotta. Andra intressenter som kunder, konkurrenter och leverantörer har 

däremot inte någon större påverkan på rekommendationen förutom för vissa företag som vill 

dölja bruttovinsten säger Lotta. “Företag kan ha vissa motiv till att vilja redovisa 

resultaträkningen med en viss metod. Vissa företag vill ha en funktionsindelad 

kostnadsräkning därför att de inte vill visa sin bruttovinst vilket påverkar 

rekommendationen” säger Lotta. För att få använda funktionsindelad redovisning måste K3 

tillämpas. Oftast handlar det om företag som inte vill visa sin bruttovinst för sina 

konkurrenter, vilket kan vara viktigt för en del företag säger Lotta. Framför allt handlar det 

om företag som handlar med varor och inte vill visa sina marginaler på de sålda varorna 

jämfört med vad de köpte in dem för. På så vis tvingas företag som vill använda 

funktionsindelad redovisning in i K3 då det inte är tillåtet i K2 

Lotta menar att K2 är betydligt enklare än K3. Detta kan ha stor påverkan, särskilt de mindre 

ägarledda företagen som inte har behov av att visa årsredovisningen externt. “Har man ingen 

anledning att gå in i K3 väljer man K2 därför det blir enklare och reglerna är tydliga och 

enkla” säger Lotta. 

Det finns också ett kostnadsperspektiv menar Lotta. K2 är betydligt billigare då det är enklare 

och kräver mindre tid i anspråk menar Lotta. Exempelvis tycker många att 

komponentavskrivning är jobbigt och tidskrävande och det tillför inte mycket anser Lotta. 
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Lotta menar att det finns mer möjligheter i K3 att styra resultatet då det främst är 

principbaserat till skillnad från K2 som är regelbaserat. I små företag styrs resultatet genom 

löneuttag.     

Företag som presterar dåligt kan ha fördelar av att välja K3 säger Lotta. Främst på grund av 

att det är tillåtet att ta upp indirekta kostnader i egenproducerat varulager och att man får 

aktivera egenupparbetade immateriella tillgångar i balansräkningen, vilket inte är tillåtet i K2. 

Lotta menar att K3 i många fall ger en mer rättvisande bild än K2 då tillgångar värderas 

närmare verkligt värde än i K2. Också avskrivning på tillgångar redovisas på ett mer 

rättvisande sätt med principer i K3 menar Lotta. K3 kan också vara lämpligare att tillämpa om 

bolaget ska säljas då den återspeglar företaget mer offensivt, då tillgångar värderas högre men 

också för att visa en mer rättvis bild säger Lotta. 

Finansiella instrument får endast tas upp till anskaffningsvärde i K2 men får tas upp till 

verkligt värde i K3, vilket i sällsynta fall kan påverka revisorn rekommendation menar Lotta. 

Företag som ingår i en koncern rekommenderas alltid K3 för att endast i K3 är tillåtet med 

koncernredovisning, säger Lotta. Företag som ligger nära gränsen för att kunna välja mellan 

K2 och K3 rekommenderas alltid K3 för att slippa byta senare menar Lotta. 

5.7 REVISOR SUSANNE 
Susanne har arbetat som revisor i 13 år.  Susanne säger att de under senare tid fått mycket 

utbildning och har i dag bra kunskap om K2 och K3. Kunderna som Susanne har är i 

huvudsak mindre företag. 

Susanne säger: “Företagen lyssnar väldigt mycket på våra råd. Det är ytterst sällan så inte är 

fallet”. Susanne är noga med att tydliggöra att det är företagets eget beslut att följa revisorns 

rekommendationer och råd gällande valet mellan K2 och K3 eller för den delen andra råd och 

rekommendationer som har med redovisningen att göra. Susanne anser att revisorer påverkar 

företagen i en riktning som för dem anses bäst för företaget på så vis menar Susanne att: 

“påverkan är betydande från vår sida”. 

På frågan om hur väl företagen känner till K2 och K3 säger Susanne: 

“Min uppfattning är att de flesta inte ens känner till dessa regler utan vi får upplysa om 

reglerna för dem.” 

Susanne menar att för många företag som ligger i det lägre skiktet i gruppen mindre företag 

enligt ÅRL, rekommenderas att välja K2 om de inte är i behov av redovisningsval som är 

tillåtna i K3. Detta menar Susanne bero på att K2 är ett enklare regelverk att hantera. Susanne 

rekommenderar företag som kan ha fördelar av regler som endast är tillåtna i K3 att välja K3. 

Det handlar framförallt om utvecklingsföretag och fastighetsföretag. 
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De första posterna som Susanne särskilt kollar på är om de har några upparbetade 

immateriella tillgångar eller om de har några finansiella instrument som kan värderas till 

verkligt värde. Andra viktiga poster är varulager och uppskjuten skatt. Susanne menar att 

särskilt utvecklingsföretag som har egenupparbetade tillgångar kommer att rekommenderas 

att använda sig av K3, då det är tillåtet att ha egenupparbetade tillgångar i balansräkning vid 

tillämpning av K3. Susanne säger att om de valt K2 så skulle de inte få ha kvar tillgångarna i 

balansräkningen, vilket hade kunnat leda till att deras kapital hade kunnat förbrukas. Även 

tillverkande företag som har behov av att räkna in indirekta tillverkningskostnader i varulagret 

rekommenderas att använda K3. 

Susanne säger att beroende på om K2 eller K3 används kan man värdera tillgångar olika. 

Exempelvis får man i K2 endast göra uppskrivningar till taxeringsvärdet på fastigheter medan 

det i K3 är tillåtet med uppskrivningar till marknadsvärdet. Därmed kan de olika regelverken 

ha stor påverkan på balansräkningen menar Susanne.       

Susanne anser att företag som går bra oftast vill få ner resultatet då de inte vill visa kunderna 

hur bra företaget går samt att de vill hålla nere bolagsskatten. Susanne menar att företag som 

går lite sämre ofta vill få upp resultatet så att de kan visa på bra siffror till framförallt banker 

och viss mån andra intressent som kunder och leverantörer. Detta inverkar på 

rekommendationer till mindre företag menar Susanne, då K2 och K3 kan ha en stor påverkan 

på resultatet. 

Susanne menar att K2 och K3 kan spegla företag på olika sätt. Bankerna vill ha en så 

rättvisande bild av företaget som möjligt. Susanne menar att det därför är viktigt att 

rekommendera företaget att använda ett regelverk som speglar företagets verksamhet på rätt 

sätt och därmed visa på en så rättvisande bild som möjligt. 

Susanne anser att det inte är så stora skillnader kostnadsmässigt att använda K2 eller K3. 

Dock kan det i övergångsfasen ta mer tid i anspråk för exempelvis fastighetsbolag väljer K3 

och som därför måste börja tillämpa komponentavskrivning. 

Företag som ingår i en koncern rekommenderas alltid K3 för att endast i K3 är tillåtet med 

koncernredovisning, säger Susanne. Företag som ligger nära gränsen för att kunna välja 

mellan K2 och K3 rekommenderas alltid K3 för att slippa byta senare menar Susanne. 

Huruvida företaget vill ha kostnadsindelad eller funktionsindelad resultaträkning påverkar 

revisorns rekommendationer menar Susanne. För att få använda funktionsindelad redovisning 

måste K3 tillämpas. Det kan vara företag som inte vill visa sin bruttovinst för kunder, 

leverantörer och konkurrenter, vilket kan vara viktigt för en del företag säger Susanne. 

5.8 REVISOR HANS 
Hans har jobbat som revisor i 9 år. Hans säger att de löpande har fått utbildning i K-

regelverken och att revisorerna nu har goda baskunskaper. Nästan alla företag som Hans har 

som kunder är mindre företag som kan välja mellan K2 och K3. 
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Hans anser att företagen lyssnar på i stort sett alla de rekommendationer och råd som revisorn 

ger dem. Hans säger att företagen inte besitter de kunskaper om redovisning och de nya 

regelverken för att själva kunna avgöra vilket regelverk som är bäst. 

Hans menar att mindre företag som inte är i behov av att använda sig av de regler som finns i 

K3, ska använda K2. Detta för att K2 är enklare att hantera då det är regelbaserat, menar 

Hans. Hans anser att vissa företagstyper, exempelvis fastighetsbolag med större bestånd, ska 

välja K3 då det i K3 är tillåtet att värdera tillgångarna till verkligt värde. Detta menar Hans 

kan vara bra för vissa företag som vill kunna göra uppskrivningar till verkligt värde. Hans 

menar även att bankers krav indirekt påverkar rekommendationen av K2 eller K3. Banker har 

krav och vill kunna se de verkliga värdena i företagen. De företag som är beroende av 

bankfinansiering rekommenderas K3, då K3 i regel bättre speglar företag och därmed ger en 

mer rättvisande bild än K2, säger Hans. 

“På så vis kan bolag som går dåligt där tillgångar är värderade till taxeringsvärdet 

bokföringsmässigt, visa på tillgångarnas verkliga värde, vilket kan vara en fördel då banken 

ser att det finns ett värde i bolaget” säger Hans. 

Hans menar att exempelvis utvecklingsföretag och tillverkande företag, som är i behov av de 

regler som bara är tillåtna i K3 (såsom att aktivera upparbetade immateriella tillgångar och att 

räkna in indirekta kostnader för egentillverkade varor i varulagret) rekommenderas K3. 

Hans säger att: “företag som håller på med utveckling och innovationer har en tendens att 

sällan gå med vinst”. Hans menar därför att dessa rekommenderas att välja K3 är för att dels 

inte urholka kapitalet i bolaget, och dels kunna aktiverade indirekta kostnader för egna varor 

för att bättre spegla företagets verkliga värde. 

Alla företag vill visa ett så högt resultat som möjligt och samtidigt betala så lite skatt som 

möjligt, menar Hans. Detta är grunden för de rekommendationer som görs i vad som är bäst 

för företaget, K2 eller K3, säger Hans. Hans menar att företag som går bra oftast vill få ner 

resultatet, då de vill hålla nere bolagsskatten. Hans säger att företag som går lite sämre ofta 

vill få upp resultatet så att de kan visa på bra siffror till banker. Detta inverkar på 

rekommendationer till mindre företag menar Hans, då K2 och K3 kan ha en stor påverkan på 

resultatet. 

Hans anser att det inte är så stora skillnader kostnadsmässigt att använda K2 eller K3. Dock 

kan det i övergångsfasen ta mer tid i anspråk för exempelvis fastighetsbolag som väljer K3 

och som därför måste börja tillämpa komponentavskrivning. Komponentavskrivningen i sig 

tar mycket tid, vilket självklart kostar för företagen säger Hans. 

Om företaget är i behov av funktionsindelad resultaträkning kan det påverka revisorns 

rekommendationer, menar Hans. För att få använda funktionsindelad redovisning måste K3 

nämligen tillämpas. Företag som vill använda funktionsindelad resultaträkning kan vara 

företag som inte vill visa sin bruttovinst. Det kan vara av betydelse för en del företag, särskilt 

de som köper och säljer varor och inte vill vis bruttovinsten för kunder, leverantörer och 
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konkurrenter, menar Hans. Men han menar att kunder och andra intressenter trots allt sällan 

har någon påverkan på företagets val av redovisning. Den enda intressenten som har större 

påverkan är banken. 

Hans menar att företag som är i ett koncernförhållande alltid rekommenderas K3 för att kunna 

göra en koncernredovisning och få en enhetlig redovisning mellan bolagen. Företag som 

ligger nära gränsen för att kunna välja mellan K2 och K3 rekommenderas alltid K3 för att 

slippa byta senare, menar Hans. 

Hans menar att fördelar och nackdelar mellan K2 och K3, utifrån företagets behov och unika 

situation, vägs noga när rekommendationen utformas. 

5.9 REVISOR KARL 
Karl har arbetat som revisor i 11 år. Karl säger att revisorerna har fått mycket utbildning i K2 

och K3, men menar att det är först nu de praktiskt börjar tillämpa det. Karl menar att det 

kommer att ett tag för revisorerna att verkligen komma in i K-regelverken. Karl jobbar i 

huvudsak med mindre företag. 

Karl anser att företagen i stort sett alltid följer revisorns rekommendationer. Företagen har 

varken kunskap eller för den delen tid att sätta sig in i de nya regelverken. Därför blir 

revisorns rekommendationer avgörande, säger Karl. Karl menar att han alltid förklarar vad 

regelverken innebär, vilka för- och nackdelar som kan finnas för företaget och vilket 

regelverk som är mest lämpligt. Därefter är det företaget som måste ta beslutet, men i och 

med att de alltid följer revisorns rekommendationer säger han: “Det är i princip revisorerna 

som avgör vilket regelverk företagen kommer att använd sig av. “ 

Karl menar att företag som inte har behov av reglerna i K3 rekommenderas att välja K2. K2 är 

reglerbaserat och därmed betydligt enklare, säger Karl. 

Karl rekommenderar K3 till företag som är i behov av att använda sig av de regler som finns i 

K3. Karl säger “för företag som önskar sig större flexibilitet är K3 lämpligare, då det t.ex. 

går att skjuta på kostnader genom regler som endast är tillåtna i K3”. Karl anser att vissa 

företagstyper, exempelvis fastighetsbolag, ska välja K3 eftersom det är tillåtet att värdera 

tillgångarna till verkligt värde där. Karl menar att bankers krav påverkar rekommendationen 

av K2 eller K3, direkt eller indirekt. Banker har vissa krav och vill därför kunna se de verkliga 

värdena i företagen. De företag som är beroende av finansiering från bank rekommenderas 

K3, då K3 i regel bättre speglar företaget. Detta för att K3 tillåter företaget att värdera 

tillgångar till marknadsvärdet och därmed ger en mer rättvisande bild än K2, menar Karl. 

De företag som är i störst behov av reglerna i K3 menar Karl, är utvecklingsföretag och 

tillverkande företag. Regler såsom aktivera upparbetade immateriella tillgångar och att räkna 

in indirekta kostnader för egentillverkade varor i varulagret är exempel på redovisningsval 

som gynnar dessa typer av företag. 
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Karl säger att företag som går bra oftast vill få ner resultatet då de inte vill visa kunderna hur 

bra företaget går, samt att de vill hålla nere bolagsskatten. Går företagen bra rekommenderas 

därför K2 som tillåter större avskrivningar. Går företaget dåligt rekommenderas istället K3, då 

det i K3 är tillåtet att skjuta på kostnaderna genom olika tillåtna redovisningsval. Detta 

påverkar revisorns rekommendationer till mindre företag menar Karl, då K2 och K3 kan ha en 

stor påverkan på resultatet för vissa företag. 

Företag som ingår i en koncern rekommenderas alltid K3 för att endast i K3 är tillåtet med 

koncernredovisning, säger Karl. Företag som ligger nära gränsen för att kunna välja mellan 

K2 och K3 rekommenderas alltid K3 för att slippa byta senare menar Karl. 

Karl menar att vissa företag kan ha nytta av en funktionsindelad resultaträkning och då 

rekommenderas K3, då den endast är tillåten där. Förutom att företag kan vara rädda för att 

konkurrenterna, leverantörer och kunder ska dra nytta av vissa poster i redovisningen, och 

därför väljer funktionsindelad resultaträkning, anser inte Karl att intressenter så som 

leverantörer, konkurrenter och kunder har något betydande påverkan på revisorns 

rekommendation. Karl menar att företagen inte anser att kunder och leverantörer använder 

företagets redovisning för att undersöka företaget, utan använder istället kreditupplysning. 

5.10 EMPIRI - SAMMANFATTNING 

 

Faktorer som 

påverkar revisorns 

rekommendation 

Behov av 

funktionsindelad 

resultaträkning 

Behov av att använda 

aktivering av 

egenupparbetade 

immateriella 

tillgångar 

Behov av att räkna in 

indirekta 

tillverknings-

kostnader i 

varulagret 

Sven Bara tillåtet i K3 Bara tillåtet i K3 Bara tillåtet i K3 

Anna Bara tillåtet i K3 Bara tillåtet i K3 Bara tillåtet i K3 

Karina Bara tillåtet i K3 Bara tillåtet i K3 Bara tillåtet i K3 

Gustav Bara tillåtet i K3 Bara tillåtet i K3 Bara tillåtet i K3 

Lotta Bara tillåtet i K3 Bara tillåtet i K3 Bara tillåtet i K3 

Susanne Bara tillåtet i K3 Bara tillåtet i K3 Bara tillåtet i K3 

Hans Bara tillåtet i K3 Bara tillåtet i K3 Bara tillåtet i K3 

Karl Bara tillåtet i K3 Bara tillåtet i K3 Bara tillåtet i K3 
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Faktorer som 

påverkar revisorns 

rekommendation 

Lågpresterande 

företag (dåliga 

resultat) 

Högpresterande 

företag (starka 

resultat) 

Behov av 

komponent-

avskrivning 

Sven K3 K2 Bara tillåtet i K3 

Anna K3 K2 Bara tillåtet i K3 

Karina K3 K2 Bara tillåtet i K3 

Gustav K3 K2 Bara tillåtet i K3 

Lotta K3 K2 Bara tillåtet i K3 

Susanne K3 K2 Bara tillåtet i K3 

Hans K3 K2 Bara tillåtet i K3 

Karl K3 K2 Bara tillåtet i K3 

 
Tabell 3 Sammanfattning empirin, egen utarbetning 

Sammanställning av faktorer som påverkar revisorn, enligt den insamlade empirin. Behovet i 

företaget påverkar enligt revisorerna i vår studie rekommendationen av regelverk. Faktorerna 

i tabellen ovan ska ses som isolerade faktorer. Faktorerna vägs ihop beroende på företagets 

situation och behovet som uppstår till följd av den unika situationen. Detta utmynnar i en 

rekommendation av regelverk, K2 eller K3, enligt revisorerna i vår studie.  

Faktorer som 

påverkar revisorns 

rekommendation 

Behov av att visa 

”flashig” redovisning 

Behov av att visa 

rättvisande bild 
Styra resultatet 

Sven K3 K3 
K2 eller K3 beroende på 

företag 

Anna K3 K3 
K2 eller K3 beroende på 

företag 

Karina K3 K3 
K2 eller K3 beroende på 

företag 

Gustav K3 K3 
K2 eller K3 beroende på 

företag 

Lotta K3 K3 
K2 eller K3 beroende på 

företag 

Susanne K3 K3 
K2 eller K3 beroende på 

företag 

Hans K3 K3 
K2 eller K3 beroende på 

företag 

Karl K3 K3 
K2 eller K3 beroende på 

företag 
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6 ANALYS 

I analysen börjar vi med att redogöra för de likheter och skillnader vi har hittat mellan de 

revisorer vi har intervjuat, där vi börjar med att redovisa en tabell över faktorer som ligger 

bakom revisorns rekommendation av K2 eller K3. Det följs av att vi analyserar revisorns roll 

och betydelse i egenskap av rådgivare till mindre företag. Vidare har vi skapat en modell över 

beslutsprocess från företagets behov fram till att deras beslut i valet mellan K2 och K3, utifrån 

revisorns rekommendation. Därefter gör vi en återkoppling till de teorier vi har använt och vår 

empiri. Slutligen analyserar vi den teorimodell som skapades i teorikapitlet.  

6.1 JÄMFÖRELSE REVISORER 

6.1.1 FAKTORER BAKOM REKOMMENDATIONEN AV K2 OCH K3 ENLIGT REVISORERNA 
Sammanfattning om faktorer som har betydelse vid rekommendationen om K2 och K3: 

Faktorer som påverkar revisorns rekommendation Välj K2 Välj K3 

Behov av funktionsindelad  X 

Behov av att använda ” aktivering av egenupparbetade 

immateriella tillgångar 
 X 

Behov av att räkna in indirekta tillverkningskostnader i 

varulagret 
 X 

Behov av att visa ”flashig” redovisning  X 

Behov av att visa rättvisande bild  

Oftast K3 dock kan K2 

vara lämpligt för vissa 

företagstyper 

Styra resultatet 
X (beroende på 

företag) 
X(beroende på företag) 

Lågpresterande företag (dåliga resultat)  X 

Högpresterande företag (starka resultat) X  

Behov av komponentavskrivning  X 

Tabell 4 Faktorer bakom rekommendationen av K2 och K3, egen utarbetad 

Inledning

Regelverken

Teori

Metod

Empiri

Analys

Slutsats
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Faktorerna ovan är de faktorer som revisorerna uttrycker har betydelse vid deras 

rekommendation mellan K2 och K3. Revisorerna utgår från samma faktorer när de gör sina 

rekommendationer i enlighet med faktorerna i tabellen. De viktigaste faktorerna för att välja 

K3 är enligt revisorerna; om behov av funktionsindelad resultaträkning finns, behov av att 

skjuta kostnader framåt, behov av att visa en rättvisande bild och behov av 

koncernredovisning. De viktigaste faktorerna för att välja K2 är enligt revisorerna behov av 

större avskrivningar. Avsaknad av reglerna i K3 enligt faktorerna ovan är också ett skäl till att 

välja K2 då K2 är enklare som regelverk för företag att hantera. 

6.1.2 LIKHETER I SYNEN PÅ REKOMMENDATIONER AV K2 OCH K3 
Samtliga revisorer i vår studie är tydliga med att de alltid utgår ifrån det behov som företaget 

har när de rekommenderar K2 eller K3. Behovet utgår ifrån företagets unika situation. 

Revisorerna menar att företag som exempelvis har behov av att använda redovisningsval som 

endast är tillåtna i K3 i regel alltid rekommenderas K3. Revisorerna menar att 

rekommendation alltid grundar sig på vad som är bäst för företaget utifrån revisorns 

perspektiv. 

Två väsentliga perspektiv som inverkar på den slutliga rekommendationen kan identifieras, ett 

intressentperspektiv och ett resultat- och skattefokusperspektiv. Dessa två väsentliga områden 

kan vara i samklang med varandra eller vara i konflikt, när revisorn ska rekommendera 

regelverk. För att tydliggöra detta kan två exempel illustreras enligt följande: 

En revisor som ska rekommendera ett mindre ägarlett företag om mest lämpliga regelverk 

mellan K2 och K3 ställs i inför ett dilemma om följande situation uppstår: företaget är i behov 

av banklån och har därmed krav från banken att visa en rättvisande bild. Samtidigt är 

företaget högavkastande och vill minska vinsten för att kunna betala mindre skatt. I denna 

situation står intressentperspektivet i konflikt med resultat- och skattefokusperspektivet. 

Banken vill ha en rättvisande bild och företaget vill skriva av så mycket som möjligt. Frågan 

för revisorn blir vilket perspektiv som tillgodoser företagets behov bäst och som därmed ger 

företaget mest nytta (resultat- och skattefokusperspektivet eller intressentperspektivet) när 

denne rekommenderar K2 eller K3. Rekommenderas K2 bedömer revisorn att resultat- och 

skattefokusperspektivet är viktigare, för det ger företaget möjlighet att kunna få ner resultatet 

och på så vis betala lägre skatt. Skulle revisorn istället rekommendera K3 är det för att 

intressentperspektivet är viktigare. Därför att K3 bättre tillgodoser bankers önskan om en 

redovisning som speglar företaget och för att K3 tillåter att tillgångar kan värderas till verkligt 

värde (BFNAR 2012:1). 

En situation där resultat- och skattefokusperspektivet går hand i hand med 

intressentperspektivet kan vara följande: ett utvecklingsföretag har höga utvecklingskostnader 

och vill aktivera dessa som immateriella anläggningstillgångar i balansräkningen för att inte 

redovisa negativa resultat och förbruka kapitalet. Samtidigt är företaget i stort behov av 

externa finansiärer, som bank, och måste använda en redovisning som visar en så rättvisande 

bild av företaget som möjligt. Utifrån intressentperspektivet måste K3 väljas då det ger en mer 

rättvisande bild och tillåter företaget att värda tillgångar till marknadsvärdet (BFNAR 

2012:1). Även vad det gäller resultat- och skattefokusperspektivet ska K3 väljas för att jämna 
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ut resultatet och inte förbruka kapital, då aktivering av egenupparbetade immateriella 

tillgångar endast är tillåtet i K3 (BFNAR 2012:1). 

6.1.2 SKILLNADER I SYNEN PÅ REKOMMENDATIONER AV K2 ELLER K3 
Revisorerna i vår studie är alla överens om att i princip samtliga faktorer som identifierats i 

tabell 3 ligger bakom och har betydelse för de rekommendationer som ges i valet K2 eller K3. 

Det som skiljer revisorerna i vår studie åt är att de väger intressentperspektivet och resultat- 

och skattefokusperspektivet olika tungt när det föreligger konflikt mellan dessa (se exemplet 

ovan). 

6.2 REVISORNS ROLL OCH BETYDELSEN 
Alla revisorer i vår studie menar att deras rekommendationer har en avgörande betydelse. De 

menar att samtliga rekommendationer de ger beträffande redovisning och redovisningsval i 

princip alltid följs. Vidare menar revisorerna att företagen alltid följer deras rekommendation 

gällande huruvida företaget bör använda sig av K2 eller K3.  Även teorin anser att revisorns 

roll som rådgivare till företagen är betydande, och i många fall helt avgörande (Bennett & 

Robson, 1999; Robinson, 1982; Svanström, 2008). Detta beror i hög grad på att revisorn 

besitter en betydligt större kompetens än företaget gällande redovisningsfrågor och andra 

ekonomiska frågor (Svanström, 2008). Samtliga revisorer menar att kunskapen inte finns i 

företaget och därmed blir det självklart att följa revisorns rekommendationer och råd när dessa 

rekommenderar K2 eller K3, men också i övriga frågor kring redovisningen, vilket också 

Diamant (2004), Jeppesen (1998) och Svanström och Sundgren (2012) menar. Även Esslinger 

(1997) menar att revisorn besitter stora kunskaper inom redovisning och annan ekonomisk 

rådgivning och revisor därmed ses som en expert och blir det självklara bollplanket för 

mindre företag. Svanström (2008) menar också att revisorn är särskilt viktig för mindre 

företag extern rådgivning av såväl redovisningsfrågor som andra ekonomiska frågor då 

kunskapen inte är tillräcklig internt. 

Revisorerna i vår studie menar att det som ger deras rekommendationer särskild tyngd är 

deras djupa förståelse för redovisning kombinerat med utbildningen de fått om K2 och K3. 

Detta gör att de kan rekommendera företaget regelverk utifrån företagets behov. På så vis 

rekommenderas företaget det lämpligaste regelverket av K2 eller K3 av en person med god 

kunskap om såväl redovisning som företaget och dess situation. Detta håller Svanström och 

Sundgren (2012) med om. Det är revisorns spetskompetens i olika detaljfrågor så som skatt 

och redovisningsregler som gör att revisorns rekommendationer blir avgörande (Diamant, 

2004; Jeppesen, 1998; Nyström, 1996; Svanström & Sundgren, 2012). 

6.3 PROCESSEN - FRÅN BEHOV TILL REKOMMENDATION 
För att på ett tydligt och enkelt sätt förstå hur och vad revisorn grundar sina 

rekommendationer på har en beslutslogisk process skapats utifrån den insamlade empirin. 

Processen ska ses som de informella steg, ur revisorns synvinkel, från att denne ser behovet i 

företaget tills rekommendationen ges. 
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Steg 1: Revisorn börjar med att titta på företagets behov. Behöver företaget aktivera 

egenupparbetade immateriella tillgångar för att inte redovisa negativa resultat? Finns det 

intressenter exempelvis banker som vill kunna se en så rättvisande bild som möjligt? Behövs 

stora avskrivningar för att minimera skatten? 

Steg 2: Därefter väger revisorn de olika aspekterna mot varandra och undersöker om det finns 

faktorer som talar emot varandra. Dessa aspekter vägs mot varandra utmynnar i en 

rekommendation som ger maximal nytta för företaget sett ur revisorns perspektiv. Exempelvis 

ett företag som är i behov av att redovisa större avskrivning för att få ner sitt höga resultat 

(rekommenderas K2 ur denna aspekt), men samtidigt har intressenter som vill ha en 

redovisning som återspeglar en så rättvisande bild som möjligt (rekommenderas K3 ur denna 

aspekt). 

Steg 3: Därefter lämnas rekommendationen av regelverk, K2 eller K3. 

Steg 4: Företaget följer revisorns rekommendation och tar “beslutet” om vilket regelverk som 

ska användas. 

Figur 4 Beslutsprocess val av regelverk, egen upparbetad 

 

Revisorernas syn på hur rekommendationen leder fram till valet mellan K2 och K3

Företagets 
behov
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situation? Går 
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6.4 ÅTERKOPPLING MELLAN TEORI OCH EMPIRI 

6.4.1 REDOVISNINGSVAL 

6.4.1.1 REDOVISNINGSVAL - BEHOVET 
Redovisningen kan anpassas genom att välja mellan olika tillåtna redovisningsval, för att på 

så vis återge företagets verksamhet på ett önskvärt sätt (Healy & Whalen, 1999; Mulford & 

Comiskey, 2002). Enligt Gordon (1964) finns det olika behov som påverkar vilka 

redovisningsval som görs. Samtliga revisorer utgår från de behov som de anser finns i 

företaget när de rekommenderar K2 eller K3. Olika företag kan ha olika behov menar Anna 

och Karina. De anser det viktigt är att se behoven och rekommendera det regelverk som är 

bäst lämpat för företaget (Anna och Karin). 

Gordon (1964) ger ett antal förslag på hur redovisningen kan anpassas genom redovisningsval 

utifrån olika behov. Exempelvis menar Gordon (1964) redovisningen kan anpassas och styras 

genom olika tillåtna redovisningsval för att leverera maximalt mervärde för företaget. 

Revisorerna i vår studie är inne på samma spår. De menar att rekommendationen av regelverk 

utgår från vad som är till störst nytta för företaget. Gordon (1964) menar att redovisningen 

anpassa genom redovisningsval som exempelvis leder till att intressenters önskan tillgodoses, 

och/eller att så lite skatt som möjligt ska betalas. Enligt Healy och Whalen (1999) gör 

möjligheten att använda sig av olika redovisningsval att redovisningen kan anpassas på ett sätt 

som gör att företag kan vinna fördelar. Exempelvis genom att framställa företagets 

ekonomiska ställning på ett sätt som kan framstå som bättre än vad det egentligen är (Healy & 

Whalen, 1999). Samtliga revisorer i vår studie menar att det är de bakomliggande behoven 

som vägs in i rekommendationen av regelverk och dessa är olika starka beroende på 

företagets situation (hur bra företaget går), förhållandet till intressenter och vilken företagstyp 

företaget är (exempelvis tillverkande företag och utvecklingsföretag). 

6.4.1.2 REVISORNS REKOMMENDATIONER UTIFRÅN INTRESSENTER 

6.4.1.2.1  Intressentteorin och intressenters påverkan på revisorns 

rekommendation 

Intressentteorin tillämpas för att förklara hur företag agerar för att tillfredsställa sina 

intressenters förväntningar (Deegan och Unerman, 2011). Deegan och Unerman (2011) menar 

att en intressent kan vara en person, ett företag eller annan typ av organisation. Deegan och 

Unerman (2011) menar att ägarna, stat (exempelvis lagstiftning och skatteregler), anställda, 

långivare/fordringsägare, leverantörer, konkurrenter och kunder är exempel på intressenter. 

Intressenter måste vara ekonomiskt intresserade och engagerade i en organisation eller 

företag. Vidare menar Deegan och Unerman (2011) att en intressent måste kunna påverkas av 

företaget och själv kunna påverka den för att kunna betraktas som intressenter. Revisorerna i 

vår studie menar att banken är den främsta intressenten för många mindre företag. Detta 

menar revisorerna beror på den beroendeställning företagen har till banken. Andra intressenter 

såsom leverantörer, konkurrenter och kunder har liten påverkan och inverkar sällan på 

revisorns rekommendationer anser revisorerna i vår studie. Dock kan vissa företag, som 

exempelvis handlar med varor, vilja dölja bruttoresultatet för kunder, konkurrenter och 
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leverantörer. Detta menar revisorerna i vår studie kan inverka på rekommendationen då det 

endast i K3 är tillåtet med funktionsindelad resultaträkning i vilken bruttovinsten inte 

redovisas (BFNAR 2012:1). 

6.4.1.2.2  Leverantörers, kunders och konkurrenters påverkan på revisorns 

rekommendation 

Leverantörer vill ha kunder som de tror kommer kunna betala sina räkningar, och som 

kommer generera ett lönsamt affärsförhållande (Healy & Whalen, 1999). Därför är det viktigt 

för företaget att kunna visa att de har en finansiell styrka som kund gentemot leverantören. 

Detta för att kunna få fördelaktiga avtal med leverantörer och trygga varuförsörjningen (Healy 

& Whalen, 1999). Kunder vill använda sig av företag som kan prestera bra produkter till dem 

(Healy & Whalen, 1999). Kunderna vill också se att företaget kan fortsätta producera bra 

varor (Healy & Whalen, 1999). Det gör att de finansiella rapporterna kan vara viktiga för 

kunderna när de ska välja att köpa varor från ett företag (Healy & Whalen, 1999). 

Konkurrenter kan använda företagets finansiella rapporter till att få information hur det ser ut 

i företaget (Fields at al., 2001). Därför vill vissa företag utelämna viss finansiell information i 

årsredovisningen. På så vis blir det svårare för konkurrenterna att kunna utläsa information 

och företagets verksamhet kan bättre skyddas gentemot dessa. (Fields at al. 2001).  

 

Revisorerna i vår studie menar att rekommendationen av regelverk inte påverkas av 

leverantörer, kunder och konkurrenter på det sätt som Fields et al. (2001) och Healy och 

Whalen (1999) menar enligt ovan. Det är bara ur företagets synvinkel, när dessa känner ett 

behov av att dölja bruttovinsten för leverantörer, konkurrenter och kunder som det påverkar 

revisorns rekommendation, menar revisorerna i vår studie. Det handlar då om att dölja 

bruttovinsten genom att välja en funktionsindelad resultaträkning istället för en 

kostnadsslagsindelad resultaträkning. Och då rekommenderas K3 då det endast i K3 är tillåtet 

med funktionsindelad resultaträkning menar revisorerna i vår studie. Det ska dock tydliggöras 

att det rör sig om en mycket liten andel av företagen som anses ha behov av att dölja 

bruttovinsten gentemot externa intressenter, och därför rekommenderas K3, enligt revisorerna 

i vår studie. 

6.4.1.2.3 Ägarnas påverkan på revisorns rekommendation 

Ägarna påverka revisorns rekommendation framförallt i de fall där företaget tillhör en 

koncern menar revisorerna. För att kunna göra en koncernredovisning måste företag använda 

sig av K3 (BFNAR, 2012:1). Det gör att revisorerna måste rekommendera K3 till företag som 

ingår i en koncern. Då koncernredovisningen endast är tillåten i K3 måste revisorn bortse från 

andra behov i företaget som kan peka mot att K2 kan vara lämpligast val. 

6.4.1.2.4 Bankers påverkan på revisorns rekommendation 

Enligt Bruns & Fletcher (2008) har mindre företag oftast väldigt svårt att finansiera sig själva 

och behöver oftast ta hjälp av externt kapital. Det innebär att finansiering genom lån blir av 

stor betydelse för mindre företag. Den vanligaste externa finansieringen är genom banklån 

(Winborg & Landström, 2001). Det gör banker till en mycket viktig intressent. Revisorerna i 

vår studie menar att om företaget har ett beroende av bankfinansiering, påverkar det revisorns 

rekommendation av regelverk. För de flesta företagen som är beroende av banker är K3 
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lämpligast, då det speglar tillgångarnas verkliga värde på ett tydligare sätt än K2 menar Lotta, 

Karina och Sven. Fekete et al. (2010) tar upp rättvisande bild som en faktor som påverkar 

redovisningsvalen. Beatty och Harris (1999) och Fekete et al. (2010) anser att det är viktigt att 

visa på en bra bild utåt, framförallt för att lättare kunna få extern finansiering genom banker. 

Asare och Wright (2012) menar att banker efterfrågar rättvisande bild i företagets 

redovisning. Detta för att bankerna ska kunna göra en kreditbedömning utifrån företagets 

unika ställning. Revisorerna i vår studie är medvetna om bankens önskemål om en 

redovisning som återspeglar företagets verksamhet på ett rättvisande sätt. Därför brukar K3 

vara lämpligast då det är tillåtet att skriva upp tillgångar såsom fastigheter och finansiella 

tillgångar till verkligt värde, medan det i K2 exempelvis bara är tillåtet att ta upp fastigheter 

till taxeringsvärdet. Revisorerna i vår studie menar också att K3 tillåter företag att värdera 

tillgångar till vekligt värde, vilket ger möjlighet för företag att “visa upp” sig för banken. På 

så vis är K3 till fördel för både banken och företaget menar revisorerna. 

6.4.1.2.5 Relation till banken - modell 
Enligt revisorerna i vår studie har intressenter såsom leverantörer och kunder ingen påverkan 

på revisorns rekommendation mellan K2 och K3 mer än i den utsträckning som diskuterats 

ovan. Däremot anser revisorerna i vår studie att banker påverkar revisorernas 

rekommendationer i hög utsträckning för de företag som har banklån. För att illustrera 

relationen mellan bank och företag, som påverkar revisorns rekommendation, skapar vi en 

modell som tar sin utgångspunkt i detta förhållande.  
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Figur 5 Relationen mellan bank och företag, egen utarbetad 

Förhållandet mellan banker och företag kan illustreras genom en typ av 

tvåvägskommunikation enligt figur 5. Banken efterfrågar en rättvisande redovisning som ger 

en rättvisande bild av företaget (Asare & Wright, 2012; Fekete et al., 2010; Maltby, 2011). 

Företaget vill å sin sida visa upp sina tillgångar/värden på bästa sätt menar revisorerna i vår 

studie. Revisorerna i vår studie menar att de rekommenderar K3 till företag som är i behov av 

bankfinansiering. K3 är lämpligt för såväl företaget som banken. Anledningen till detta menar 

revisorerna i vår studie är för att K3 tillåter företaget att visa på tillgångarnas verkliga värde 

vilket inte är tillåtet i K2 (BFNAR: 2008; BFNAR: 2012). Samtidigt är K3 lämpligt ur 

bankens synvinkel då K3 speglar företaget på ett mer rättvisande sätt än K2 anser revisorerna. 

6.4.1.2.6 Mer eller mindre omfattande redovisning - utifrån ett 

intressentperspektiv 

Ett uppenbart problem med mindre omfattande redovisningsval är att det inte alltid ger en 

rättvisande bild för all fakta och alla omständigheter i bolaget (Fields et al., 2001). Fields et 

al. (2001) menar att en allt för enkel och begränsad redovisning i många sammanhang kan 

vara svår att använda för olika intressenter. Därför bör företaget ställa sig frågan huruvida den 

extra kostnaden är värd att lägga för att få en mer användbar redovisning, som också kan vara 

en fördel gentemot intressenter (Fields et al., 2001). Revisorerna i studien menar att det finns 
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vissa övergångskostnader som är större om företaget väljer K3, speciellt för fastighetsbolag 

som måste använda komponentavskrivning. Företag som är beroende av banker för 

finansiering rekommenderas att använda K3 för att kunna visa verkliga värden på företagets 

tillgångar menar Lotta och Susanne. 

6.4.1.2.7 Strategiskt redovisningsval 

Gigler och Hemmer (2001) menar i sin studie att det finns en koppling mellan redovisningsval 

och utlämning av information. Gigler och Hemmer (2001) anser att tillämpning av 

redovisning kan ha i syfte att inta en defensiv hållning för att på så vis göra redovisningsval 

som inte avslöjar olika poster i resultat- och balansräkning. Exempelvis på sådana poster är 

inköpskostnader och bruttomarginaler. Revisorerna i vår studie menar precis som tidigare 

nämnt att vissa företag som handlar med varor kan ha fördelar av att använda K3 då det i K3 

är tillåtet att använda funktionsindelad resultaträkning (BFNAR 2012:1), för att dölja sin 

bruttovinst. 

6.4.1.2.8 Agentteori - intressenter och företaget 

Eisenhardt (1989) menar att det finns ett principal-agent förhållande i alla ekonomiska 

samarbeten där parterna har olika mål och risknivåer. Detta resulterar i 

informationsasymmetri mellan parterna (Eisenhardt, 1989). Det gör att det finns ett principal-

agent förhållande mellan företaget och företagets intressenter (Jensen & Meckling, 1976). 

Oftast har agenten mer information än principalen (Eisenhardt, 1989; Fields et al. 2001). 

Samtidigt vill båda parterna nyttomaximera, vilket gör att problem kan uppstå om parterna har 

olika intressen. Det gör att agenten kan använda sitt informationsövertag till att agera på ett 

sätt som är till sin nytta för denne, vilket kan vara till principalens nackdel. Revisorerna i vår 

studie menar att informationsasymmetri har betydelse vid rekommendationen mellan K2 och 

K3. Detta gäller ur två aspekter för mindre företag, minska informationsasymmetrin gentemot 

bank och öka den gentemot vissa intressenter.  

Revisorerna i vår studie menar att det föreligger informationsasymmetri mellan företag och 

banker. Bankerna vill ha en så rättvisande bild som möjligt menar revisorerna, vilket påverkar 

rekommendationen. För att tillgodose bankernas krav och reducera informationsasymmetrin 

så att företaget får lån, måste därför valet mellan K2 och K3 ta hänsyn till bankens krav 

(Eisenhardt, 1989; Fields et al. 2001; Jensen, 1994). Revisorerna i vår studie menar att det går 

att underlätta för bankerna att få information om bolaget genom att använda K3 då K3 anses 

bättre spegla företaget på ett rättvisande sätt. Detta för att det i K3 är tillåtet att skriva upp 

tillgångar till verkligt värde. Gustav, Lotta och Susanne menar därför att K3 är lämpligast för 

företag som är beroende av bankfinansiering och rekommenderar därför K3 till dessa företag. 

Revisorerna menar därför att K3 är lämpligt då värderingen bygger på verkligt värde medan 

K2 bygger på försiktighetsprincipen och anskaffningsvärdering ska tillämpas. Gustav och 

Lotta menar att det också kan finnas andra intressenter exempelvis kunder, konkurrenter och 

leverantörer som kan ha intresse av företaget och påverkar revisorns rekommendation, vilket 

stämmer med vad Eisenhardt (1989) menar. Exempelvis är revisorerna i vår studie överens 

om att företag som handlar och säljer varor och vill dölja sin bruttovinst gentemot 
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intressenterna ovan, rekommenderas välja K3, för att därmed försvåra för konkurrenter att 

utläsa information. Då handlar det snarare om att öka informationsasymmetrin.   

6.4.1.2 REVISORNS REKOMMENDATIONER UTIFRÅN SKATT- OCH RESULTATFOKUS 

6.4.1.2.1 Revisorns rekommendationer utifrån skatt och resultatstyrning: 

behovet styr 

Företags behov är också beroende av företagets interna situation och finansiella ställning, dvs. 

hur företaget presterar rent finansiellt menar revisorerna i vår studie. Redovisningsval görs för 

att anpassa redovisningen i önskad riktning (Healy & Whalen, 1999; Mulford & Comiskey, 

2002). Detta för att på så vis skapa maximalt mervärde utifrån företagets situation (Gordon, 

1964). Det gör att viljan att styra resultatet åt en viss riktning påverkar redovisningsvalen 

(Watts & Zimmerman, 1990). Anna, Hans och Susanne menar att rekommendationerna till 

företag i valet mellan K2 och K3 påverkas av tillåtna redovisningsval i respektive regelverk. 

De regelverk som bäst svarar mot företagets behov rekommenderas menar Anna, Hans och 

Susanne. 

Poli (2013) visar på att resultatstyrning är vanligt förekommande i länder med s.k. code law 

system, dvs. i länder där redovisningen och skattelagstiftningen är nära sammankopplade. Det 

kan göra att företagsledningen kan ha motiv att använda sig av resultatstyrning för att styra 

resultat mot en riktning som gynnar företaget skattemässigt (Healy & Whalen, 1999; 

Vinciguerra & O’Reilly-Allen, 2004; Gorgan et al., 2012). Revisorerna i vår studie menar att 

företag vill få ner skatten så mycket som möjligt, vilket inverkar på revisorns 

rekommendationer mellan K2 och K3. Ägarledda företag som går bra vill få ner skatten. 

Därför menar revisorerna i vår studie att de brukar rekommendera K2 till dessa företag, då K2 

tillåter metoder som ger större möjligheter till snabbare avskrivning (BFNAR 2008:1). 

Iatridis (2010) och Poli (2013) tar upp några situationer där resultatstyrning används. 

Exempelvis för att flytta över resultat från bra år till ett dåligt år, för att skjuta upp vinsten och 

på så vis minska skatten eller när det finns ett behov av att visa ett bra resultat och företaget 

därför väljer att skjuta ett dåligt resultat framför sig (Iatridis, 2010). Dessa situationer menar 

revisorerna i vår studie påverkar deras rekommendationer till företagen i valet mellan K2 och 

K3. Revisorerna i vår studie menar att exempelvis utvecklingsföretag är företag som oftast 

vill skjuta på kostnader och behöver därmed kunna aktivera egenupparbetade immateriella 

tillgångar i balansräkningen, som vid ett senare tillfälle kan skrivas av. Därmed 

rekommenderas K3, då det endast är tillåtet att aktivera egenupparbetade immateriella 

tillgångar i K3 (BFNAR 2012:1). 

6.4.1.2.2 Redovisningsval i praktiken för styrning av resultat 

Healy och Whalen (1999) visar i sin studie exempel på redovisningsval som kan göras för att 

påverka styrning av resultatet. Healy och Whalen (1999) tar upp poster som är viktiga att 

fokusera på när det ska ta ställning om vilka redovisningsval som ska göras. För att göra 

redovisningsval så att resultatet kan styras åt önskad riktning är poster såsom 

anläggningstillgångar och hur avskrivningarna och nedskrivningarna för dessa ska se ut 

(Healy & Whalen, 1999). Också hur olika redovisningsval påverkar värderingen av varulagret 

måste undersökas för att se vilken påverkan det får på resultatet, då olika redovisningsval ger 
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olika värderingsmöjligheter (Healy & Whalen, 1999). Revisorerna i vår studie menar att olika 

redovisningsval (för att kunna styra resultatet åt en riktning som gynnar företaget mest) görs i 

form av att välja regelverk utifrån vilka redovisningsval som är tillåtna i respektive regelverk. 

För att skjuta på kostnader rekommenderar revisorerna i vår studie att välja K3 för att kunna 

aktivera egenupparbetade immateriella tillgångar och för att kunna räkna in indirekta 

kostnader för egentillverkade varor i varulagret (BFNAR 2012:1). 

Dischev och Li (2013) diskuterar redovisningsval hos tillväxtföretag. De menar att företag, 

särskilt tillväxtföretag, vill styra resultatet åt en lämplig riktning beroende på företagets 

situation som ger skattemässiga fördelar. Revisorerna i vår studie menar att 

rekommendationerna tar sin utgångspunkt i vilka fördelar som kan uppnås när de 

rekommenderar K2 eller K3. För att undvika att företag som går sämre ska visa negativa 

resultat rekommenderas de att räkna in indirekta kostnader i anskaffningsvärdet för 

egentillverkade varor i varulagret, för att på så vis slippa belasta resultatet direkt. Därför blir 

företag rekommenderade K3, då det endast är där det är tillåtet att räkna in indirekta kostnader 

för egentillverkade varor i varulagret (BFNAR 2012:1).  

6.4.1.2.3 Resultatutjämning 

Prencipe et al. (2008) diskuterar i sin studie framförallt ett område som företagen kan använda 

för att försöka jämna ut resultatet, nämligen redovisningen av forskning och utveckling. 

Prencipe, et al. (2008) har utgått ifrån hur situationen ser ut i Italien, där det finns bra 

möjligheter att påverka resultat utifrån hur företagen väljer att redovisa kostnader för 

forskning och utveckling. Detta genom att det finns möjligheter att ta upp visa delar inom 

forskning och utveckling i balansräkningen som immateriella tillgångar istället för att 

kostnadsföra dem direkt. Detta menar Prencipe et al. (2008) ger företag möjlighet att påverka 

när de vill ta upp kostnader för projekt under forskning och utveckling, vilket gör att företag 

kan välja att skjuta kostnader framför sig, för att aktiveras senare år. På så vis kan 

redovisningsval göras för att hålla ett jämnt resultat och inte riskera att redovisa ett negativt 

resultat. Samtliga revisorer i vår studie anser att olika redovisningsval som är tillåtna i K3, 

exempelvis egenupparbetade immateriella tillgångar och indirekta tillverkningskostnader för 

egna varor inräknade i varulagret (BFNAR 2012:1) är till fördel för olika företag. Det gör att 

företag som är i behov av att jämna ut sitt resultat och skjuta upp kostnader till framtiden, 

rekommenderas K3. Gustav och Hans menar att särskilt utvecklingsföretag som inte har så 

mycket intäkter i början, tjänar på att aktivera egenupparbetade immateriella tillgångar i 

balansräkningen. På så vis aktiveras tillgångar i balansräkningen och behöver inte 

kostnadsföras förrän vid ett senare tillfälle (BFNAR 2012:1). Gustav och Hans menar att 

samma princip, att skjuta upp kostnader till framtiden, kan tillämpas genom att inkludera 

indirekta tillverkningskostnader för egna varor i varulagret (BFNAR 2012:1). 

6.4.1.2.4 Konservativ redovisning - fokus på skatteminimering 

Bagnoli och Watts (2005) diskuterar konservativ redovisning. Bagnoli och Watts (2005) 

menar att en viktig del konservativ redovisning syftar till att minimera beskattningen av 

företaget. Vid tillämpning av konservativ redovisning förväntas resultatet pressas ner enligt 

Bagnoli och Watts (2005). Detta beror på att tillgångarna ska värderas så lågt som möjligt 

genom bl.a. stora avskrivningar. Detta är något som revisorerna i vår studie tar hänsyn till. De 
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menar att många företag, särskilt ägarledda, vill betala så lite skatt som möjligt. Anna och 

Karin menar därför att de rekommenderar K2 till dessa företag, och speciellt de som inte har 

externa intressenter såsom banker, som har krav på redovisningen. Detta för att det finns 

generösare avskrivningsregler i K2.   

Godwin et al. (2001) menar att konservativ redovisning resulterar i lägre vinst genom att styra 

avskrivningar. Revisorerna i vår studie menar att det går att anpassa avskrivningarna beroende 

på om K2 eller K3 används. Företag som går väldigt bra och vill få ner resultatet har fördelar 

av att använda K2. Företag som vill skjuta avskrivningar på framtiden kan ha fördel av att 

välja K3 om de har möjlighet att använda de redovisningsval som tillåter det menar Anna och 

Lotta. Bagnoli och Watts (2005), Godwin et al. (2001) och Watts (2003) tar upp relationen 

mellan skatt och redovisning som en av de främsta anledningarna till att använda sig av en 

konservativ redovisning. Detta menar Godwin et al. (2001) innebär att redovisningen kan 

anpassa för att också i framtiden styra resultatet genom att fördröja eller tidigarelägga 

kostnader och intäkter, vilket gör att skattekostnader bättre kan styras och jämnas ut mellan 

åren. 

6.4.1.2.5 Redovisningsval utifrån ett skattefokus 

Cloyd et al. (1996) visar på att redovisningsval påverkas av skatteskäl i betydande grad. Ball 

och Shivakumar (2005), Burgstahler et al. (2006), Cloyd et al. (1996) och Iatridis (2010) 

menar även de att skatten är en stor anledning till att göra olika redovisningsval för att sänka 

resultatet. Vill företaget visa så låg skatt som möjligt görs redovisningsvalet på så vis att 

kostnader aktiveras (Cloyd et al., 1996). Ball och Shivakumar (2005) menar att 

redovisningsval väljs som tillåter stora avskrivningar, på så vis kan resultatet sänkas och lägre 

skatt uppnås. Fields et al. (2001) menar också att redovisningsval görs för att möjliggöra så 

stora avskrivningar som möjligt för att få gynnsamma skatteeffekter. Revisorerna i vår studie 

är inne på samma linje. De företag som har starka resultat rekommenderas att välja K2 för att 

kunna göra så stora avskrivningar som möjligt. De företag som går dåligt och kan använda 

redovisningsval i K3 som är generösare med att skjuta upp kostnaderna, rekommenderas K3 

menar revisorerna. Blake et al. (1997) har undersökt sambandet mellan skattelagstiftning och 

redovisningsregler i Sverige. Det kom fram till att det alltid har funnits ett tät samband mellan 

svensk skatteredovisning och redovisningsregler. Det gör att skatten är en viktig komponent 

som påverkar hur redovisningen utformas (Blake et al., 1997). Detta överensstämmer med 

revisorernas rekommendationer enligt ovan.    

6.4.1.2.6 Mer eller mindre omfattande redovisning - utifrån ett resultat- och 

skatteperspektiv 

Fields et al. (2001) menar att mer omfattande redovisning kostar mer och det är en faktor som 

vägs in i beslut i hur omfattande redovisningen ska vara. Mindre omfattande redovisningsval 

leder till minskad flexibilitet i styrningen av resultatet, medan mer omfattande 

redovisningsval tillåter en ökad flexibilitet (Fields et al., 2001). I valet av hur omfattande 

redovisningsval som ska användas måste företaget fråga sig vilket behov de har av att kunna 

styra resultatet. Revisorerna i vår studie menar att rekommendationen om huruvida företaget 

bör välja K2 eller K3 grundar sig på de behov som revisorn ser hos företaget. Företag som 

inte är i behov av de redovisningsval som endast är tillåtna i K3 rekommenderas K2 eftersom 
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det är ett regelstyrt redovisningsregelverk som är mer lätthanterligt (BFNAR, 2008:1). 

Företag som går sämre och därmed har större behov av att styra resultatet kan göra det genom 

att använda redovisningsval som endast är tillåtna i K3. Exempelvis redovisningsval som 

tillåter att skjuta på kostnader såsom att aktivera egenupparbetade immateriella tillgångar och 

att inkludera indirekta tillverkningskostnader i varulagret (BFNAR 2012:1). 

6.4.1.2.7 Resultat- och skattefokus - företagens val 

Vi har utifrån vad revisorerna i vår studie anser kommit fram till en tabell som beskriver hur 

revisorerna rekommenderar företag beroende på hur bra företagen går och åt vilket håll 

resultatet behöver styras åt. 

 Positivt resultat (få ner resultatet) Negativt resultat (få upp resultatet) 

K2 X  

K3  X 

Tabell 4 Relationen mellan resultat och regelverk, egen utarbetad 

Beroende på företags interna och finansiella ställning rekommenderar revisorerna K2 eller 

K3. Revisorerna rekommenderar ett företag som går bra, och kan redovisa en hög vinst, K2 

för att kunna göra större avskrivningar, vilket gör att företaget kan sänka resultatet. Ett företag 

som går sämre och riskerar att få ett negativt resultat rekommenderas istället K3 för att i större 

mån kunna skjuta på kostnader till senare år och på så vis höja upp sitt resultat. 

6.5  ANALYS AV TEORIMODELL: TEORI KONTRA EMPIRI - VAD 

HAR VI FUNNIT? 
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Figur 3 Företagets interna situation och intressenters inverkan på redovisningsval, egen utarbetad 

 

Teorimodellen skapades för att utifrån teorin, visa varför redovisningsval görs och vilka 

faktorer och intressenter som påverkar redovisningsvalen. Yttre faktorer såsom skatteregler 

påverkar redovisningsvalen, då företag vill betala så lite skatt som möjligt (Ball & 

Shivakumar, 2005; Burgstahler et al., 2006; Cloyd et al., 1996; Iatridis, 2010). Revisorerna i 

vår studie menar att deras rekommendationer i hög grad anpassas för att företaget ska betala 

så lite skatt som möjligt. Detta görs genom att rekommendera K2 som tillåter större 

avskrivningar eller K3 som genom olika regler tillåter att kostnader skjuts framåt i tiden. 

Exempelvis genom reglerna om egenupparbetade immateriella tillgångar och indirekta 

kostnader i varulagret (BFNAR 2012:1) enligt revisorerna i vår studie. 

Banker, kunder, konkurrenter, leverantörer och ägare har som externa intressenter en 

varierande påverkan beroende på företagets förhållande till dessa (Asare & Wright, 2012; 

Bruns & Fletcher, 2008; Deegan & Unerman, 2011; Fields et al., 2001; Healy & Whalen, 

1999; Maltby, 2011; Winborg & Landström, 2001). Hur beroende företaget är av banker, 

kunder, konkurrenter, leverantörer och ägare inverkar på hur mycket hänsyn som tas till dessa 

när redovisningsval görs. Vad gäller redovisningsval gentemot intressenter spelar 

informationsasymmetrin in, antingen vill man minska informationsasymmetrin eller öka 

informationsasymmetrin gentemot intressenterna (Eisenhardt, 1989; Jensen & Meckling, 

1976). Banker, har som externa intressenter en betydande påverkan på företag. Revisorerna i 

vår studie anser att banker på så vis påverkar deras rekommendationer om regelverk till 

företag som är beroende av finansiering från bank. Bankerna vill minska 

informationsasymmetrin vilket ställer krav på att revisorerna rekommenderar K3 som bättre 

speglar företaget på ett rättvisande sätt. Kunder, konkurrenter och leverantörer påverkar inte 
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revisorerna i deras rekommendationer, undantaget för företag som vill dölja sin bruttovinst 

gentemot dessa genom användning av funktionsindelad resultaträkning enligt revisorerna. Det 

handlar om att öka informationsasymmetrin genom att rekommendera K3, som tillåter 

funktionsindelad resultaträkning, för att försvåra för konkurrenterna att utläsa information i 

resultaträkningen. Hur beroende företaget är av banken påverkar revisorn rekommendationer. 

Företagets interna situation och finansiella ställning innefattar hur företaget går, hur 

ägarförhållandet ser ut (exempelvis om företaget ingår i en koncern). Ägare påverkar på så vis 

att när företaget ingår i en koncern måste K3 användas för att kunna göra koncernredovisning. 

För företag som inte ingår i en koncern sammanfaller ägarnas intresse med företagets intresse 

menar revisorerna i vår studie.  

Dessa faktorer vägs ihop utifrån vilka behov som är störst och utmynnar i redovisningsval 

som maximerar nyttan för företaget. Revisorerna i vår studie bekräftar en liknande bild som 

teorin ger. De menar att de på bred front läser av olika faktorer som spelar in. Företagets 

interna situation och finansiella ställning kombinerat med redovisningsval som genererar så 

låg skatt som möjligt, vägs tillsammans med bankens intresse till de redovisningsval som ger 

mest nytta för företaget. Utifrån de mest lämpliga redovisningsval som kan göras 

rekommenderas det regelverk, K2 eller K3, som tillåter redovisningsval som ger mest nytta.  
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7 SLUTDISKUSSION 

 
I vårt avslutande kapitel drar vi de slutsatser vi kommit fram till i vår studie. Vi skapar även 

en avslutande sammanfattande modell som beskriver vad vi kommit fram till i denna studie. 

Vi redogör även för det forskningsbidrag vi ger genom denna studie och slutligen ger vi 

förslag till framtida forskning. 

7.1 SLUTSATSER 

7.1.1 ÅTERKOPPLING TILL SYFTET 
Syftet med vår studie var att beskriva hur revisorer rekommenderar mindre företag i valet 

mellan K2 och K3, och därigenom skapa en förståelse och förklara vad det finns för faktorer 

som påverkar revisorn i sin rekommendation av K2 och K3, och utifrån det skapa teori och 

modeller. Det ledde oss till denna frågeställning: 

Hur kan vi förstå och förklara revisorns rekommendationer till mindre företag i valet mellan 

K2 och K3? 

7.1.2 REVISORNS UTGÅNGSPUNKT - BEHOVET 
Företagen har enligt de revisorer vi intervjuat ingen kunskap eller mycket dålig kunskap om 

K-regelverken, varför de helt måste förlita sig på revisorn och dennes rekommendationer och 

råd. Revisorn blir därför central i valet mellan lämpligaste regelverk för mindre företag, vilket 

stämmer överens med tidigare forskning (Bennett & Robson, 1999; Robinson, 1982; 

Svanström, 2008). Företag har olika behov. Beroendeförhållande till intressenter, företagets 

interna situation och finansiella ställning är faktorer som enligt de revisorer vi intervjuat 

ligger till grund för företagets behov. Revisorn ser företags behov utifrån faktorerna ovan. 

Revisorn rekommenderar det mest lämpliga regelverket (K2 eller K3) som bäst svarar mot 

företagets unika behov, och därmed ger mest mervärde för företaget, sett ur revisorns 

perspektiv.  
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När revisorn ska göra sin rekommendation anser vi utifrån vår studie att denna ser på behovet 

som finns i företaget utifrån två perspektiv. Ett resultat- och skattefokusperspektiv som syftar 

till att anpassa resultatet för att betala så lite skatt som möjligt. Beroende på hur företaget 

presterar kan det handla om att få ner resultatet direkt (om företaget presterar positiva resultat) 

eller att skjuta på kostnaderna (när företaget presterar negativa resultat) för att kunna använda 

dessa för att sänka resultatet ett senare år (när företaget går bättre). Det andra perspektivet är 

ett intressentperspektiv som syftar till att framförallt anpassa redovisningen för att bättre möta 

relationen till banken och i vissa fall försvåra för intressenter såsom leverantörer, kunder och 

konkurrenter att kunna utläsa information i resultaträkningen. Informationsasymmetrin spelar 

således stor roll gentemot intressenter. Men även i viss mån utifrån att rekommendationen 

anpassas efter ägarförhållandet om företaget ingår i en koncern eller om det finns ett behov av 

att välja en funktionsindelad resultaträkning (för att dölja vissa siffror gentemot framförallt 

konkurrenter). Detta kan illustreras enligt modellen nedan. 

 
Figur 6 Resultat- och skattefokusperspektiv och intressentperspektiv, egen utarbetad    

Modellen illustrerar de två perspektiv som vi anser revisorn har att ta ställning till när denne 

rekommenderar regelverk (K2 eller K3). Ställningstagarna utgår utifrån den unika situation 

företaget befinner sig i och vilka behov det medför. När revisorn rekommenderar 

sammanvägs perspektiven och rekommendationen utmynnar i det regelverk som ger störst 

nytta för företaget. 
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Ett regelverk (K2 eller K3) kan vara lämpligast utifrån både resultat- och 

skattefokusperspektivet och intressentperspektivet för vissa företag, då rekommenderar 

revisorn det regelverket. För andra företag kan K2 vara lämpligast enligt ett av perspektiven 

medan K3 kan vara lämpligast utifrån det andra perspektivet. I dessa fall rekommenderar 

revisorn det regelverk som ger störst nytta för företaget utifrån vilket perspektiv som är 

viktigast. 

7.1.3 VILKET REGELVERK REVISORN REKOMMENDERAR 

7.1.3.1 FÖRETAG GENERELLT 
Följande slutsatser dras utifrån vår studie. Företag som inte är i behov av de regler och den 

utformning K3 tillåter rekommenderas K2, då K2 är enklare att följa då det finns mindre 

tolkningsutrymme. Vill företaget kunna styra resultatet genom att skjuta upp kostnader 

rekommenderas K3, då det i K3 finns regler som möjliggör detta. De företag som går sämre 

och som kan använda reglerna i praktiken kommer revisorn därför rekommendera K3. Det är 

framförallt företag som går sämre som vill ta upp egenupparbetade immateriella tillgångar 

och indirekta tillverkningskostnader för egentillverkade varor i varulagret, exempelvis 

utvecklingsföretag och tillverkande företag. Företag som är beroende av bank rekommenderas 

K3 då K3 erbjuder en utformning som bättre återspeglar bankens önskemål om en rättvisande 

bild, men också möjligheten för företaget att värdera tillgångar till verkligt värde. Företag som 

går bra och levererar positiva resultat rekommenderas K2, då K2 tillåter större avskrivningar. 

Dessa resonemang ska ses i kontexten av att de ibland kan innebära konflikt mellan varandra 

då företag, beroende på situation, kan dra fördelar av båda regelverken. Revisorn 

rekommenderar dock alltid det regelverk som ger störst nytta för företaget sett ur dennes 

perspektiv som diskuterats ovan. Syftet med uppräkningen ovan är att illustrera olika typer av 

situationer revisorn ställs inför och måste väga in när denne rekommenderar regelverk.     

7.1.3.2 FÖRETAG SOM INGÅR I KONCERN 
För företag som ingår i en koncern väger alltid intressentperspektivet tyngst, sett ur ägarens 

synsätt, då det är ett krav att välja K3 för att kunna göra en koncernredovisning (BFNAR 

2012:1). Revisorerna rekommenderar därför alltid K3 om koncernförhållande finns för att 

företaget ska kunna göra koncernredovisning. 

7.1.3.3 FÖRETAG SOM LIGGER NÄRA GRÄNSVÄRDENA 
De företag som ligger nära gränsvärdet för att bli tvungna att använda K3, rekommenderas 

K3. Detta för att undvika att behöva lägga tid och resurser på att ställa om när de kommer att 

bli tvingade att använda K3.   

7.2 FORSKNINGSBIDRAG 

7.2.1 TEORETISKA FORSKNINGSBIDRAG 
Studien har identifierat faktorer som påverkar revisorns rekommendationer i valet mellan K2 

och K3. Revisorn fyller den kompetens som saknas i mindre företag gällande vilka 

redovisningsval som gynnar företaget mest. Därmed är revisorn den självklara rådgivaren att 
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rekommendera företag om vilket av regelverken de bör övergå till. Vi har i studien också visat 

på hur redovisningsval görs i kontexten av två tillåtna regelverk. Det finns fördelar och 

nackdelar med K2 och K3 beroende på företagets unika situation. För vissa företag överväger 

fördelarna nackdelarna med K2. För andra tvärtom. Revisorn rekommenderar det regelverk 

som ger mest fördelar utifrån företagets unika situation. Vi har i denna studie också visat på 

hur redovisningsval anpassas utifrån företags unika kontext, vilket Fields et al. (2001) har 

efterfrågat som vidare forskning. Vår studie kan också bidra med att visa hur ett resonemang 

kring redovisningsval görs när två regelverk för mindre företag existerar. Vi bidrar också med 

att visa vilka behov mindre företag har och hur redovisningsval anpassas efter dessa. Detta 

kan lyftas upp till en högre nivå. Att tänka i termer av vilka redovisningsval som ger mest 

nytta för företaget utifrån företagets unika situation, kan tillämpas för alla redovisningsval 

som görs för/i företag, såväl mindre som större företag. Denna studie och vår modell skall 

dock ses med bakgrund av att den tar sikte på lämpligast redovisningsval för mindre företag, 

varför den bör ge mest vägledning för mindre företag i Sverige och internationellt. Resultaten 

i vår studie blir också viktiga för lagstiftare på så vis att de får en förståelse för hur 

redovisningsval görs och vilka effekter två tillåtna regelverk får för mindre företag. Därmed 

kan de ytterligare förfina lagstiftningen för att skapa ett gynnsamt företagsklimat. 

7.2.2 PRAKTISKA FORSKNINGSBIDRAG OCH RÅD 
Revisorer och redovisningsansvariga i/för företag, särskilt mindre företag, bör i högre grad 

analysera behovet i företaget och vilka redovisningsval som kan göras utifrån det, för att 

maximera företagets nytta. Genom att använda vår modell och analysera företagets behov 

utifrån ett intressentperspektiv och resultat- och skattefokusperspektiv kan bättre 

redovisningsval göras.  

Revisorer och redovisningsansvariga i/för företag, särskilt mindre företag bör se den 

teoretiska kopplingen mellan behov och redovisningsval, exempelvis genom tillämpning av 

vår modell för att ytterligare förfina rekommendationer och redovisningsval. 

7.3 FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING 
Utifrån vad vi kommit fram till och funderat på under vår studie kommer här några förslag på 

framtida forskning i ämnet. 

Eftersom denna studie är kvalitativ och explorativ till sin karaktär (då ämnet inte studerats 

tidigare) efterlyser vi fortsatt forskning som är av kvantitativ ansats. Även om vi med hög 

sannolikhet tror att våra resultat gäller och är tillämpbara, skulle det vara nödvändigt att 

verifiera studiens resultat genom en kvantitativ studie.  

Eftersom att det i år är första året som företag måste använda sig K2 eller K3, rekommenderar 

vi att en liknande studie följer upp våra resultat och slutsatser, för att på så vis se om revisorns 

rekommendation på något vis förändras i takt med att de nya regelverken tillämpas. Vi har 

intervjuat revisorer i Halmstad och Falkenberg, vilket gör att revisorerna har påverkats av hur 

företagsmiljön ser ut i dessa städer. Därför hade det varit intressant att se om liknande studier 

i andra delar av landet ger samma resultat som vi kommit fram till.  
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Då vi i denna studie har försökt skapa oss en generell bild över hur revisorn rekommenderar 

mindre företag i valet mellan K2 och K3, skulle det även vara intressant att i framtida 

forskning djupare undersöka hur revisorer rekommenderar K2 eller K3 till företag i givna 

situationer. Exempelvis djupare undersöka hur situationen i utvecklingsföretag och 

tillverkande företag påverkar valet av regelverk och försöka hitta mer branschspecifika behov. 

Det skulle även vara intressant om framtida forskning skulle gå djupare in på intressenternas 

påverkan på redovisningsvalen, då vi känner att vi har hållit oss på en ganska generell nivå i 

vår studie. Om en djupare studie kommer fram till att det finns fler intressenter som har en 

påverkan på valet av redovisningsregler eller kommer fram till att de intressenter vi använt 

oss av påverkar i en annan grad än vad vi har kommit fram till. Det kan även vara intressant 

att i framtida forskning undersöka andra redovisningsval än valet mellan K2 och K3, 

exempelvis internationella studier utgångspunkt i behovsstyrda redovisningsval i mindre 

företag. 
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BILAGA 1 - INTERVJUGUIDE 
Hej, 

 

Vi heter Christopher Dimovski och Dennis Carlsson, vi studerar sista terminen på 

Civilekonomprogrammet vid Högskolan i Halmstad. Vi skriver just nu vår magisteruppsats 

inom företagsekonomi. Vi undrar därför om ni skulle kunna tänka er att ställa upp på en 

intervju gällande de nya regelverken K2 och K3? 

 

Vi har valt att studera vad som ligger bakom hur mindre företag valde mellan K2 och K3. 

Efter en pilotstudie fann vi att revisorn har en mycket stor påverkan på valet genom sina 

rekommendationer. Vi vill därför få möjlighet att intervju Er. 

 

Följande frågor ligger till grund för intervjun: 
 

 Hur länge har du arbetat som revisor? 

 

 Hur god kunskap känner du att ni revisorer generellt har om K2 och K3? 

 

 Hur stor andel av dina klienter skulle du säga är företag som kan välja mellan K2 och 

K3? 

 

 Känner ni att företagen lyssnar på de råd och rekommendationer som ni ger till dem 

generellt sätt? 

 

 Hur mycket anser du själv att du påverkar företagen? 

 

 Hur stor andel av era företag anser ni har koll på K2 och K3 i någorlunda utsträckning, 

så pass att de har ett hum om vilket som passar dem bäst? 

 

 Generellt sätt, hur anser ni att företagen ser på K2? Generellt sätt, hur anser ni att 

företagen ser på K3? 

 

 Vilka är de typiska företagen som väljer K2? Vilka är de typiska företagen som väljer 

K3? 

 

 Finns det poster som ni först kollar på när ni ska hjälpa ett företag att välja mellan K2 

och K3? 

 

 Finns det externa intressenter som påverkar dina rekommendationer till företagen och 

hur påverkar de i så fall? 

 

 Vilka faktorer anser du rent allmänt är de viktiga när du lämnar rekommendationer till 

företag i valet mellan K2 och K3? 

 

 Finns det andra faktorer som påverkar när ni väljer att rekommendera ett regelverk 

före det andra? 
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 Hur påverkar företagens önskan om att styra resultatet när ni gör rekommendationen? 

 

 Hur ser det ut, vill företag ofta ha ett så lågt resultat eller ett så högt resultat som 

möjligt? Vad är i så fall bäst att välja K2 eller K3? 

 

 Anser ni att förändringen av regelverk skapar någon större kostnad hos företagen? I så 

fall kan detta påverka rekommendationen? 

 

 Finns det vissa branscher där ni är ganska klara över vilket regelverk företaget ska 

använda sig av redan innan ni satt er in så mycket i själva företaget? 
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