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Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur argumenten i diskussionen
kring komponentavskrivning tagit form i IAS 16, RR12, IFRS för SME
samt K3. Studien syftar även till att undersöka vilka argument för- och
mot som har varit aktuella vid införandet av avskrivningsmetoden för de
olika regleringarna.
Metod: Studien har genomförts med en kvalitativ och induktiv ansats
baserad på sekundärdata. Analyserna har genomförts med hjälp av ett
egenkonstruerat kodningsschema baserat på olika slags analysmodeller.
Resultat och slutsats: Resultatet visar på att det finns skilda meningar
bland instansernas syn avseende komponentavskrivning. De flesta
instanser som har valt att uttrycka någon åsikt i frågan är negativt
inställda till avskrivningsmetoden. Komponentavskrivningsmetoden
anses vara komplex att tillämpa och har därför inte stöd från
instanserna. Utifrån undersökningen kan slutsatsen dras att de instanser
som valt att uttrycka en åsikt har gjort det i syfte att gynna sig själva.
Uppsatsens bidrag: Studien kan användas av standardsättare i framtida
fall gällande att införa komponentavskrivningsmetoden för flera företag.
Utifrån kan de se en sammanställning av alla instansers åsikter kring
avskrivningsmetoden, vilket innebär att de själva inte behöver göra en
sammanställning och sparar därmed tid i övervägandet att införa
metoden. Ett annat bidrag som uppsatsen genererar är till de olika
instanserna som kan läsa uppsatsen och referera till den här

undersökningen i det fall standardsättarna skulle komma på tanken att
införa komponentavskrivning även för de ännu mindre företagen.
Nyckelord: Komponentavskrivning, argument, K3, IFRS för SME,
instanser, remissvar.
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1. Inledning
Introduktionen presenterar studiens ämnesområde, förklarar
forskningsfrågan samt klarlägger studiens syfte. För att öka
läsarens förståelse och för att understödja studiens syfte ges en
kort bakgrund till ämnet.

1.2 Bakgrund
Alla företag är tvungna att redovisa vad som händer i företaget,
såsom transaktioner och värdeförändringar, vilket sker i form av
en redovisning. Det vill säga att upprätta en balans- och
resultaträkning. Redovisningen ligger således till grund för att
exempelvis fatta olika beslut kring verksamheten, beslut för
prissättningen av aktierna samt ha en kontrollerande roll av
företagsledningen. (Deegan och Unerman, 2011). Den
beslutsfattande rollen har ett samband med ägarstrukturen i
företagen. Det finns två skilda ägarstrukturer, vilka är i form av få
större ägare, alternativt många små ägare. Företagens redovisning
speglas av ägarstrukturen, det vill säga att ju färre ägare desto
mindre beslutsroll har redovisningen. I och med att det är få stora
ägare har dessa ofta mycket inflytande och insyn i företaget och
därför tillför inte redovisningsinformationen någon ny
information. Medan ägare, i företag med många små ägare, inte
har särskilt stor insyn eller inflytande, vilket gör att det ligger i
företagets intresse att ge ut tydlig redovisningsinformation.
Intressenter tar främst beslut utifrån redovisningsinformationen,
varför informationen är mer viktig för företag med många små
ägare. (Deegan och Unerman, 2011; Marton, m.fl. 2008).
Redovisningsinformationen som företagen ger ut kan dock komma
att
präglas
av
företagsledningens
egenintresse
då
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företagsledningen har möjligheten att forma informationen, detta
är något som investerarna är väl medvetna om (Brown, 2011).
Redovisningen har även en prissättningsroll på det viset att den
externa redovisningen underlättar prissättningen av aktierna i
företaget genom att prognoser förutser framtida kassaflöden.
Dessa ligger således till grund för prissättningen. (Deegan och
Unerman, 2011; Gröjer, 2002). Den kontrollerande rollen som
redovisningen har grundar sig i att individen främst ser till sitt eget
intresse. Det gör att företagets intresse anses komma i andra hand,
varav redovisningen då blir en metod för att övervaka individens
arbete. Övervakningen kan ske såväl internt som externt. De
interna övervakningsmetoderna innefattar kontrakt mellan
företagsledningen och ägarna, till exempel i form av
bonuskontrakt kopplade till redovisningsresultatet - bonding.
Medan den externa övervakningen kan ske i form av att en revisor
kontrollerar företagets redovisning - monitoring. (Deegan och
Unerman, 2011).
”Redovisning är ett skriftspråk som används för att beskriva de
ekonomiska konsekvenserna av organisationers verksamhet”
(Gröjer, 2002, s. 7).
Anledningen till att redovisningsregler används beror på olika
faktorer. Det kan vara i form av att marknaden blir ineffektiv utan
reglering. En annan faktor är för att skydda företagens intressenter
från att företagen producerar oriktig och missvisande
redovisningsinformation. Det kan också vara att en reglering leder
till att enhetliga metoder anpassas, för att öka jämförbarheten
mellan olika aktörer på marknaden. (Deegan och Unerman, 2011).
Jämförbarheten har fram tills för ett antal år sedan varit svår att
uppnå beroende på att olika länder har tillämpat skilda regelverk.
Detta har under senare år uppmärksammats av standardsättarna,
som i sin tur har försökt att sträva efter att minska skillnader
2

mellan länders redovisning genom att olika länder influeras av
varandras redovisningsstandarder, det vill säga harmoniserar
redovisningen. (Marton m.fl. 2008)
Sedan år 2005 är det krav på att europeiska noterade företag skall
följa IFRS (International Financial Reporting Standards). Det
beror på att EU (Europeiska unionen) har beslutat detta, och att
IFRS bygger på EU:s fjärde och sjunde bolagsdirektiv, vilka
behandlas vidare i referensramen. Det här är således ett sätt att
minska väsentliga skillnader mellan redovisningen i olika länder.
Anledningen till denna möjlighet är att kapitalmarknaden har
globaliserats och därmed även harmoniserats. (Marton, m.fl.
2008).
IASB (International Accounting Standard Board), som har
utvecklat IFRS, har även utvecklat standarder för att öka
harmoniseringen bland onoterade företag. Standarden benämns
IFRS för SME (International Financial Reporting Standards for
Small and Medium sized-Entities) och syftar till att, i högre
utsträckning, anpassa redovisningen till användarnas behov. Det är
även till för att minska företagens kostnader att framställa
finansiella rapporter. (IFRS, 2013b).
Svenska standardsättare strävar också efter att harmonisera
redovisningsnormerna inom landet. BFN (Bokföringsnämnden),
som har fått i uppdrag att utforma ett heltäckande regelverk för
svensk redovisning, har vid utformningen av regelverket hämtat
inspiration från IFRS för SME. Det ”nya” regelverket - K3
kommer främst att tillämpas, enligt årsredovisningslagens
definition, av större onoterade företag1. (Drefeldt och Törning,
2012; Westermark, 2012). I och med K-regelverket kommer ett
bredare redovisningsområde att täckas upp, i ett och samma
1

Större onoterade företag är sådana som överskrider två av kriterierna: 50 anställda, 40
miljoner i balansomslutning och 80 miljoner i nettoomsättning.
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regelverk, till skillnad från vad nuvarande normgivning gör.
Normgivningen kommer således att ersätta BFN:s tidigare
uttalanden, samt RR 1-29 med tillhörande kommentarer.
(Abrahamsson, Anrell, Overud, 2011; Westermark, 2012).
Gemensamt för IFRS för SME, IAS, K3 och RR är att de i
respektive regelverk behandlar komponentavskrivningar för
företag som har materiella anläggningstillgångar. Tillgången kan
utgöras av flera olika komponenter, och som utgör en väsentlig del
av tillgångens anskaffningsvärde (Drefeldt och Törning, 2012;
IASB, 2013; RR och URA; IASB, 2009).
Då standardsättarna utformar normer och standarder behöver de
vägledning av användarna som i sin tur skall tillämpa dessa, vilket
sker i form av remissvar från olika instanser. Följaktligen skickas
ett förslag av normerna ut till instanserna som i sin tur får granska
förslaget. Därefter återkopplas remissvaren med kommentarer för
att standardsättarna på så vis skall kunna förbättra utformningen av
dessa normer. (BFN, 2013c).

1.2 Problematisering
Remissvaren som de olika instanserna lämnar är ett sätt att bidra
med information till standardsättarna om hur föreslagna normer
eller standarder uppfattas av användarna. De olika instanserna har
förmodligen i stor utsträckning avvikande syn på förslaget, vilket
gör att standardsättarna har många olika åsikter att förhålla sig till.
Vid en bedömning av remissvaren, vilka syftar till att leda till en
förbättring, kan emellertid standardsättarna inte tillgodose alla
synpunkter från instanserna. (Nobes och Parker, 2004).
I och med att företag som skall tillämpa K3-regelverket blir
tvungna att använda sig av komponentavskrivning (Drefeldt och
Törning, 2012) uppstår ett intresse för de åsikter som olika
instanser, via remissvar, har gällande avskrivningsmetoden. De
4

förmodade, skilda ståndpunkterna ökar intresset av att undersöka
vilka
argument
som
ligger
till
grund
för
komponentavskrivningsmetoden.
Vid en första anblick kring ämnet påträffas flera faktorer som kan
komma att påverka allmänhetens syn på komponentavskrivningar.
Komponentavskrivningsmetoden kan ses ur olika perspektiv, ur
vilka både positiva respektive negativa åsikter uttrycks. De
perspektiv som främst påverkas är:
– finansiellt perspektiv
– redovisningsperspektiv
Komponentavskrivning
med
utgångspunkt
i
ett
redovisningsperspektiv leder således till komplikationer, i form av
mer arbete för företagen i och med att de är tvungna att dela upp
vissa tillgångar. Det är inte bara svårt och tidskrävande för
företagen att bestämma vart gränsdragningen för komponenterna
skall gå. Det är även svårt för företagen, att i de interna systemen,
ha uppsikt över olika komponenter, avskrivningsperioder samt
restvärden. (Nordlund, 2010). De företag som emellertid tillämpar
komponentavskrivning får en skattemässig fördel då
avskrivningarna påverkar resultatet negativt och därmed minskar
det skattepliktiga resultatet. Det minskade resultatet kan dock
anses ge användarna en mer rättvisande bild av företagets
verksamhet då företaget tar hänsyn till de enskilda
komponenternas skick och reparationskostnader.
Utifrån ett redovisningsperspektiv kan även problem gällande
gränsdragning uppstå. Det gäller således oklarheter kring
definitionen av en komponent, vad som skall anses som en
komponent eller inte. (Nordlund, 2010; Drefeldt och Törning,
2012). Det kan exempelvis bli svårt för företagen att veta om
stomme och stammar respektive fönster och vitvaror i en fastighet
5

skall anses vara separata komponenter, eller tillhöra fastigheten
som helhet (Götehed och Nilsson, 2012). Dessutom kan det bli
besvärligt för de företag som inte tidigare använt sig av
komponentavskrivningsmetoden att anpassa sig och få klarhet i
vilka tillgångar som skall delas upp i separata komponenter och
vilka som inte skall det.
Ur ett finansiellt perspektiv kan komponentavskrivningar försvåra
för företagen på ett sätt som gör att mer arbete kan komma att
krävas kring redovisningen, vilket leder till ökade kostnader som i
sin tur leder till lägre vinster. Den ökade arbetsbelastningen kan
emellertid främst komma att påverka de mindre företagen, då
dessa oftast inte har samma resurser och spelrum som större
företag. Det företagen behöver tänka på vid tillämpningen av
komponentavskrivning är att kostnaderna för att tillämpa
avskrivningsmetoden inte överstiger nyttan som den tillför
företaget och dess intressenter – Cost-benefit (IASB/FASB, 2005).
Gemensamt för perspektiven är att gränsdragningen för vad som
skall ingå i anskaffningsvärdet är diffus, vilket leder till att
företagen har problem med vad som skall redovisas. Det leder, i
sin tur, till att företagens ekonomiska påverkan blir olika, beroende
på hur företagen väljer att behandla tillgångens anskaffningsvärde
som ligger till grund för avskrivningen.
Att tillämpa komponentavskrivningsmetoden, vilket flera
regelverk uppmanar, har fördelar respektive nackdelar. För vissa
företag är fördelarna betydligt fler än nackdelarna, men för andra
företag, främst mindre företag, är det inte säkert att fördelarna
överväger nackdelarna. Funderingar kring huruvida instansernas
argumentation har någon påverkan eller ej på standardsättarna
gällande komponentavskrivningar är intressant, då det i annat fall
skulle vara meningslöst att låta berörda parter få uttrycka
synpunkter.
6

1.3 Problemformulering
I och med att komponentavskrivning har införts i K3-regelverket
finns ett intresse för att undersöka vilka argument som har
uppkommit i samband med införandet. Komponentavskrivning
återfinns även i de tidigare regelverken IAS 16, RR 12 och IFRS
för SME, vilka i likhet med K3 är högintressanta att studera.
Den fråga som studien syftar till att behandla är:
– Hur har argumentationen kring IAS 16, RR 12, IFRS för SME
och K3 varit vid förslaget att införa komponentavskrivning?

1.4 Syfte
Syftet med studien är att examinera hur argumenten i diskussionen
kring komponentavskrivning har tagit form i IFRS för SME och
K3. Studien syftar även till att undersöka vilka argument - för- och
emot - som har varit aktuella vid införandet av
avskrivningsmetoden för de olika regleringarna.

1.5 Avgränsning
Studien avgränsas till att enbart omfatta regleringen av
komponentavskrivningar i IFRS för SME och K3. Även
regleringen i IAS 16 och RR 12 behandlas, men endast teoretiskt
för att påvisa likheter respektive skillnader som finns i förhållande
till de andra två regelverken. Anledningen till varför IAS 16 och
RR 12 inte behandlas empiriskt beror på att underlaget var för
tunt, då det inte finns några remissvar att inhämta för dessa
regelverk. Undersökningen avgränsas även till att gälla en
tidsperiod från 2007, då första regelverket införde regleringen
gällande komponentavskrivningar, till och med 2010 för de senast
inkomna remissvaren som behandlar avskrivningsmetoden.
7

1.6 Forstsatt disposition
Metod

I
detta
kapitel
beskrivs
tillvägagångssättet, på vilket studien
genomförts. Här beskrivs bland annat
den vetenskapliga
ansatsen,
datainsamlingen samt hur
bearbetningen av informationen gått
tillväga.

Allmän
referensram

I detta kapitel ges en återgivning av
de inkomna remissvaren som har
valts att behandlas för studiens syfte.

Empiri

Här presenteras de sammanställda
resultaten
från
de
inkomna
remissvaren.

Referensram

Analys

Kapitlet beskriver den teoretiska
referensram, vilken studien omfattar.
Referensramen skall ge en större
inblick och förståelse för studiens
resultat. Här presenteras även redan
befintlig
forskning
inom
ämnesområdet.
En diskussion kring en lämplig
förklaring
gällande
resultaten
genomförs under denna rubrik.
Samband och mönster förklaras
utifrån de sammanställningar som har
skett i empirikapitlet i förhållande till
de teorier som behandlats i
referensramen.
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Slutsats

I kapitlet görs en redogörelse för
studiens slutsatser. Forskningsfrågan
besvaras och ger en beskrivning
kring de mönster och samband som
uppkommit under studiens gång.

Figur 1. Uppsatsens fortsatta disposition
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2. Metod
I metodkapitlet presenteras den ansats som undersökningen antar,
de metoder som används i studien samt vilka källor uppsatsen
baseras på. Även kritik mot såväl valda källor som metod återfinns
i avsnittet.

2.1 Vetenskaplig ansats
Vid forskningsstudier finns det två huvudsakliga metoder att
tillämpa för att förklara sambandet mellan teori och empiri,
nämligen deduktiv ansats och induktiv ansats. Forskningen utgår
då från antingen teorin eller empirin. (Bryman, 2002; Thorne,
2000; Thomas, 2006). Ansatserna används beroende på vilken typ
av studie som görs. Ofta beror det även på om undersökningen har
en positivistisk inriktning, vilket passar bäst för naturvetenskapliga
undersökningar, eller ett hermeneutiskt synsätt som i sin tur riktar
sig mer till samhällsvetenskapliga studier. Den här uppsatsen har
antagit en samhällsvetenskaplig riktning och har därför en
hermeneutisk karaktär. Det beror på att karaktärsdragen handlar
om att frambringa det som upphovsmannen vill få fram med
texten.
Hermeneutiken utformades från början för att kunna tolka och
förstå texter (Bryman, 2002), vilket den här studien grundar sig på
genom att läsa vad andra har skrivit och utifrån det dra olika
slutsatser. Prasad (2002) förklarar hermeneutiken som ett slags
verktyg och metod för att förstå delar av en text, vilka emellertid
är svåra att förstå. Det sägs att det hermeneutiska perspektivet har
sitt ursprung i teologin, där syftet är att tolka och förstå olika texter
(Bryman, 2002; Prasad, 2002). Synsättet fokuserar således på att
förklara människors handlingar och förstå olika beteenden
(Bryman, 2002), vilket uppsatsen syftar till att göra för att kunna
ge svar på uppställda forskningsfrågor. Hermeneutiken är också av
den subjektiva arten där olika personer uttrycker skilda åsikter
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utifrån hur de själva ser på saken (Bryman, 2002). Även på det här
planet passar detta synsätt in på studiens syfte. Olika instanser som
berörs av de olika regelverken har fått uttrycka sina åsikter kring
ämnet är dessa av det subjektiva slaget

2.2 Tillvägagångssätt
Valet att skriva om komponentavskrivningar grundar sig på att det
är ett högaktuellt och intressant ämne då det, i Sverige vid
årsskiftet 2013/2014, införs ett nytt regelverk där
komponentavskrivningar behandlas. Ursprungligen var tanken att
enbart studera det nya regelverket – K3 – och den förändring det
skulle medföra för företagen. Då komponentavskrivning behandlas
samt har behandlats i befintliga respektive tidigare regelverk
uppkom idén om att även studera komponentavskrivningar för
dessa regelverk. Anledningen till att en vidare avgränsning har
gjorts är att gå till botten med vilka argument som har påträffats
under åren, för och emot komponentavskrivningar. Valet har då
istället blivit att studera IAS 16, RR 12, IFRS för SME och K3.
Det beror på att dessa är de regelverk som både berör svenska
företag och behandlar avskrivningsmetoden.
För att skapa en uppfattning samt kunskap om ämnesområdet har
en mängd litteratur studerats, vilken har utgjorts av allt från
böcker, tidskriftsartiklar och vetenskapliga artiklar till hemsidor
och redovisningslagar. Litteraturen har hämtats från olika
databaser, såväl elektroniska som icke-elektroniska, vilka
biblioteket på Högskolan i Gävle har tillhandahållit med. I de fall
då Högskolan i Gävle inte har kunnat tillhandahålla med vissa
vetenskapliga artiklar har Linnéuniversitetets och Linköpings
Universitets databaser använts. Det beror på att dessa
vetenskapliga artiklar har ansetts vara av relevans vid insamlingen
till referensramen samt för de teorier som studien baseras på.
Sedan har texterna valts ut för att bearbetas och passas in i
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uppsatsens syfte. Texterna är således till för att öka förståelsen och
ge läsaren en bra kännedom och grund till ämnesområdet i syfte att
förstå och anamma studien på bästa tänkbara sätt.
Studien är upplagd på så vis att en allmän referensram först
beskrivs för att ge läsaren en grund till att förstå den empiri som
har samlats in. Efter empirin återfinns en teoretisk referensram,
vilken har valts ut beroende på det resultat som empirin visat. Det
valda upplägget för studien är i enlighet med den induktiva
ansatsen, vilket har beskrivits ovan.
Material har emellertid inte kunnat samlas in för samtliga
regelverk och rekommendationer. Bortfallet omfattar RR 12 och
IAS 16. Sökningar har gjorts via internet och telefon, men utan
framgång. Av de remissvar som har kunnat införskaffas gällande
K3 och IFRS för SME har valet varit att endast använda de
remissvar som inkommit avseende de senaste och mest aktuella
utkasten av regelverken. Detta beror på att de utkast som tidigare
har publicerats inte har lika stor relevans i förhållande till studiens
syfte.
De instanser som har valt att granska och uttala sig gällande
utkasten för K3 respektive IFRS för SME har utgjorts av totalt 192
instanser. Totalt 28 remissvar behandlar K3 och 164 remissvar
behandlar IFRS för SME. Samtliga remissvar har granskats och
analyserats utifrån ett egenkonstruerat kodningsschema. Alla
remissvar innehåller inte kommentarer kring studiens
forskningsfrågor, dessa har då betraktats att inte ha någon åsikt.
Efter granskningen har sammanställningar gjorts för att tydligare
se hur fördelningen av instansernas åsikter framträder. Utifrån de
argument som påträffats under analyseringen har teorier valts ut,
som kan ge en tänkbar förklaring till instansernas åsikter.
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Relevanta teorier har också uppmärksammats och återfinns i
referensramen. De redovisningsteorier som har valts utgår från den
empiri som har samlats in, eftersom studien antar en induktiv
ansats. Teorierna har även valts ut på grund av att de bäst passar in
på studiens syfte. Dessa teorier har forskarna haft kännedom om
redan innan undersökningens inledning och har gjort att val av
teorier blivit ett enklare moment än om kännedomen av
redovisningsteorier inte hade besuttits. Litteraturgenomgången i
den allmänna referensramen respektive referensramen är relevant
då det antingen är bakgrundsinformation, för att ge läsaren en
bättre förståelse för ämnesområdet och den empiri som
presenteras, eller ligger till grund för analysen.
Efter att såväl empiri som teori har valts ut och samlats in och
därefter skrivits ned, har en analys av materialet gjorts. I analysen
får läsaren en tydlig bild på hur dessa två aspekter är
sammankopplade. Läsaren får därmed även en förståelse för de
teorier och den empiri som har studerats. Samband och mönster
som forskarna kan tyda diskuteras och förklaras för läsaren.
Analysen är sålunda till för att ge läsaren en helhetsbild av
undersökningen som därefter mynnar ut i någon form av slutsats
som skall ge svar på forskningsfrågorna samt studiens syfte.

2.3 Vetenskaplig metod
Vid vetenskapliga undersökningar används i huvudsak två skilda
metoder – kvalitativ metod respektive kvantitativ metod.
Den här forskningen är skriven utifrån ett kvalitativt synsätt,
beroende på att det faller sig mer naturligt då studien antar ett
hermeneutiskt perspektiv. Det beror även på att det passar
uppsatsens syfte och forskningsfrågor bättre än en kvantitativ
metod, vilket i sin tur syftar till att pröva olika hypoteser i mer
kvantifierbara termer i egenskap av numeriska beteckningar.
Kvalitativ metod, däremot, syftar till att generera en teori utifrån
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det skrivna språket, vilket den här uppsatsen utgår från – det
verbala. Det kvalitativa synsättet är även av det subjektiva slaget,
där kärnan är att förstå den sociala verkligheten genom att
deltagare och observatörer tolkar denna verklighet. (Bryman,
2002). Även Thorne (2000) säger att kvalitativa undersökningar
bygger på tolkningar, men tillägger även att det handlar om
strukturering av betydelser som kan härledas från insamlad data.
Vidare förklarar Thorne (2000) att tolkningen av förståelsen
endast är möjlig genom att upptäcka eller dekonstruera betydelsen
av ett fenomen.
Studiens syfte är att tolka remissvar från olika instanser angående
komponentavskrivningar och passar därför bättre in i det
kvalitativa perspektivet än det kvantitativa. Det beror på att de data
som erhålls baseras på subjektiva beskrivningar kring ämnet.
Svaren från instanserna förutsätter stor förståelse för ämnet för att
kunna förklara innebörden av svaren, vilket forskningen syftar till
att göra. Kvalitativ forskning används ofta då studien behöver
mycket information (Ghauri och Grønhaug, 2010), samt djup och
detaljerad data (Labuschagne, 2003). Det gäller emellertid även att
sålla ut den mest väsentliga informationen genom att bearbeta den
och därmed få fram den väsentliga substansen - kärnan. (Ghauri
och Grønhaug, 2010). Forskningsfrågorna skulle vara svåra att
mäta i kvantifierbara termer samt ge en objektiv bild, vilka är
huvudkaraktärsdragen inom det kvantitativa perspektivet. Studiens
syfte skulle därmed inte uppfyllas, vilket är anledningen till valet
av kvalitativ metod.

2.4 Datainsamling
Datainsamling kan göras på många olika sätt, det kan bland annat
göras genom intervjuer, observationer eller via information i
vetenskapliga artiklar. Det finns två olika sorter av data, den ena är
primärdata och den andra är sekundärdata. Primärdata utgörs av de
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data som forskaren på egen hand samlat in för att besvara
forskningsfrågan. I vissa fall är det inte nödvändigt att forskaren
använder sig av primärdata då det, redan finns insamlad
information kring det valda forskningsområdet, även kallat
sekundärdata. Valet av datainsamlingen skall således göras
beroende på vilken slags data som behövs för att besvara
forskningsfrågan. (Ghauri och Grønhaug, 2010).
Vid insamling av data finns det ett antal olika typer av källor. Det
kan vara första, andra- och tredjehandskällor, vilka beskriver hur
många personer som informationen har passerat. Beroende på hur
många personer, i led, som behandlat informationen varierar
tillförlitligheten av källan. En förstahandskälla utgörs av en person
som själv deltagit i studien. Om en person inte själv varit delaktig i
en studie utan endast hört den på annat håll klassificeras det som
en andrahandskälla. (Jacobsen, 2002).
Källor kan även vara offentliga, vilket studien baseras på, i form
av remissvar, artiklar, böcker, lagar, rekommendationer och
uttalanden. Offentliga källor är sålunda information som är avsedd
för allmänheten, exempelvis pressmeddelanden och uttalanden.
Dessa källor har i syfte att skapa en uppfattning av en viss
situation. Remissvaren, som studien bygger på, är även
institutionella källor. Att källan är institutionell innebär att det är
en organisation eller förening som ligger bakom informationen
som givits ut. (Jacobsen, 2002).

2.4.1 Sekundärdata
Uppsatsen baseras på sekundära källor, vilket innebär att
informationen som samlats in kommer från redan publicerade
källor. Sekundärdata kan vara i form av böcker, vetenskapliga
artiklar, elektroniska källor, tidskrifter och debattartiklar samt
uttalanden (Bryman, 2002). Även Cowton (1998) skriver att
vetenskapliga artiklar som är skrivna av andra forskare är
15

användbar data, vilket innebär att ”den nya” forskaren kan göra en
ny analys utifrån de redan publicerade data. Detta är således
intentionen med undersökningen genom att analysera remissvar,
vilka standardsättarna redan har samlat in. Användningen av
sekundära källor i uppsatsen grundar sig sålunda på att
forskningsfrågorna kan besvaras med hjälp av redan befintliga
källor. Undersökningen handlar således om att sammanställa
relevant sekundärdata för att mer konkret uppmärksamma
problemformuleringen.
Källorna som har använts för att uppnå studiens syfte, har noga
studerats och valts ut för att vara så relevanta som möjligt i
förhållande till studiens syfte. Sekundärdata kan användas
genomgående i en studie då den underlättar arbetet med
problemformuleringen, vid valet av en lämplig metod för arbetet
samt att svara på forskningsfrågan (Ghauri och Grønhaug, 2010).
Alla dessa kriterier uppfyller hur syftet skall uppnås i uppsatsen,
vilket är en anledning till att studien baseras på sekundära källor.
Sekundärdata är även ett billigt sätt att införskaffa information och
det är bra att ta tillvara på redan befintlig information som någon
annan tillhandahåller med (Dahmström, 2011; Bryman, 2002;
Cowton, 1998). Vidare skriver Bryman (2002) att sekundärdata
ofta är av mycket god kvalitet och tar mindre tid att samla in än
primärdata. Dessa två anledningar är de främsta anledningarna till
att den här studien bygger på sekundär data. En annan anledning
till att endast sekundärdata används i studien är emellertid att
redan befintliga källor är tillräckligt för att uppfylla studiens syfte.

2.5 Textanalys/Innehållsanalys
"Tester är alltså oundgängliga studieobjekt i samhällsvetenskapen
men naturligtvis inte det enda som bör studeras. Vill man veta
något om hur regeringar fattar beslut säger texter bara en del av
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det som är intressant. En mängd handlingar och händelser föregår
varje beslut" (Bergström och Boréus, 2012, s. 20)
Från början användes textanalys för att analysera psalmer, nyheter
och tidningar (Elo och Kyngäs, 2008), vars syfte idag är att söka
efter bakomliggande motiv i det material som avser att analyseras
(Bryman, 2002). Det kan även sägas vara en strategi för sökandet
efter motiv i de data som har samlats in. För textanalyser är
kodningsmetoder även ett centralt verktyg att använda vid
analysering (Bryman, 2002). Vid tillämpning av en textanalys är
syftet att upptäcka relationer mellan olika fenomen och
tidsaspekter för att få en tydligare bild av olika situationer.
(Bergström och Boréus, 2012).
Användningen av textanalyser är att föredra då primärdata är svår
att samla in samtidigt som syftet är att tolka hur andra personer har
uppfattat en specifik situation eller händelse. Textanalyser är även
att föredra då någon vill bilda en uppfattning av vad andra
personer har uttryckt samt agerat. (Jacobsen, 2002). Eftersom
syftet med uppsatsen är att granska remissvar från olika instanser
avseende förslaget om komponentavskrivningar innebär det att
sekundärdata redan finns insamlade. Det gör att en textanalys på
dessa remissvar är ett lämpligt val av analysmetod.
Fördelen med att använda en innehållsanalys/textanalys är att det
är en öppen forskningsmetod. Det betyder att det går lätt att
beskriva hur undersökningen har utförts med urval och
kodningsschema. Det, i sin tur, innebär att det är enkelt att
replikera och göra uppföljningsstudier och kan sägas vara en
relativt objektiv analysmodell. En annan förmån med analysen är
att forskaren inte har någon inverkan på respondenterna, vilket kan
hända vid exempelvis intervjuer. Tillämpningen av
innehållsanalyser är även ett mycket flexibelt tillvägagångssätt,
vilket kan appliceras på flera olika slag av ostrukturerad
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information. (Bryman, 2002). I en studie gjord av Elo och Kyngäs
(2008) sägs fördelen med textanalys vara att stora volymer av
textdata och textmässiga källor kan hanteras, vilket passar bra i
den här undersökningen eftersom ett stort antal remissvar syftas
till att studeras.
Den allmänna betydelsen av analysering är att identifiera och
undersöka komponenter. Det finns olika slags textanalysmetoder
som handlar om att urskilja och undersöka texter eller delar av
texter, (Bergström och Boréus, 2012) samt dokument (Elo och
Kyngäs, 2008), såväl kvalitativa som kvantitativa (Byman, 2002;
Elo och Kyngäs, 2008). Kvalitativt inriktade innehållsanalyser är
emellertid vanligast (Bryman, 2002). Analysmetoden kan även
delas in i induktiv inriktning och deduktiv inriktning, där induktiv
ansats är att föredra då det finns otillräcklig information om
fenomenet (Elo och Kyngäs, 2008). Inom kvalitativa
innehållsanalyser finns även olika metoder för textanalyser.
(Bryman, 2002).

2.5.1 Argumentationsanalys
Den här studien har gjorts med hjälp av en argumentationsanalys.
Det grundar sig i att det är den mest lämpliga textanalysen då
undersökningen syftar till att studera olika argument som
standardsättarna har fått in från olika instanser gällande
komponentavskrivningar. En argumentationsanalys är användbar
då en undersökning syftar till att avgöra en fråga (Hellspong,
2001), vilket är avsikten med denna studie genom att ta reda på
hur argumentationen har varit avseende komponentavskrivningar i
olika regelverk. Remissvaren bygger på olika argument för
huruvida instansen är för eller emot alternativt inte har uttryckt
någon åsikt gällande avskrivningsmetoden. Studien syftar även till
att undersöka varför de är för eller emot förslaget.
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2.5.2 Översättningsanalys
I forskningsstudien har även en översättningsanalys använts för att
kunna tolka de remissvar som är skrivna på ett annat språk, än
svenska. Syftet har varit att förstå och tolka innehållet i texterna,
vilket enligt Hellspong (2001) är den ena aspekten för en
översättningsanalys. Det beror på att intentionen med remissvaren
är att begripa vad som sägs innehållsmässigt för att därefter kunna
passa in argumenten i kodningsschema som tolkningen av svaren
baseras på. Hellspong (2001) skriver att i denna inriktning skall
texten återskapa en effekt på läsaren, vilket innebär att en friare
översättning kan göras. Det har således varit meningen med
översättningen för att innehållsmässigt få den bästa bilden av
remissvaren. Vid översättningsanalyser är det även viktigt att
beakta i vilket sammanhang översättningen skall verka
(Hellspong, 2001). I det här fallet är meningen att granska
remissvaren för att se vilka instanser som är för- respektive emot
förslaget, samt inte har någon uttryckt åsikt. Men även för att se av
vilka anledningar de ställer sig positiva eller negativa till förslaget.
Det är samma granskning som standardsättarna är ute efter, vilket
innebär att texten har upprättats för samma syfte.
Här nedan illustreras ett kodningsschema över de argument som
forskarna främst har kommit i kontakt med under arbetets gång.
Argumenten syftar till att förklara de åsikter som respondenterna
har kring komponentavskrivningar och dess metod. Då mycket
kritik har riktats mot metoden har fler motståndsargument
uppkommit.
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Figur 2. Schema över kodningen av remissvaren.
Figuren är inspirerad av Hartwig (2012) då en liknande modell har
använts i avhandlingen för att visa hur remissvaren har delats upp i
stödjande respektive motståndare. I denna studie delas remissvaren
in beroende på hur instanserna ställer sig till förslaget gällande
komponentavskrivningar. Kodningen, vilket innebär att
kategorisera (Bryman, 2002), bygger på olika argument som
instanserna har skrivit i de respektive remissvaren. Argumenten
utgår från olika debattartiklar och annan litteratur som har
studerats vid inläsningen av ämnet, främst debattartiklar och andra
artiklar från tidskriften balans.
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2.6 Bortfallsanalys
Då undersökningar görs är det viktigt att även beakta ett eventuellt
bortfall bland den valda populationen. Därför kan det vara bra att
inkludera fler individer från första början, för att forskaren i
efterhand skall kunna minska antalet respondenter. (Bryman och
Bell, 2005). I fallet för den här studien, då syftet är att studera alla
de regelverk som behandlar komponentavskrivningar, går det
emellertid inte att ta med fler respondenter. Ett bortfall menas
sålunda att respondenter inte vill vara med eller inte är villig att
svara på vissa frågor. (Bryman och Bell, 2005). Bortfallet för den
här undersökningen är emellertid oerhört stor då två av fyra
regelverks remissvar inte har påträffats tillgängliga. Men då alla
remissvar för de regelverk som finns tillgängliga har studerats är
tillförlitligheten ändå stor eftersom att en generalisering kan göras
för dessa två regelverk. Även vissa remissvar för K3 har fallit bort
beroende på att dessa har valt att inte yttra sig gällande utkastet för
K3. Detta är emellertid ingenting som har kunnat förutses vid val
av ämne och forskningsfråga, vilket gör att såväl bortfallet av
remissvar för IAS 16 och RR 12 som vissa remissvar för K3 inte
har kunnat minskas i och med att studien baseras på sekundära
källor.
Gällande IFRS för SME finns det två bortfall i och med att
instansernas filer saknades. Instanserna har emellertid givit ett
remissvar men har inte lyckats ladda upp den korrekt, vilket gör att
den inte går att göras tillgänglig. Utöver det går det inte att veta
hur många remissvar som kan ses som bortfall då endast de
instanser som har yttrats sig i form av remissvar är tillgängliga på
IFRS hemsida. Medan bortfallet för K3 ligger i att 13 instanser har
valt att inte uttrycka sin åsikt gällande regelverket, av de som har
skickats ut av BFN.
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2.7 Urval
Urval handlar om att välja den mest relevanta och representativa
data samt respondenter för studiens syfte. I urvalsprocessen är det
värt att tänka på att undersökningen alltid är ett urval av tid, tema
och variabler samt personer och händelser. (Jacobsen, 2002).
Urvalet gällande referensramen baserar sig på relevant litteratur,
till exempel vetenskapliga artiklar, böcker och tidskriftsartiklar, i
förhållande till studiens ämnesområde för att passa in i studiens
syfte. Valet av litteratur har även grundat sig på om det är många
som har citerat författaren. En del forskare har varit pionjärer inom
sitt forskningsområde, vilka då har valts ut för att ingå i den här
uppsatsen.
Urval kan även göras i innehållsanalyser, i form av exempelvis
tidsaspekten, typ av dokument och litteratur, samt vilka dokument
och litteratur som skall väljas. (Bryman, 2002). Uppsatsens urval
avseende innehållsanalysen har varit att välja ut de senaste
remissvaren för varje regelverk, samt de remissvar som syftar till
att behandla komponentavskrivningar. Då remissvaren för IFRS
för SME har valts ut, var utgångspunkten att välja det som mest
speglar det nuvarande regelverken. 2007 års remissvar avseende
IFRS för SME har därmed valts ut då svensk redovisning influeras
av den senaste versionen av regelverket. För K3 har de utkast som
behandlar upprättandet av en årsredovisning enligt K3 valts istället
för de utkast som behandlar bytet mellan K2-regelverket och K3regelverket. Anledningen till valet är att upprättandet av en
årsredovisning enligt K3 är av större betydelse och relevans i
förhållande till studiens syfte. Instansernas uttryckta åsikter i
remissvaren kan i vissa fall vara svåra att tolka.
Vid bedömningen av remissvaren, skall instanserna ha uttryckt
åsikter kring komponentavskrivningsmetoden. De instanser som
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har valt att inte uttrycka en åsikt gällande komponentavskrivningar
hamnar i en separat grupp, där de inte anses ha någon åsikt.

2.8 Bedömning av uppsatsens autenticitet
Då studien genomförs med en kvalitativ metod har bedömningen
av tillförlitligheten gjorts utifrån två olika kriterier. Bryman och
Bell (2005) förklarar att en kvalitativ forskning skiljer sig från en
kvantitativ forskning, vilket även innebär att kriterierna för
bedömningen av dessa två former av metoder skiljer sig åt.
Tillförlitligheten av en kvantitativ studie utgörs av begreppen
validitet och reliabilitet. För att uppnå validitet i en studie är det av
vikt att den ursprungliga forskningsfrågan besvaras. Det innebär
således att det som har undersökts verkligen var menat att
undersökas för att uppnå studiens syfte. (Smallbone och Quinton,
2004). Reliabiliteten handlar, i sin tur, om en bedömning ifall
studiens resultat kan uppnås igen om studien replikeras.
(Smallbone och Quinton, 2004). Validitet och reliabilitet kan
jämföras med de kriterier som beskrivs nedan för den kvalitativa
studien. (Bryman och Bell, 2005)
Denna studie, som antar en kvalitativ metod, har bedömts utifrån
två grundläggande kriterier för en kvalitativ studie, nämligen
trovärdighet och äkthet. Trovärdigheten består av fyra delkriterier:
-

Tillförlitlighet
Överförbarhet
Pålitlighet
Styrka och bekräfta

Även äktheten utgörs av fyra delkriterier för att styrka studiens
tillförlitlighet. Kriterierna består av:
- Rättvis bild
- Ontologisk autenticitet
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- Pedagogisk autenticitet
- Katalytisk autenticitet
- Taktisk autenticitet (Bryman och Bell, 2005)

2.8.1 Trovärdighet
Vid det första delkriteriet, tillförlitlighet, sker en bedömning
gällande hur väl observationerna i studien och de teoretiska
idéerna som forskarna utvecklar stämmer överens. Kriteriet syftar
främst till att ge en tydlig bild av den sociala verkligheten.
(Bryman och Bell, 2005). Genom att respondenterna fritt har
kunnat uttrycka åsikter hänseende förslaget gällande de olika
regelverken, men främst komponentavskrivningar, utifrån egna
kunskaper kan tillförlitlighet uppnås. Detta är även något som
Stenbacka (2001) skriver att kvalitativa studiers tillförlitlighet
åstadkommes genom. I IFRS för SME har visserligen vissa frågor
ställts i samband med utkastet, vilket kan innebära att instanser
endast håller sig till frågorna i remissvaren. Dock hindrar frågorna
inte instanserna från att även uttrycka synpunkter på andra delar av
regelverket, vilket gör att de med stor frihet har kunnat yttra sig
och ger därmed en god tillförlitlighet.
Överförbarheten handlar in sin tur om hur bra resultaten från
studien kan tillämpas i andra miljöer och i liknande studier vid ett
senare tillfälle (Bryman och Bell, 2005). Utifrån den här
forskningen kan resultatet användas för att förutse hur liknande
händelser i andra delar av världen kan komma att se ut. Däremot
kan studiens resultat inte överföras till undersökningar på andra
ämnesområden.
Pålitligheten av en kvalitativ studie kan jämföras med
reliabiliteten av en kvantitativ forskning. Kriteriet handlar om att
kunna göra en bedömning av hur trovärdigt studien har
genomförts, steg för steg. En redogörelse för alla processer som
har skett i forskningen är därför en fördel vid bedömningen.
24

(Bryman och Bell, 2005). I denna studie, då främst under
metodkapitlet, återfinns en redogörelse för var och ett av stegen
som ingår i processen för att uppnå slutresultatet. Även korta
beskrivningar till några av uppsatsens kapitel finnes för att
förtydliga det upplägg och genomförande som studien grundar sig
på.
Det sista kriteriet för att få trovärdighet i studien innebär en
möjlighet att styrka och konfirmera studien. Kriteriet innebär att
forskaren skall ha agerat i god tro, vilket innebär att författaren
inte medvetet har låtit personliga värderingar eller individuell
teoretisk inriktning påverka studiens resultat. Kriteriet kan
emellertid vara svårt att uppnå, men det är upp till den som
granskar studien att bedöma i vilken utsträckning resultatet går att
styrka. (Bryman och Bell, 2005). Studien har genomförts utan att
författarna har varit en medverkande part, inget egenintresse har
sålunda funnits. Remissvaren som har granskats har inte kunnat
påverkas av författarna, utan endast tolkningen av remissvaren
skulle i detta fall kunna diskuteras.

2.8.2 Äkthet
Rättvis bild är det första delkriteriet för att styrka en studies äkthet.
Kriteriet uppfylls om studien ger en tillräckligt rättvis bild
gällande de grupper av respondenter som har studerats. Studien
skall således framföra alla berörda parters åsikter för att en rättvis
bild skall kunna uppnås. (Bryman och Bell, 2005). Denna studie
har i kommande kapitel framförts både stödjarnas och
motståndarnas
åsikter
kring
komponentavskrivning.
Textanalysmodellen som används innefattar båda parter för att ge
en rättvis bild av argumenten kring diskussionen av
komponentavskrivningar.
Om en studie hjälper de berörda parterna i en undersökning att få
en bättre förståelse av den sociala miljön de medverkar i, kan
25

kriteriet gällande ontologisk autenticitet uppfyllas (Bryman och
Bell, 2005). Denna studie kan inte uppfylla detta kriterium då de
berörda parterna inte har informerats om att studien genomförts.
Kriteriet ontologisk autenticitet skall besvara frågan om studien
kan bidra till att deltagarna kan få en bättre bild av hur de andra
deltagarna upplever saker och ting (Bryman och Bell, 2005). Hur
väl denna studie uppfyller kravet är beroende på om deltagarna tar
del av studien eller ej. Om deltagarna skulle ta del av studien
skulle de kunna få en klar uppfattning om vad alla berörda parter
tagit för ställning till forskningsfrågan. Dock kan studien ej
skickas till alla deltagare, vilket innebär att de blir ovetande
gällande studiens existens.
Vad gäller kriteriet katalytisk autenticitet ställs frågan om
undersökningen har möjliggjort för deltagarna att förändra sin
situation (Bryman och Bell, 2005). Studien som genomförs kan
inte i sig göra att deltagarna påverkar situationen. Syftet med
remissvaren är emellertid att instanserna vill påverka situationen,
vilket studien endast uttalar.
I frågan avseende taktisk autenticitet, om deltagarna via studien
har fått en bättre möjlighet att vidta åtgärder som fordras (Bryman
och Bell, 2005), kan studien inte bidra. Remissvaren som har
inkommit innan de nya regelverken har trätt i kraft har sålunda
kunnat påverka besluten. Om studien skulle ha genomförts innan
ikraftträdandet av regelverken skulle en möjlighet till att
deltagarna fått en bättre möjlighet att påverka funnits. Studien kan
endast vara till hjälp om förändringar sker kring
komponentavskrivningar i framtiden.
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2.9 Källkritik
Den här studien bygger på sekundärdata, med viss försiktig och
kritisk granskning då det finns nackdelar med den här typen av
data. En av de främsta nackdelarna som kan påverka en studies
autenticitet är att de sekundärdata som studien tillgodoser oftast
har ett annat huvudsyfte. Detta innebär emellertid att
informationen inte alltid kan anpassas till studiens syfte, fullt ut.
(Ghauri och Grønhaug, 2010; Jacobsen, 2002; Cowton, 1998).
Genom att använda sekundärdata kan inte de datas tillförlitlighet
kontrolleras. Det är även svårt att få kunskap om hur
datainsamlingen har gått till, om den har skett på ett reliabelt sätt.
(Jacobsen, 2002; Cowton, 1998). Men genom att använda
remissvar, vilka standardsättarna har samlat in för att studeras i
samband med standardsättningen, kan dessa källor tyckas vara
tillförlitliga.
Data som är objektiv är av god kvalitet, men eftersom det är
individer som samlar in data görs subjektiva val. Valen baseras på
att individerna är intresserade av olika saker, vilket kan påverka
objektiviteten på de data. Det är därför värt att vara medveten om
att val inte kan elimineras och att valet av insamlad data påverkas
av personen i fråga. Vissa källor filtreras bort på grund av att de
vid en första anblick verkar ointressant, även om det senare kan
visa sig vara av relevans. (LeCompte, 2000). Kvantitativa studier,
vilka har stor objektivitet, samt andra vetenskapliga artiklar som är
granskade innan publicering är av god kvalitet och återfinns i stor
utsträckning i uppsatsen.
En granskning av källorna kan liknas vid intervjuer, med fördelen
att den bidrar med vad människor tycker och tänker. Källorna
skiljer sig dock i och med att de är mindre spontana och då även
mer genomtänkta och genomarbetade. Genom att källorna är
mindre spontana kan informationen ha förvrängts och förfalskats
för att bättre passa in i sammanhanget. (Jacobsen, 2002). Vid valet
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av källor är det viktigt att vara kritisk och även vid granskningen
av källan. Det beror på att den sekundära undersökaren har liten
kontroll över hur mycket information som har sållats bort under
processen. (Jacobsen, 2002). Hur kritiskt forskaren skall ställa sig
till de olika källorna beror på källans ursprung. Det kan också vara
lätt att misstolka sekundära källor om forskaren inte gör en
ordentlig bedömning av den underliggande metoden för hur de
data har samlats in, det kan till och med vara på det viset att
forskaren drar obefogade slutsatser (Cowton, 1998). Genom att
främst försöka använda vetenskapliga artiklar, vilka är granskade
innan de publiceras är dessa godkända och även tillförlitliga källor
som också återfinns i olika databaser som Högskolan i Gävle, samt
andra högskolor och universitet tillhandahåller med.
Källorna kan bland annat utgöras av första-, andra- och
tredjehandskällor. Ju fler personer som källan har passerat desto
mindre tillförlitlig anses källan vara. Det beror på att varje person,
i sin studie, tolkar innehållet i källan olika samt väljer ut
informationen beroende på syftet i studien. (Jacobsen, 2002). I
studien har förstahandskällor varit det primära målet att använda
sig av. Dock har inte förstahandskällor alltid funnits tillgängliga,
vilket gör att andra- respektive tredjehandskällor har varit tvungna
att användas som alternativ.
Det kan vid tolkningen av en institutionell källa vara svårt att se
vems synpunkter det är som uttrycks. Vid granskningen av en
institutionell källa är forskaren därför tvungen att iaktta
försiktighet då institutionen kan ha ett egenintresse av att
förvränga informationen. Trovärdigheten av en institutionell källa
beror således på vilket egenintresse organisationen har att skapa ett
visst intryck av en viss situation. (Jacobsen, 2002). Då det oftast är
en eller två individer som har skrivit remissvar för organisationens
räkning, kan det vara svårt att avgöra vems åsikt som framförs –
individens eller organisationens. Troligtvis har de mest lämpade
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individerna fått i uppdrag att skriva remissvaren för de olika
instanserna, vilket gör att remissvaren är av god kvalitet. Å andra
sidan går det inte med säkerhet veta om individerna eller
instanserna/organisationerna haft i syfte att påverka remissvaren
på ett sådant vis att det skapar ett egenintresse hos de olika
parterna.
Det är till fördel att använda sig av flera oberoende källor vid
styrkandet av påståenden, vilket skapar en större trovärdighet och
tillförlitlighet. (Jacobsen, 2002). Att använda sig av flera källor för
att styrka påståenden har varit ett genomgående mål för studien,
emellertid har det i vissa fall varit svårt att hitta flera källor som
bekräftar det som sägs.

2.10 Metodkritik
Den här undersökningen baseras på ett kodningsschema, vilket är
inspirerat av en doktorand, samt en argumentationsanalys utifrån
argument som har framkommit vid inläsningen på ämnet. Det gör
att analysmodellen blir mer tydlig. Analysmodellen inkluderar
dock inte alla argument som instanserna tagit upp i remissvaren,
vilken kan leda till att förklaringarna till instansernas ståndpunkt
inte alltid får en tydlig förklaring.
Vid användning av en kvalitativ metod behöver kritiken mot
metoden beaktas. Metoden kan anses vara för subjektiv i den
bemärkelse att resultaten i stor utsträckning bygger på forskarnas
uppfattningar, vilket emellertid kan ses oviktigt och även
irrelevant i vissa situationer. Det kan även innebära att läsaren av
en kvalitativ rapport får en relativt svag förklaring till grunden
varför just det området blev ämne för studien. En kvalitativ metod
är också svår att replikera, det vill säga att upprepa
undersökningen. Svårigheten att generalisera är en annan kritisk
punkt gällande ett kvalitativt perspektiv, beroende på att det är
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nästintill omöjligt att sätta in resultaten i olika miljöer, samt att ett
fall inte är representativt för andra fall. Emellertid sker istället
generaliseringen av resultaten till olika teorier (Bryman, 2002),
vilket även Stenbacka (2001) skriver att Yin (1989) påpekar. Det
vill säga att resultatet i kvalitativa studier syftar till att
generaliseras i förhållande till teori, och inte i förhållande till en
population. På så vis kan även den här studien generaliseras till en
teori.
”Det är med andra ord kvaliteten på de teoretiska slutsatser som
formuleras på grundval av kvalitativa data som är det viktiga vid
bedömningen av generaliserbarheten.” (Bryman, 2002, s. 271).
Nackdelen med innehållsanalyser har en relation med
forskningsfrågor som är tvetydiga eller allt för omfattande (Elo
och Kyngäs, 2008). Vid tillämpningen av innehållsanalyser är det
praktsikt taget omöjligt för kodarna att inte vara subjektiva. Det är
även svårt att få svar på varför-frågor vid tillämpningen av
metoden. (Bryman, 2002). Även överdriven tolkning från
forskarens sida utgör ett hot mot en bra innehållsanalys (Elo och
Kyngäs, 2008). I den här studien är forskningsfrågan klar och
tydlig, vilket gör att innehållsanalysen kan anammas på ett
trovärdigt sätt. Dock är det svårt att inte vara helt objektiva i
kvalitativa studier, men undersökningens forskare har inget
egenintresse för hur resultatet ökar objektiviteten. För att få svar
på varför-frågor skulle studien behöva göra intervjuer som kan
svara på varför de olika instanserna argumenterar som de gör,
vilket emellertid skulle bli en alltför omfattande studie.
Gällande översättningsanalyser då forskaren inte har textens språk
som modermål, kan misstolkningar uppstå. Men då studiens
forskare är mycket välbekanta med det engelska språket, vilket är
det mest förekommande i de utländska remissvaren, har det varit
lätt att förstå vilka delar av remissvaren som är av relevans för
30

studien. Även artiklar och annan litteratur som varit på engelska
vid inläsningen av ämnesområdet har gjort att väsentliga ord och
begrepp har kommit till forskarnas medvetande. Det har i sin tur
gjort det enklare att hitta de sökord, samt nyckelord som återfinns i
remissvaren. En brist har emellertid varit då remissvaren varit på
ett annat språk än engelska eftersom studiens forskare inte är
bekanta med dessa språk, utan har då förlitat sig på Google
Translate. För att få den bästa tolkningen av remissvaren borde
förmodligen en tolk ha anlitats, men då tiden har varit knapp och
arbetet för att hitta en sådan person inte har hunnits med återstod
valet att använda Google Translate.
Kodningsschemat som har beskrivits ovan i kapitlet är av subjektiv
art och kan därför ses otillförlitlig, men då den till viss del utgår
från Hartwigs (2012) modell kan det tyckas att den ändå är
tillförlitlig. Dock kan kategoriseringen endast spegla de argument
som finns med i kodningsschemat, vilket gör att de argumenten
som återfinns i remissvaren utöver kategoriseringen/kodningen
inte behandlas. Det skulle emellertid ha varit intressant att studera
alla argument kring avskrivningsmetoden. Men då argumenten till
kodningsschemat har uppkommit genom för- och nackdelar kring
metoden via inläsningen på ämnet har det varit svårt att förutse
vilka andra argument som respondenterna eventuellt skulle ha
påpekat.
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3. Introduktion till
forskningsområdet
I detta kapitel får läsaren en allmän bakgrund kring studiens
ämnesområde för att bättre kunna förstå den empiri som ligger till
grund för de teorier som studien baseras på.

3.1 Redovisningen
Redovisning var i början av 1900-talet en frivillighet för företagen,
där utbudet av redovisning baserades på efterfrågan från
informationsanvändarna. En jämvikt av utbud och efterfrågan föll
sig helt naturligt då företagen sökte finansiärer och investerarna
var intresserade av avkastning. Emellertid skulle en börskrasch
komma att ändra tillvaron för aktörerna på kapitalmarknaden.
Osäkerheten som uppstod efter börskraschen skulle komma att
leda till att redovisningsreglering och normgivning framkom för
att återskapa företeendet hos aktörerna angående företagens
redovisning (Falkman, 2000).
En reglering kom till för att finansiärer skulle kunna göra korrekta
uppskattningar av företagens verksamhet och framtida lönsamhet.
Beroende på verksamhetens lönsamhet skulle finansiärerna då
kunna uppskatta den egna avkastningen. I och med regleringen,
skulle företagens redovisning ge investerarna en rättvisande bild
av företagets verksamhet och finansiella ställning, men även
tillsynsmyndigheter och lagstiftning, angående borgenärsskydd,
kom att införas för att öka trovärdigheten i företagens redovisning.
För att skapa en rättvisande bild, även kallat god redovisning, kom
rekommendationer att utvecklas i syfte att harmonisera
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redovisningen och fungera som riktlinjer för alla företag vid
upprättandet av redovisningen. (Falkman, 2000).
Syftet med redovisningen kan emellertid vara diffus då
redovisningen har olika primära intentioner beroende på landets
redovisningssystem. I vissa länder är redovisningens främsta syfte
att tillgodose intressenterna med information inför ekonomiska
beslut. (Nilsson, 2010). Företagen kan ha såväl interna som
externa intressenter. Interna intressenter utgörs av företagets ägare
och företagsledning, vilka har tillgång till den interna
informationen (Edenhammar och Thorell, 2009). Informationen
används som underlag för analys vid utvärdering och planering av
verksamheten för att kunna uppnå verksamhetsmålen (Hopwood,
1972; Westermark, 2012). Externa intressenter utgörs främst av
banker,
kreditgivare
och
skattemyndigheter,
vars
informationsbehov tillgodoses genom interna bokslut, budgetar
och deklarationen. Som externa intressenter räknas även
leverantörer och kunder, vilka även de behöver ekonomisk
information om företaget för att bedöma företagets kreditvärdighet
och finansiella ställning. (Edenhammar och Thorell, 2009;
Westermark, 2012). I andra länder, exempelvis Sverige, har
redovisningen även andra syften än att enbart ligga till grund för
beslut, vilket kan vara i form av beskattningsunderlag. (Nilsson,
2010).
Huvudsyftet med beskattning är att finansiera offentliga utgifter.
Skattesystemets utformning är i stor utsträckning en politisk fråga,
men även ett resultat av politiska och moraliska värderingar och
ståndpunkter. Det är emellertid inte enbart dessa faktorer som
påverkar skattesystemets utformning, utan ofta utformas olika
principer som skall ligga till grund för beskattningen. (Eriksson,
2012). Även redovisningen kan ligga till grund för beskattningen,
på så vis att företagen beskattar utifrån det resultat de redovisar i
slutet av räkenskapsåret. I vissa länder har redovisning och
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beskattning sålunda ett starkt samband, däribland Sverige, Finland
och Tyskland. I och med att de har en stark koppling till varandra
har de även vissa gemensamma faktorer, exempelvis strävar båda
systemen efter ett rättvisande resultat. (Bjuvberg, 2006; Marton,
m.fl., 2013). Beskattningen är även i behov av beaktning vid
utformningen av normer och regler (Marton, m.fl., 2013).
Att standardsättarna behöver ta hänsyn till beskattningen vid
utformningen av normer och regler innebär vissa svårigheter. Det
grundar sig i att olika länder har olika beskattningssystem, det vill
säga att en del länders redovisning har ett starkt samband med
beskattningen, medan andra inte har det. (Bjuvberg, 2006; Marton,
m.fl., 2013). Genom att ha en stark relation mellan redovisning
och beskattning bidrar det till mindre ekonomiska konsekvenser i
och med att företagen inte behöver upprätta två skilda
redovisningar – en för intressenterna och en för beskattningen.
(Deegan och Unerman, 2011; Blake, m.fl., 1997). En nackdel med
att ha en stark koppling mellan redovisning och beskattning är att
bilden av företaget kan förvrängas, då företaget väljer att fokusera
sin redovisning utifrån beskattningsperspektivet. Företaget
försöker därmed sänka det beskattningsbara resultatet, vilket kan
ske genom att göra maximala avskrivningar på de materiella
tillgångarna. En annan olägenhet som uppstår kring sambandet är
att internationella samarbeten försvåras. Försvårande
omständigheter förekommer på grund av att olika länder har olika
beskattningssystem, vilket gör att fullständig harmonisering är
svår att uppnå. (Nobes och Parker, 2004).
Inom redovisning pratas det ofta om principbaserad redovisning
och regelbaserad redovisning, vilka båda utgår från ett antal
grundläggande principer. Det regelbaserade systemet, vilket till
stor del används i USA, är principer som ligger till grund för ett
antal detaljerade regler och som beskriver hur företagen skall
redovisa. Medan det principbaserade synsättet, vilket i stor
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utsträckning anammas i Europa, är principer som används mer
som riktlinjer för hur företagen skall redovisa. (Burgemeestre,
Hulstijn och Tan, 2009; Grönlund, Tagesson och Öhman, 2005;
IFRS, 2013a). Regelbaserad redovisning kan uppmuntra till
kreativitet vid upprättande av finansiella rapporter, dock inte av
det goda slaget. Det tillåter således i viss mån att tänja på
gränserna av vad som är tillåtet inom lagen, även om det inte alltid
är etiskt eller moraliskt acceptabelt. Värt att nämna är emellertid
att den praktiska åtskillnaden mellan principbaserad redovisning
och regelbaserad redovisning inte är lika konkret som i teorin. Det
beror på att de flesta regelsystemen är en blandning av regler och
principer. (Burgemeestre, Hulstijn och Tan, 2009). Även Bennett,
Bradbury och Prangnell (2006) skriver att en skillnad mellan
regelbaserad och principbaserad redovisning inte är särskilt stor,
mer än i relativa termer.

3.2 EG- direktiven
I Europeiska unionen (EU) finns, i huvudsak, tre olika direktiv
som reglerar medlemsstaternas redovisning och revision. Syftet
med direktiven är att harmonisera lagarna mellan
medlemsländerna (Marton, m.fl., 2013), vilket innebär att
medlemsländerna behöver anpassa redovisningslagarna med
hänsyn till direktiven (Drefeldt och Törning, 2012). Dessa direktiv
bygger på Romfördraget från år 1957, vars syfte var att skapa
större flexibilitet för individer, varor, tjänster och kapital inom
unionen (Marton, m.fl., 2013). Direktiven inom redovisning är
direktiv nummer fyra, sju och åtta. Det åttonde direktivet reglerar
revisorer och revision. Regleringen om koncernredovisning
återfinns i det sjunde bolagsdirektivet (SOU 2008:32).
Direktivnummer fyra behandlar upprättande av årsredovisning
(Drefeldt och Törning, 2012).
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3.2.1 Sjunde bolagsdirektivet
Sjunde bolagsdirektivet talar om att alla företag (moderbolag) som
legalt kontrollerar ett annat bolag (dotterbolag) är skyldiga att
upprätta koncernredovisning. I de flesta fall handlar det om företag
som har en majoritet av dotterbolagets röster, men
medlemsländerna får även kräva att koncernredovisning skall
upprättas för företag som har en minoritet av dotterbolagets röster.
De får således fastställa undantag från skyldigheten gällande vilka
som skall upprätta koncernredovisning. Siffrorna i euro i direktivet
skall ses som en tröskel för att definiera de grupper som helt kan
undantas från koncernredovisningens krav. Direktivet beskriver
även metoder för upprättande av koncernredovisning, samt
reglerar innehållet i den sammanställda förvaltningsberättelsen,
vilken skall stämma överens med den sammanställda
redovisningen för samma räkenskapsår, och som skall kontrolleras
av en eller flera revisorer. (EG-rättens sjunde bolagsdirektiv
83/349/EEC)

3.2.2 Fjärde bolagsdirektivet
Det fjärde bolagsdirektivet (däribland direktiv 86/635/EC om
årsbokslut och sammanställd redovisning för banker och andra
finansiella institut och 91/674/EEG om årsbokslut och
sammanställd redovisning för försäkringsföretag) är gällande för
alla aktiebolag, samt vissa former av partnerskap. Det talar om hur
årsredovisningen skall vara upprättad och utformad samt
offentliggörandet av årsredovisningen, det vill säga hur dokument
skall publiceras. Dock finns det regler som säger att
medlemsstaterna får göra lättnader för mindre företag i fråga om
offentliggörandet av årsbokslut eller avstå från skyldigheten om
revisionsplikt. (EG-rättens fjärde bolagsdirektiv 78/660/EEC).
Fjärde bolagsdirektivet har även ett samband med den svenska
årsredovisningslagen (ÅRL) på så sätt att ÅRL baseras på
direktivet. Direktivet ger emellertid vissa valmöjligheter för
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medlemsstaterna att reglera lagarna utifrån nationella
förutsättningar. (Drefeldt och Törning, 2012; SOU 2008:67).
Medlemsländerna har, utifrån det fjärde bolagsdirektivet, således
möjligheten att välja mellan två olika utformningar vid
upprättande av balansräkningen (Fjärde bolagsdirektivet
78/660/EEC; SOU 2008:32). Vid utformningen av ÅRL får
lagstiftarna sätta regler utöver direktiven i den mån det är
nödvändigt för att anpassa regleringen till medlemsnationen.
Exempelvis kan användarna, enligt ÅRL, värdera fordringarna och
skulderna i utländsk valuta till balansdagens kurs, vilket emellertid
inte finns reglerat i direktivet. (Drefeldt och Törning, 2012; Prop
1995/96:10).

3.2.3 Rättvisande bild
Rättvisande bild har sitt ursprung ur ett europeiskt
redovisningsperspektiv eftersom det regleras i EG:s fjärde
bolagsrättsliga direktiv. Det fjärde direktivet är en överordnad
rättslig standard för medlemsstaterna i EU, vilket innebär att alla
stater är tvungna att rätta sig efter direktivet. I och med införandet
av kriteriet om rättvisande bild i bolagsdirektivet ökar strävan efter
en harmonisering mellan de europeiska medlemsstaterna. (Hulle,
1997). Rättvisande bild innebär att redovisningen i sin helhet skall
ge en korrekt och rättvisande bild av företagets finansiella
ställning och resultat (Nilsson, 2010). Då, bland annat, EG:s fjärde
bolagsdirektiv ligger
till grund för den svenska Årsredovisningslagen reglerar den även
företagen till att använda sig av rättvisande bild. (Westermark,
1998; Westermark, 2012; Svensson och Edenhammar, 2000)
“Balansräkningen, resultaträkningen och noterna skall upprättas
som en helhet och ge en rättvisande bild av bolagets ställning och
resultat. Om det behövs för att en rättvisande bild skall ges, skall
det lämnas tilläggsupplysningar.” (ÅRL 2:1 st. 1).
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Lagtexten menar på att de nämnda delarna utgör grunden för
årsredovisningen, vilket innebär att de uppgifter som uppges har
ett starkt samband till varandra. Det är viktigt för användarna att
förstå de olika inbördes delarna av årsredovisningen och därför
uppmanas företagen att lämna tilläggsupplysningar till
användaren. Det uppkommer emellertid svårigheter vid tolkningen
av begreppet “rättvisande bild” eftersom EG-rätten, i direktivet,
inte preciserar någon vägledningen om hur begreppet skall förstås.
(Westermark, 1998). Termen tolkas olika på individuell nivå även
om individerna i grunden talar samma språk. Detta leder till
svårigheter att skapa en gemensam uppfattning om begreppet,
betydelsen blir istället vag och mångtydig. (Westermark, 2012;
Kirk, 2006).
Det har skett förändringar för koncerner gällande upprättandet av
årsredovisningen i och med IAS-förordningen. För
koncernredovisningen i moderbolag, som skall redovisa enligt
IAS/IFRS, har inte den rättvisande bilden längre någon reglering.
Anledningen till att dessa företag inte innefattas av en reglering av
rättvisande bild är att de enskilda företagen, som ingår i
koncernen, redan omfattas av regleringen. Det vill säga,
moderbolag och dotterbolag som omfattas av IAS-förordningen
omfattas fortfarande av ÅRL 2:3, vilket sålunda leder till att
koncernredovisningen präglas av en rättvisande bild, trots att en
reglering inte finns. (Westermark, 2012; Nilsson, 2010).

3.2.4 God redovisningssed
God redovisningssed är ett genomgående kriterium i såväl
årsredovisningslagen som bokföringslagen. Ett företags bokföring
skall, enligt BFL 4:2, upprättas i enlighet med god
redovisningssed. Även företagens årsredovisning skall, enligt ÅRL
2:2, uppfylla kravet om god redovisningssed. Emellertid har
innebörden av begreppet kommit att bli omdiskuterad då
begreppet har övertagits från äldre rätt, men även då begreppet
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“rättvisande bild” har etablerat sig bland de svenska
redovisningslagarna. (Westermark, 2012). Kravet på god
redovisningssed kan emellertid komma att åsidosättas då det krävs
att företaget uppfyller kriteriet om rättvisande bild (Livne och
McNichols, 2009).
“Årsredovisningen skall upprättas på ett överskådligt sätt i
enlighet med god redovisningssed” (ÅRL 2:2).
I ÅRL regleras att informationen som företagen lämnar ut skall
vara överskådlig, vilket syftar till att redovisningsinformationen
skall vara lättillgänglig för användarna. Informationen skall såväl
vara överskådlig som relevant för att användarna med lätthet skall
kunna förstå de olika delarna. God redovisningssed ses emellertid
som allmänrättslig, det vill säga utöver lagen, i egenskap av
förekommande praxis och rekommendationer och som vägledning
vid upprättandet av årsredovisningen. Hänvisningar om god
redovisningssed i lagtexten innebär därför att företagen blir
skyldiga att anpassa sig till praxis som har utvecklats utöver
lagarna, men detta får inte ske i så stor utsträckning att de
bestämmelser som finns i lagen åsidosätts. (Westermark, 2012).

3.3 Standardsättarna
Redovisning och redovisare har existerat i flera hundra år, men det
var först under 1800-talet som redovisare i USA och
Storbritannien bildade yrkesorganisationer, som kom att bli
grunden för dagens normgivningsorgan. Idag finns det således
flera olika standardsättare runt om i världen, såväl nationella som
internationella. Arbetet utgörs sålunda av att utveckla konceptuella
ramverk, vilket kan ses som ett sammanhängande system av
fundamentala och inbördes mål som förväntas resultera i
homogena standarder. Dessa kan i sin tur anses utgöra normativa
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teorier inom redovisning, det vill säga redovisningsstandarder.
(Deegan och Unerman, 2011).

3.3.1 Internationellt
Internationellt finns det flera normgivningsorgan, men det pratas
främst om två normgivningsorgan, vilka är IASB (International
Accounting Standars Board) och FASB (Financial Accounting
Standards Board). (Jorissen, m.fl., 2012). FASB är den
amerikanska motsvarigheten till IASB, då IFRS inte är tillåtet i
USA. Dessa två organ har på senare år emellertid startat ett
samarbete för att öka harmoniseringen med varandra. (Marton,
m.fl., 2013). Det var runt millenniumskiftet som två händelser
visade en betydande förändring gällande internationella
redovisningsstandarder. Den första händelsen inträffade år 1999 då
Europeiska Unionen lanserade en handlingsplan för redovisning
inkluderat uttalandet om obligatorisk användning av
internationella redovisningsstandarder för börsnoterade bolag på
den Europeiska aktiemarknaden. Den andra händelsen ägde rum år
2000 och handlar om att International Organisation of Securities
Commissions
(IOSCO)
accepterade
internationella
redovisningsstandarder (IAS) för noterade bolag på börsen.
(Jorissen, m.fl., 2012).
IASB är ett självständigt normgivningsorgan av IFRS Foundation,
som i sin tur är en självständig, icke vinstdrivande organisation
inom den privata sektorn som arbetar för allmännyttan. Dess
främsta uppgift är att utveckla enskilda uppsättningar av
International Financial Reporting Standards (IFRS) genom
normgivningsorganet IASB, samt främja och underlätta
tillämpningen och utförandet av IFRS. Standarderna skall vara av
hög kvalitet, förståeliga, genomdrivbara och globalt accepterade.
(IFRS, 2013). Det ställs även krav på att standarderna skall vara
relevanta, väsentliga, tillförlitliga och jämförbara (Deegan och
Unerman, 2011; IASB, 2010). IASB bildades redan år 1973, men
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benämningen var då IASC (International Accounting Standards
Committee), de bildades i syfte att harmonisera redovisningen
samt minska skillnader i redovisningen mellan länder. Vid
bildandet av IASC bestod det enbart av revisorsorganisationer från
olika länder, men efter 2001 och ombildandet kom IASB även att
bestå av mer oberoende grupper från näringslivet. (Ball, 2006).
IASB, tidigare IASC, ansvarar således för redovisningen
internationellt och är utgivare av IFRS som tillämpas i drygt
hundra länder världen över. Normgivningsorganet har ett nära
engagemang med intressenter världen över, såsom investerare,
analytiker, reglerare, företagsledare, standardsättare och andra
yrken inom redovisningsområdet. IASB har även en kommitté i
form av IFRS Interpretations Committee, vilken är ett tolkande
organ, vars uppgift är att ge kommentarer och göra tolkningar av
IFRS. (IFRS, 2013a).

3.3.2 Sverige
I Sverige finns det i huvudsak tre olika normgivningsorgan – RR,
FAR/SRS (Föreningen Auktoriserade Revisorer/Svenska Revisors
Förbundet) och BFN. Dessa ger således ut rekommendationer
gällande redovisning i Sverige. Syftet med normgivarnas
rekommendationer är att ge företagen vägledning vid upprättandet
av redovisningen, det kan exempelvis handla om hur transaktioner
skall värderas och bokföras. Rekommendationerna är tillägg till de
befintliga lagar som finns angående hur företagens redovisning
skall vara utformad, detta då lagarna inte ger tillräckligt
detaljerade redogörelser för företagen (Falkman, 2000). FAR, som
är en branschorganisation för redovisningskonsulter, revisorer och
rådgivare, arbetar såväl nationellt som internationellt och utvecklar
revisions- och redovisningsbranschen genom exempelvis
rekommendationer, utbildning och även remissverksamhet.
(Nilsson, 2010).
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Bokföringsnämnden (BFN)
Bokföringsnämnden är en myndighet som verkar under regeringen
(Finansdepartementet), men med egna instruktioner och eget
anslag. Huvudansvaret ligger i att utveckla god redovisningssed i
företagens bokföring och offentlig redovisning, vilket bland annat
sker genom att BFN ger ut allmänna råd och annat
informationsmaterial
inom
ansvarsområdet.
En
av
huvuduppgifterna är att meddela normer, samt ge information i
övrigt gällande redovisningsfrågor till småföretagare.
Bokföringsnämnden och dess kansli biträder regeringskansliet
gällande redovisningsfrågor, deltar i utredningar inom
kommittéväsendet, yttrar sig över olika författningsförslag, samt
verkar som statens exportorgan inom redovisningsområdet.
Nämnden har även en annan viktig uppgift, vilken är att lämna
yttranden till olika domstolar om vad god redovisning innebär i
olika avseenden. (BFN, 2013a).
Normgivningen sker således genom att nämnden bland annat
beslutar om allmänna råd om tillämpningen av bokföringslagen
och årsredovisningslagen. De allmänna råden ges ut i en specifik
serie som benämns Bokföringsnämndens allmänna råd, som
förkortas BFNAR följt av år och ordningsnummer, till exempel
BFNAR 2006:1. BFN ger även ut vägledningar och uttalanden,
vilka också innehåller allmänna råd, men avser emellertid bara att
tolka och illustrera innebörden av de allmänna råden.
Bokföringsnämndens olika allmänna råd, vägledningar och
uttalanden är dock inte någon fråga om formellt bindande
föreskrifter, utan är egentligen endast rekommendationer och
uttalanden, vilka de allmänna råden tidigare har benämnts. Men
rekommendationerna har då behandlat mer övergripande
redovisningsfrågor medan uttalandena inriktat sig på
redovisningsproblem i betydligt mer avgränsande frågor. Det var
år 1999 som BFN beslutade att ändra utformningen gällande de
allmänna
råden,
i
syfte
att
ansluta
till
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författningssamlingsförordningens bestämmelser utgiven av
regeringen. (BFN, 2013b).
BFN har på senare år emellertid ökat i betydelse för den svenska
regleringen i och med K-projektet. De har således fått i uppgift att
ansvara för normgivningen för den största delen av de svenska
företagen, det vill säga de företag som faller in under kategori ett
till tre. (Nilsson, 2010).
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4. Empiri
Då studien antar en induktiv ansats, vilket innebär att
referensramen bygger på insamlad empiri, ges en presentation av
det empiriska materialet innan referensramen. Kapitlet avser att
presentera sammanställningar av instansernas svar gällande
regelverken.

4.1 Remissvar
Här presenteras de remissvar som svenska instanser givit angående
upprättande av årsredovisningen (K3 med komplettering). Utkastet
till detta regelverk har skickats ut till 41 instanser där endast 28 av
dessa har valt att framföra åsikter kring regelverket. Även de 164
instanser som har valt att kommentera IFRS för SME:s förslag
sammanställas och presenteras i empiriavsnittet.

4.1.1 Förklaring av argumenten
Argumenten som har valts ut sammanfattas i en kort benämning.
Nedan följer en förklaring till var och ett av argumenten.
Stödjande argument:
- Ökad jämförbarhet, innebär att komponentavskrivningen
skulle öka företagens möjlighet att jämföra sin redovisning i
förhållande till andra företag, såväl nationellt som
internationellt.
- Rättvisande bild, betyder att företagen genom
komponentavskrivning skulle visa en mer rättvisande bild av
företagets materiella anläggningstillgångar. Bilden blir mer
rättvisande i förhållande till tillgångarnas livslängd
respektive nyttjandeperiod.
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- Harmoniseringsargumentet bygger på att företagen är villiga
att efterlikna internationella företag, det vill säga att
regelverken på nationell och internationell nivå skall vara så
lika som möjligt.
- Fördelning av kostnader, att använda sig av
komponentavskrivning skulle leda till att företagen kan
fördela
kostnaderna
för
de
materiella
anläggningstillgångarna över olika redovisningsperioder. En
fördelning skulle innebära att den ekonomiska belastningen
kan fördelas på de olika komponenternas nyttjandeperiod.
Motargument:
- Ökad
administrativ
börda,
förklarar
att
komponentavskrivningar skulle medföra mer arbete för
företagen gällande materiella anläggningstillgångar.
- Tidskrävande, företagen anser sig inte vara villiga att lägga
ner mer tid för komponentavskrivningsmetoden.
- Valbarhet, avskrivningsmetoden bör vara valbar istället för
tvingande.
- Komplext, definitionen av vad som utgör en komponent
anses vara svårdefinierat. Men även regelverket anses vara
otydlig i regleringen avseende hur tillvägagångssättet kring
redovisningen av denna metod skall genomföras.
- Ökade kostnader, avser argumenten gällande den extra
kostnad som belastar företagen vid tillämpningen av
komponentavskrivningsmetoden.

4.2 Sammanställning av remissvaren
Sammanställningarna av remissvaren presenteras först separat för
var och ett av regelverken. Detta för att läsaren enkelt skall kunna
se vilka argument som de olika instanserna förespråkar gällande
komponentavskrivningar för de olika regelverken. Därefter görs en
total sammanställning av de olika instansernas remissvar för att ge
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en heltäckande bild gällande de åsikter som har uppkommit i
samband med införandet av komponentavskrivning i de respektive
regleringarna.

4.2.1 Sammanställning av argumenten kring K3
Av de 28 som har valt att svara på utkastet gällande K3 är det
endast 14 respondenter som haft synpunkter gällande
komponentavskrivningar. I följande diagram visas fördelningen på
vilka som är för- respektive emot samt vilka som har valt att inte
uttrycka någon åsikt alls avseende komponentavskrivning i
regelverket.

Diagram 1. Sammanställning av instansernas åsikt kring K3.

De 50 % av respondenterna som har valt att inte uttrycka sin åsikt
gällande komponentavskrivning utgörs av 14 instanser. Dessa har
dock valt att uttrycka åsikter kring övriga avsnitt i K3-regelverket,
men inget specifikt för just komponentavskrivningar, och anses
därför inte ha någon åsikt. Endast en instans har uttryckt sig
positivt angående komponentavskrivningar, av den anledningen att
metoden anses speglar en mer rättvisande bild av företagens
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materiella anläggningstillgångar. Resterande 46 %, utgörs av 13
instanser, vilka har ställt sig kritiskt till avskrivningsmetoden.
Anledningarna till varför de ställt sig kritiska varierar en aning,
vilket illustreras i nedanstående diagram.

Diagram 2. Fördelningen av motståndarnas argument.

Fördelningen mellan argumenten som motståndarna givit är
förhållandevis jämn. De instanser som har varit negativa till
förslaget har ofta angivit flera olika argument. En instans kan till
exempel ha ansett att införandet av komponentavskrivningar både
kan öka den administrativa bördan för företagen och att
regleringen anses vara komplex, vilket även illustreras i bilaga 5 .
Det argument som flest instanser har valt att yttra sig över är att
regleringen kring komponentavskrivningar är komplex.
Komplexiteten ligger i att det är svårt för företagen att dra en gräns
för vad skall anses vara en separat komponent eller inte.
Totalt är det 13 av de responderande instanserna som visat sig
motstridiga gällande förslaget. Nio av instanserna har angivit
argumentet som innefattar komplexiteten av förslaget. Avseende
argumentet om valbarhet respektive ökad administrativ börda har
sju instanser valt att uttrycka sin åsikt. Sex instanser har valt att
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påpeka de ökade kostnader som komponentavskrivningsmetoden
medför för företagen.

4.2.2 Sammanställning av argumenten kring IFRS
för SME
Av 164 remissvar som inkommit gällande IFRS för SME är det
endast 36 av respondenterna som har valt att yttra sig avseende
komponentavskrivningar. Emellertid är det två, av 164, remissvar
som inte går att utläsa beroende på avsaknaden av fil.

Diagram 3. Sammanställning av instansernas åsikt kring IFRS för SME.

De 77 % som har valt att inte uttrycka sin åsikt i frågan utgörs av
126 instanser, dessa har dock yttrat sig kring andra delar av IFRS
för SME men inte specifikt om komponentavskrivningar. De
instanser som har valt att stödja förslaget består av 14 instanser,
vilket motsvarar 9 % av det totala antalet inkomna remissvar. Av
dessa 14 instanser, vilka stödjer förslaget, är det endast 3
respondenter som har argumenterat för komponentavskrivningar
inom det använda kodningsschemat. Instanserna agrumenterar för
rättvisande bild (två instanser) och ökad jämförbarhet (en instans).
Av de totala antalen remisssvar innehåller 13 % av dessa kritik
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mot förslaget, vilka innefattar 22 respondenter. Fördelningen av
kritiska argument illustreras i det kommande diagrammet.

Diagram 4. Fördelningen av motståndarnas argument.

Fördelningen mellan argumenten som de kritiska instanserna har
lämnat är förhållandevis jämn, med undantag för det mest
förekommande argumentet gällande komplexiteten. Argumenten
mot komplexiteten har 13 instanser yttrat sig om. Vissa av
instanserna har emellertid kommenterat på flera av argumenten i
kodningsschemat, vilket leder till att antalet argument är fler än
antalet kritiska remissvar. Den ökade administrativa bördan är ett
argument som 8 instanser har valt att kommentera kring.
Valbarheten har kommenteras av 7 instanser och ökade kostnader
har kommenteras av 6 instanser.

4.2.3 Total sammanställning av remissvaren
Diagrammet nedan visar en sammanställningen av remissvaren
från både K3 och IFRS för SME. Den totala fördelningen liknar de
separata fördelningar för respektive förslag. Totalt har 192
remissvar inkommit, varav två remissvar utesluts på grund av att
filen inte har kunnat hittas.
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Diagram 5. Sammanställning av samtliga instansers åsikt kring
komponensavskrivning - totalt.

Diagrammet visar att den största andelen av respondenterna har
valt att inte uttrycka någon åsikt gällande ämnet. Av det totala
antalet respondenter, som består av 192 stycken, är det 140
respondenter som inte tar någon ställning gällande
komponentavskrivning. De respondenter som har en positiv
inställning och argumentation kring förslaget består av 15
instanser. Antalet remissvar som har kommit in med en negativ
inställning till förslaget utgörs av 35 instanser. Motståndarnas
argument fördelas över fyra olika argument, vilka illustreras i det
kommande diagrammet.
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Diagram 6. Fördelningen av motståndarnas argument - totalt.

Fördelningen av argumenten beror på vilka argument som var och
en av instanserna har behandlat i respektive remissvar. Ett
remissvar kan innehålla mer än bara ett argument, vilket är
anledningen till att antalet argument är fler än det totala antalet
remisvar. 22 instanser har skrivit att anledningen till en negativ
inställning till avskrivningsmetoden beror på dess komplexitet. Ett
flertal instanser påpekar även att en ökad administrativ kostnad
skulle medföras för företagen, vilket 15 instanser yttrar sig om
som ett motargument till avskrivningsmetoden. Den population
som uttrycker argumentet för valbarhet utgörs av 14 respondenter.
Det argument som handlar om att komponentavskrivningsmetoden
medför ökade kostnader för företagen har noterats i 12 av
remissvaren.
En fördelning av de skäl som supportrarna argumenterar för
gällande komponentavskrivningsmetoden har dock ingen större
variation, vilket kan utläsas i det kommande diagrammet.
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Diagram 7. Fördelning av stödjarnas argument – totalt.

Totalt 15 respondenter är positivt inställda avseende förslaget om
att införa komponentavskrivning i K3 respektive IFRS för SME.
Dock är det endast 4 av respondenterna som har angivit något av
argumenten som återfinns i studiens kodningsschema. Tre av
respondenterna har angivit att en av anledningarna till att införa
avskrivningsmetoden är att den ökar företagets rättvisande bild.
Endast en av instanserna har angivit att komponentavskrivning
skulle öka jämförbarheten för företagen. De resterande 11
instanser har uttryckt sitt stöd till förslaget men inte med någon av
anledningarna som återfinns i studiens kodningsschema.

4.3 A priori modell
En a priori-modell kan ses som ett verktyg för att förenkla de
ursprungliga modellerna som har använts i en studie (Nouy, 2010).
Anpassningen genomförs genom att reducera den ursprungliga
modellen för att bättre passa det empiriska materialet (Ryckelynck,
m.fl., 2006). Utifrån den empiri som har behandlats tidigare i
kapitlet kan en redigering av kodningsschemat göras.
Kodningsschemat har anpassats till de resultat som diagrammen
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visar, de argument som inte har fått medhåll från instanserna har
härmed elimineras.

Figur 3. A priori-modell över empirin.

Figuren illustrerar de argument som de responderande instanserna
har behandlat i de inkomna remissvaren. Ett bortfall av tre
argument har således skett i förhållande till det ursprungliga
kodningsschemat som används i studien. Av de stödjande
argumenten har två fallit bort, i form av harmonisering och
fördelningar av kostnader. På motståndarnas sida är det endast ett
argument
som
har
fallit
bort,
nämligen
att
komponentavskrivningar är tidskrävande.
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5. Referensram
I det här kapitlet behandlas den teorin som är relevant inom
ämnesområdet. Läsaren får således en redogörelse för de teorier
som ligger till grund för att kunna analysera den empiri som har
presenterats ovan i det föregående avsnittet.

5.1 Redovisningsteori
Inom redovisning finns det många olika typer av teorier. Det finns
däremot inga universella accepterade teorier, och inte heller
synsätt på hur redovisningsteorier skall utformas. Det beror på att
olika forskare har olika syn på vilken roll redovisningsteori har,
samt vilka centrala mål, roll och räckvidd redovisningsteorier skall
ha. En del forskare anser att den principiella rollen av
redovisningsteori handlar om att förklara och förutse särskilda
redovisningsrelaterade fenomen, exempelvis varför vissa
redovisare anammar en specifik redovisningsmetod medan andra
väljer att använda sig av andra metoder. Andra forskare hävdar
emellertid att redovisningsteori syftar till att föreskriva (i motsats
till att beskriva) särskilda redovisningsmetoder, till exempel att
tillgångar skall värderas utifrån marknadsvärdet istället för
anskaffningsvärdet. (Deegan och Unerman, 2011).
Beskrivande teori innebär således att förklara och förutse, vad och
hur redovisningsinformation är presenterad samt kommunicerar
till användarna av redovisningsdata. Normativ teori, å andra sidan,
handlar om att föreskriva hur data borde kommuniceras och hur
den borde presenteras. (Hendriksen och Van Breda, 1992).
Historiskt sett finns inget tydligt samband mellan
redovisningsteorier och praxis. Redovisningsteorierna ses som ett
tillvägagångssätt att uttrycka förutfattade meningar istället för att
ha en inverkan på de som sätter redovisningsprinciperna.(Zeff,
1972). Den finansiella redovisningen utgör en central roll för
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företag och privatpersoner gällande hur stor förmögenheten kan
komma att vara. Utifrån det kan dessa intressenter, direkt eller
indirekt, försöka påverka den redovisningslagstiftning som finns
för att själva öka sin förmögenhet. Påtryckningarna kan bland
annat komma att behandla ämnen som social säkerhet, skatter och
subventioner. (Watts och Zimmerman, 1979). Vid förändringen av
obligatoriska redovisningslagar är det främst de företag som har
mycket skulder som kan komma att drabbas mest, vilket innebär
att dessa företag kan komma att motsätta sig förändringen.
Skuldsatta företag kan komma, allt annat lika, att drabbas hårdare
av förändringen än de företag som har färre skulder. Det beror på
att förändringar är kostsamma och de som redan är skuldsatta har
inte lika stor marginal som andra företag. (Watts och Zimmerman,
1990).

5.1.1 Positive Accounting Theory (PAT)
Under 1960-talet började forskningen kring PAT ta fart, det var
bland annat forskarna Ball och Brown, samt Beaver som
introducerade empiriska finansieringsmetoder inom redovisning.
Redovisningen syftade till att leverera information till
värdepappersmarknaden som skulle ligga till grund för
investeringsbeslut som i sin tur kan visa på ett samband mellan
redovisningsinformation och aktiekurs. (Watts och Zimmerman,
1990). Dock slog inte PAT igenom förrän på 1970 - och 1980talet, då Watts och Zimmerman åter uppmärksammade
teorin.(Deegan och Unerman, 2011). PAT syftar till att förutsäga
och förklara ett specifikt redovisningsbeteende mellan olika
individer. PAT är designad för att, utifrån de förhållanden som
råder i ett företag, kunna förklara och förutsäga vilka företag som
kommer att använda sig av en specifik redovisningsmetod samt
vilka företag som inte kommer att använda sig av metoden. (Watts
och Zimmerman, 1986). Till exempel, företag som har olika
användningsmönster i relation med en tillgång, förväntas anamma
olika avskrivningsmetoder (Deegan och Unerman, 2011). Däremot
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säger PAT ingenting om vilken redovisningsmetod företag skall
använda sig av. (Watts och Zimmerman, 1986).
Positive accounting theory fokuserar, som sagt, på förhållandet
mellan företaget och de som förser företaget med kapital samt hur
företagen, genom redovisningen, får detta förhållande att fungera.
Förhållandet kan förklaras som ett förhållande mellan VD och
ledning i ett företag, givet att dessa är två skilda individer.
Relationen inkluderar att den ena parten (agenten) fattar beslut
efter det att den andra parten (principalen) har delegerat ut ansvar
till agenten, samt att alla individer främst agerar utifrån sitt
egenintresse. I och med att VD:n lägger över beslutstagandet på en
annan part uppstår risken att arbetet inte blir effektivt genomfört.
Det arbete som innebär underprestation för företaget leder till en
kostnad, agentkostnad. De antaganden som görs i PAT är att alla
individer främst ser till sitt eget bästa, vilket innebär att allt arbete
som genomförs inte är till företagets fördel. För att minska det gap
som uppstår mellan agentens handlingar och företagets
målsättning finns det olika metoder, bland annat bonding och
monitoring. Där bonding innebär att man genom kontrakt ökar
agentens vilja att sträva efter principalens mål. Monitoring i sin tur
innebär att principalen låter en tredje part granska agentens arbete,
vilket skulle kunna öka agentens vilja att sträva efter principalens
mål. (Jensen och Mecklin, 1976; Deegan och Unerman, 2011).

5.1.2 Intressentteorier
Det var inte förrän på 1960-talet som ordet “stakeholder” kom att
nämnas i den litteratur som behandlar företagsledningen. Termen
syftade på den grupp vars behov en företagsledning skulle vara
lyhörda och arbeta mot. Gruppen bestod ursprungligen av flera
olika parter, där bland annat aktieägare, anställda och kunder
utgjorde en liten del av gruppen. Forskare hävdar att företagen inte
kan komma att få det stöd som behövs för att kunna klara sig i
längden om de inte formulerar verksamhetsmål utifrån de behov
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och problem som intressegruppen har. Det finns olika syn på vad
intressentteori handlar om, en del forskare menar på att den
handlar om överlevnad, vilket då även innebär att grupperna spelar
en avgörande roll i företagens verksamhet och därför behöver
beaktas. Medan andra forskare kritiserar synsättet och menar att
det faktiskt finns fler beroendevariabler i verksamhetens
överlevnad, där intressenterna snarare ses som ett hinder för
företaget vid uppfyllandet av verksamhetsmålen. (Freeman, 1984).
Intressentteorin innebär således att organisationen har relationer
med olika konstituerande grupper, och att företaget kan frambringa
och bibehålla stöd för dessa grupper genom att överväga och
balansera gruppernas relevanta intressen gällande företaget.
(Freeman, 1984; Jones och Wicks, 1999). Teorin främjar såväl
deskriptiva som normativa förutsägelser (Jones och Wicks, 1999),
och har därför visat sig vara populär för de som är intresserade av
vinster och de som är intresserade av etik (Reynolds, Schultz och
Hekman, 2006).
Företag påverkas av flertalet intressenter, vilka utgörs av såväl
interna som externa aktörer. Dessa är således viktiga för företagets
existens. Här nedan syns några av de intressenter som ett företag
kan ha en relation med på den operativa nivån.
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Figur 4. Intressenter ur företagets perspektiv2 (Freeman, 1984, s. 25).

Bilden visar alla individer som kan påverka eller blir påverkade av
ett företags existens och dess syfte. Var och en av grupperna är av
stor betydelse för företagets välfärd. Bilden symboliserar en
förenkling av de förhållanden som påträffas i ett företag.
Grupperna som visas på bilden kan emellertid brytas ner till
mindre grupper, vilka även de är av stor betydelse för företaget.
Till exempel kan intressentgruppen “leverantörer” delas upp i
leverantörer och underleverantörer. Budskapet med bilden är att
företagets framgång är beroende av förhållandet mellan ledningen
och dessa nyckelgrupper. (Freeman, 1984).
Alla intressenter som är berörda av en organisation har sålunda en
utbytesrelation med företaget, exempelvis kunder, ägare,
långivare, leverantörer, anställda och företagsledningen. Kunderna
anses emellertid vara den viktigaste intressenten, på så vis att
företaget inte skulle existera utan någon som köpte de varor och
tjänster företagen erbjuder. Utbytet sker i form av att företaget
2

Egenkonstruerad
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levererar varor eller tjänster och i gengäld får de pengar av
kunderna. Ägarna och långivarna tillskjuter kapital och i utbyte
vill ägarna ha god avkastning på aktiekursen och vinst från
vinstutdelningen. Långivarna, i sin tur, vill ha tillbaka pengar i
form av amortering och ränta på lånet. Leverantörerna distribuerar
varor och/eller tjänster och i utbyte begär de pengar av företaget.
De anställda och företagsledningen är intresserad av att få
tillfredsställande lön eller annan ersättning för det arbete som de
utför i företaget. Detta skapar konkurrens mellan företagets olika
intressenter gällande organisationens resurser (Freeman, 1984;
Bruzelius och Skärvad, 2011; IASB, 2010).
Oavsett om det gäller kapital, vinster, ansträngningar eller tid kan
inte intressenterna enas om hur eller var resurserna skall utnyttjas.
Dessutom är det ledningen som bestämmer resursfördelningen.
(Reynolds, Schultz och Hekman, 2006). Men i och med att
intressenter har olika intressen i företaget skapas det konflikter
mellan dem. Om till exempel företagsledningen och de anställda
vill ha högre lön är det möjligt att företaget är tvunget att höja
kundpriserna. Det kan också vara på det viset att ägarna vill ha
mer vinstutdelning, vilket gör att företaget behöver pressa
leverantörspriserna. Det är därför viktigt för företaget att balansera
de olika intressenternas krav, i annat fall kommer intressenter som
inte är tillfredsställda med utbytet att överge företaget. (Bruzelius
och Skärvad, 2011). Att balansera intressenters olika intressen är
en process för att bedöma, avväga och ta itu med olika
konkurrenters intressen (Reynolds, Schultz och Hekman, 2006).
Intressentteorin kan delas upp i två olika kategorier - normativ och
deskriptiv kategori. Den normativa kategorin förklarar ur ett etiskt
perspektiv hur företag som använder intressentteorin skall
behandla olika intressenter. Den deskriptiva kategorin tenderar
istället till att förklara när det är sannolikt att företagets ledning
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beaktar en viss grupp av intressenters behov vid fattandet av
beslut. (Deegan och Unerman, 2011).
Det normativa perspektivet av intressentteorin menar på att
företaget skall ledas till intressenternas fördel oberoende om det
leder till förbättrad finansiell ställning för företaget. Enligt
perspektivet ses företaget som ett verktyg för att kunna samordna
de olika intressegruppernas intressen där ledningen har en
förvaltarrelation till alla intressenter. Ledningen behöver, i det
normativa perspektivet, ta lika stor hänsyn till alla berörda parters
intressen så att verksamheten uppnår en optimal balans mellan de
olika intressena. Företaget får i detta perspektiv ett socialt ansvar
då ledningen i vissa fall behöver offra vissa intressenters intressen
för att främja andras. (Hasnas, 1998).
Gray m.fl. (1996) menar att det deskriptiva perspektivet handlar
om att främja behoven hos de intressenter som har en avgörande
roll för företaget. Ju viktigare intressenten är för verksamheten
desto större ansträngning kommer företaget att göra för att hantera
relationen till denna intressent. Redovisningsinformationen är ett
verktyg som företagen använder för att stärka relationen till
intressenterna. Informationen kan användas för att hantera
intressenternas reaktion angående organisationen, genom att
antingen få stöd och ett godkännande eller för att avleda
intressenternas ogillande och motstånd.

5.2 Lobbying
Redovisningsinformation ligger till grund för huruvida investerare
och kreditgivare skall fördela likvida medel mellan olika företag
på marknaden. Det i sin tur gör att ledningen tänker på hur
redovisningsinformationen skildrar företagets finansiella ställning
och prestationsförmåga. Ledningen inverkar på redovisningen i
form av olika beslutstaganden om organisationens transaktioner
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och kommersiella arrangemang. Ledningen har även incitament att
fatta vissa beslut för att få investerare att satsa på företaget, men
ledningens incitament för att ta vissa beslut i verksamheten beror
delvis på tron om att det kommer att ha en inverkan på
investerarnas uppfattning om lönsamhet och risk gällande
företaget. (Alle, m.fl., 2008). Likaså kan olika intressentgrupper,
företag och andra instanser påverka regeringen eller andra
standardsättare samt lagstiftare att införa lagar som ekonomiskt
gynnar dem själva. Till exempel kan olika instanser inverka på
IASB:s förslag genom att, via remissvar, argumentera för eller
emot förslaget (Hartwig, 2012; Deegan och Unerman, 2011).
Watts och Zimmerman (1986) menar på att en del av litteraturen
ser standardsättningsprocesser som politiska processer, avseende
lobbying, där olika intressentgrupper använder sig av lobbying för
att påverka den egna välfärden. Georgiou (2002) skriver även att
valet av att använda lobbying beror på om nyttan överstiger
kostnaden för att det skall anses som en framgångsrik lobbying. I
en annan undersökning visar Austen-Smith och Wright (1994) att
grupper kan använda lobbying bara för att motverka påverkan från
oppositionsgrupper. Austen-Smith och Wright (1992) har även
kommit fram till att lagstiftare i genomsnitt tar bättre beslut med
lobbying än i de fall lobbying inte har existerat. Det tyder på att
lobbying skulle vara ett bra verktyg vid upprättande av lagar och
regler. Vidare resulterar undersökning i att ju viktigare en fråga är
avseende en specifik intressentgrupp desto mer troligt är det att
lagstiftaren gör ett korrekt beslut med lobbying.
Dhaliwal (1980) har exempelvis kommit fram till att högt belånade
företag motsätter sig redovisningsstandarder som syftar till att
minska redovisat resultat eller eget kapital och/eller ökar
föränderligheten
i
vinsterna.
Det
beror
på
att
redovisningsstandarden skulle kunna sätta företaget i negativa
omständigheter gällande låneavtalen. En studie av Larson (1997)
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påvisar att lobbying gjordes av mycket stora bolag utifrån
remissvar som IASC hade fått in under perioden 1989 till 1994. En
annan undersökning gjord av MacArthur (1996, 1999) ger även ett
resultat om att kulturella, subkulturella och ekonomiska faktorer
har en inverkan på redovisningsorgan och företagsledningar.
Påverkan gäller olika redovisningspreferenser, vilket grundar sig i
de remissvar som har studerats från IASC. Remissvaren baseras på
ett utkast om jämförbarhet av årsredovisning (MacArthur, 1996,
1999).
Det är inte bara organisationer som kan tillämpa lobbying, utan
även hela nationer kan använda lobbying. I en artikel av Coen
(1998) visar undersökningen på att graden av lobbying varierar i
olika europeiska länder. I länder som USA och Storbritannien,
vilka länge hade konkurrerat om sina respektive regeringars
uppmärksamhet kom anpassningen till lobbyingmöjligheter i EU
som en andra chans. Medan det i länder som Frankrike, Italien och
Tyskland, där verksamheten redan hade en institutionaliserad
överenskommelse med staten gällande lobbying tog betydligt
längre tid att inse möjligheten med lobbying i EU.
Genom att olika intressentgrupper, samt länder använder sig av
lobbying kan de påverka lagstiftare och standardsättare för att
stödja eller motsäga sig att förändringar sker i lagar, regler eller
förslag. Detta säger även Sutton (1984), och menar att lobbying
innebär att agera på individuell nivå och/eller organisationsnivå
för att främja eller förhindra genomförandet av nya
redovisningsprinciper/redovisningsregler.

5.3 Cost-benefit
Vid förslag om att införa en ny standard behövs analytiska
aspekter, vilket kan vara i form av att överväga cost-benefit, det
vill säga att kostnaden inte överstiger nyttan av standarden. I,
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exempel ett företag som eftersträvar att tjäna pengar, producerar
företaget bara varor som de tror att någon är villig att betala för.
Med det menas att företaget enbart producerar varor till
konsumenter, vilka är villiga att betala för dessa varor, och som
förväntas generera mer intäkter än vad kostnaden för att producera
dem är. (Ackerman och Heinzerling, 2002; IASB/FASB, 2005).
Vid införandet av lagar och regler har inte regeringen eller
standardsättarna någon marknad att testa detta på. Därför används
den så kallade cost-benefit-analysen, vilket syftar till att se till
fördelarna med policyn och jämföra den med kostnaden av att
införa den. (Ackerman och Heinzerling, 2002).
Prest och Turvey (1965) förklarar cost-benefit-analysen som ett
praktiskt sätt att bedöma önskvärdheten av ett projekt, där det är
viktigt att se långsiktigt (att titta på såväl en längre tid framåt som
en kortare tid framåt) och utifrån ett vidsträckt perspektiv (att se på
sidoeffekter av olika slag på flera personer, branscher och regioner
med mera). Det innebär, med andra ord, att göra en utvärdering av
alla relevanta fördelar och kostnader.
En cost-benefit-analys sägs vara lämplig för beslutsfattare i den
mån att se huruvida beslutet om regleringen kommer att sättas i
verket eller inte. Till exempel, om en förändring i rättssystemet är
till större fördel för de som gynnas av det än vad det kostar för de
som förlorar på det, är det värt att sätta rättssystemet i verket.
(Kennedy, 1981).
Cost-benfit-analysen
används
exempelvis
av
normgivningsorganen IASB och FASB för att avgöra huruvida en
standard skall införas eller ej. Utvärderingen av kostnad och nytta,
där nyttan avser att överstiga kostnaden, är emellertid en subjektiv
bedömning. Redovisningsinformationen behöver vara användbar
för både de som upprättar redovisningen, såsom företag, och de
som använder informationen, till exempel investerare och
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kreditgivare. Fördelen i analysen är nyttan av att använda
redovisningsinformationen, medan nackdelen är kostnaden av att
använda informationen, liksom att upprätta redovisningen.
(IASB/FASB, 2005).

5.4 Avskrivning
I nästan alla företag utnyttjas resurser i form av tillgångar materiella anläggningstillgångar, vilket kan bestå av allt från en
kontorsstol till ett köpcentrum eller ett fartyg (Drefeldt och
Törning, 2012). Materiella anläggningstillgångar är ofta av stor
betydelse för företag, bland annat för de företag som är
verksamma inom transportsektorn, fastighetsförmedling,
energiproduktion och gruvindustrin. Gemensamt för alla branscher
där materiella anläggningstillgångar utgör en betydande del av
kärnverksamheten, (Marton, m. fl., 2013) är att även avskrivningar
blir en väsentlig post i företagens resultaträkning. (Drefeldt och
Törning, 2012). Vad är då avskrivning?
Inom traditionell redovisning sägs avskrivning vara en process att
allokera ingångsvärdet, vanligen anskaffningsvärdet eller
restvärdet av anläggningstillgången, som förväntas medföra nytta
av förvärvet och användningen över flera perioder. Tyngdpunkten
i avskrivningsprocessen ligger på en beräkning av den periodiska
avgiften som skall “matchas” med intäkterna under respektive
redovisningsperiod. Avgiften skall sedan fördelas på, antingen
kostnader som en periodkostnad eller kostnaden för en produkt redovisningsperspektiv. (Hendriksen och Van Breda, 1992;
Nordlund, 2010). Vidare skriver Nordlund (2010) att historiska
belopp kan komma att matchas mot intäkter i ett helt annat
penningvärde, i och med penningvärdesförändring över tid inflation. I vissa fall kan det innebära att inflationen har haft en
stor betydelse, vilket leder till att matchningen mellan historiska
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belopp och intäkter inte längre bidrar till en meningsfull
ekonomisk redovisningsinformation – finansiellt perspektiv.
Även Jaafar och McLeay (2007) samt Drefeldt och Törning (2012)
säger att avskrivningen av materiella tillgångar skall fördelas på ett
systematiskt sätt över dess nyttjandeperiod. Men tillägger också att
avskrivningsmetoden skall återspegla förbrukningen av en
anläggningstillgång, det vill säga avspegla en så rättvisande bild
som möjligt av tillgången där dess ekonomiska fördelar
konsumeras. En annan definition gällande avskrivning är följande:
”Mycket enkelt kan avskrivning sägas vara antingen ett sätt att
fördela något slag av värde på en anläggningstillgång över den tid
tillgången nyttjas i en viss verksamhet eller de periodiserade
belopp som fördelningen ger upphov till.” (Stark, 1994, s. 7).
Stark (1994) förklarar vidare att storleken på avskrivningen i en
viss period bestäms av tre olika faktorer, vilka är i form av
avskrivningsbasen, avskrivningstiden och tidsfördelningsmönstret.
Avskrivningsbasen är det totala värdet på en tillgång, vilket
avskrivningsbeloppet beräknas utifrån. Avskrivningstiden innebär
den tid på vilken avskrivningsbasen fördelas. Medan
tidsfördelningsmönstret är själva periodiseringen, det vill säga
fördelningen av avskrivningsbasen över avskrivningstiden.
Avskrivningsbasen förs till balansräkningen - där tillgången
aktiveras - för att sedan gradvis minskas genom att delar av
beloppet förs till resultaträkningen som en kostnad för att
tillgången används under en viss period. En tillgång kan även i sin
helhet, så snart den införskaffats, föras till resultaträkningen, utan
att först tas upp i balansräkningen, men det är sällan en sådan
“bortskrivning” görs. (Stark, 1994).
Faktorerna
avskrivningsbasen,
avskrivningstiden
och
tidsfördelningsmönstret utgör således valet av avskrivningsmetod,
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och vilken metod som väljs beror på syftet med avskrivningarna
samt i vilket sammanhang de är ämnade att göras. Det finns
således situationer där tillgångens värde behöver mätas, vilket kan
vara då företaget skall göra överskottsberäkningar för att mäta dess
effektivitet eller besluta om utdelning till ägarna. Det kan också
vara vid beslutsfattandet om priser, taxor, hyror eller investeringar.
(Stark, 1994).
Det som är mest centralt vid valet av avskrivningsmetod är
tillgångens avskrivningstid. Avskrivningstiden skall spegla den
förväntade nyttjandeperiod som en materiell anläggningstillgång
har. (Marton, m.fl., 2013). Med nyttjandeperiod menas tiden då
tillgången nyttjas eller används i och av företaget, det vill säga då
företaget genom att använda tillgången har möjlighet att bruka
tillgången i verksamheten (Drefeldt och Törning, 2012). Beroende
på vilken avskrivningsmetod ett företag väljer kan kostnaderna
och därmed även resultat komma att påverkas olika under
tillgångens nyttjandeperiod (Marton, m. fl., 2013). Vilken
avskrivningstid som skall tillämpas för en anläggningstillgång
beror på hur företaget bedömer den relevanta livslängden som
tillgångens anskaffningsvärde skall periodiseras - skrivas av.
Livslängd eller ekonomisk livslängd definieras ofta som den tid
tillgången räknas med att vara ekonomiskt lönsam gällande
användandet av den. (Nordlund, 2010).
Storleken på avskrivningen i sin tur beror på hur stora
avdragen/beloppen är. Framtida betalningar behöver diskonteras
för att återspegla det faktum att framtida betalningar är mindre
värda än de nuvarande (Gravelle, 1999; Wright, 1987). Det går
således att jämföra värdet på avskrivningen med olika
avskrivningsperioder och metoder genom att summera värdet av
alla nuvarande betalningar. (Gravelle, 1999). De olika metoder
som finns för att skriva av tillgångar, är bland annat:
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-Linjär avskrivning, avskrivningen sker med lika stort belopp
under tillgångens alla tidsperioder, det vill säga med samma
belopp årligen över hela nyttjandeperioden (Marton, m. fl., 2013;
Ogunba, 2011). Denna metod är även vanligast för svenska företag
eftersom förslitningen på tillgången anses vara lika stor för varje
år (Drefeldt och Törning, 2012).
-Degressiv avskrivning, tillgången skrivs av med ett stort belopp
den första tidsperioden och beloppet minskar sedan för varje
tidsperiod (Marton, m. fl., 2013; Ogunba, 2011). Degressiv
avskrivning är relativt ovanlig, men kan dock användas i vissa fall,
till exempel för filmrättigheter (Drefeldt och Törning, 2012).
-Progressiv avskrivningen, avskrivningen sker till en början med
ett litet belopp som för varje tidsperiod ökar (Marton, m. fl., 2013;
Ogunba, 2011). Avskrivningsmetoden kan användas vid
avskrivning av en leasingtillgång, en så kallad
annuitetsavskrivning (Drefeldt och Törning, 2012).
Oberoende av vilken avskrivningsmetod ett företag väljer kan det
årliga avskrivningsbeloppet påverkas av det restvärde som
tillgången har i slutet av varje nyttjandeperiod. Syftet med
avskrivningar är att de förändringar som sker i värdet av en
materiell anläggningstillgång skall återspeglas i redovisningen.
(Marton, m. fl., 2013). Från början gjordes avskrivningar för
borgenärernas räkning, vilka ansågs behöva veta storleken på
anläggningstillgångarnas värde i företaget (Stark, 1994). Stark
(1994) skriver att Lewis (1961) säger att avskrivningar har fyra
olika syften, där avskrivningar ligger till grund för beskattningen,
priset på andrahandsmarknaden för tillgången, bestämmandet av
hur mycket av bruttovinsten som skall delas ut till ägarna och vilka
priser företagets produkter skall ha.
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Avskrivningar har en inverkan på företagens redovisning som
används vid olika kontrakt, upplysningar till kapitalmarknaden,
interna beslutsfattanden och kontroll samt skatteberäkning
(Keating och Zimmerman, 2000). I en studie av Stark (1994)
påvisas att materiella anläggningstillgångar med lång livstid har
bytt avskrivningsmetod med ett antal års mellanrum. Vidare
förklarar hon att det beror på att den nya metoden syftar till att lösa
de problem som den existerande metoden orsakar, vilket den gör
av sig självt eller på grund av att omvärlden förändras. Andra
förklaringar till att avskrivningsprinciper byts ut är förknippade
med beskattningen av avskrivningsbara tillgångar, företagets
finansiella
ställning
samt
förändringar
gällande
investeringsmöjligheter för företaget. Företagsledningen har
således möjlighet att ändra avskrivningsmetod för en tillgång
under dess livslängd. Emellertid är ett byte av avskrivningsmetod
mer kostsamt än fördelen med bytet, då företaget är i behov av att
revisorer utfärdar ett kvalificerat yttrande i revisionsberättelsen.
(Keating och Zimmerman, 2000). Även en studie utförd av
Herrmann och Inoue (1996) gällande japanska managers påvisar
att dessa använder olika avskrivningsmetoder för en och samma
anläggningstillgång för att jämna ut ojämnheter i resultatet.

5.4.1 Olika avskrivningsansatser
Enligt Kim och Moore (1987) påträffas ett antal olika faktorer som
ligger till grund vid val av avskrivningsmetod. Valet av metod kan
bland annat variera beroende på hur många enheter som skall
införskaffas och om enheterna införskaffas under samma
redovisningsperiod, det beror således på att svårigheter kan uppstå
vid periodiseringen av enhetens avskrivning. (Wright, 1964). Valet
kan även påverkas av den roll som redovisningen har för såväl
interna som externa intressenter. Då redovisningens funktion som,
bland annat, investerings- och beskattningsunderlag, kan påverka
företagens val av avskrivningsmetod. (Kim och Moore, 1987).
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Det finns två således olika skilda ansatser som beskriver i vilka
syften avskrivningar kan göras, den finansiella metoden och
redovisningsmetoden (Wright, 1987; Nordlund, 2010).
Redovisningsmetoden kräver att kostnaden för en tillgång fördelas
över den förvärvade tillgångens livslängd. Utgångspunkten som
den finansiella metoden har bygger på värdet av de framtida
diskonterade inbetalningarna som tillgången har för avsikt att
inbringa, inklusive eventuellt restvärde. Dock finns det svårigheter
med de framtida diskonterade inbetalningarna. Det är sålunda svårt
att förutsäga och värdera dessa inbetalningar på förhand då
företaget inte med säkerhet vet om och när dessa kommer att
infalla. (Wright, 1987). Redovisningsmetoden är i sin tur baserad
på tillgångens livslängd. Företaget skriver sålunda av tillgångens
värde årligen med ett värde som motsvarar tillgångens
värdeminskning, som bland annat kan bero på slitage.
Redovisningsmetoden strävar efter att ge intressenterna den mest
rättvisande bild av verksamheten tillgångar, vilket kan uppnås
genom att använda sig av komponentavskrivning för de tillgångar
som går att dela upp i komponenter. (Stárová och Čermáková,
2010).

5.4.2 Komponentavskrivning
Komponentavskrivning innebär en systematisk fördelning av
kostnaderna för varje del av en materiell anläggningstillgång då
kostnaden anses vara av väsentlig betydelse i förhållande till den
totala kostnaden för tillgången (Stárová och Cermáková, 2010;
Drefeldt och Törning, 2012). Ett företag skall sålunda fördela det
ursprungliga beloppet av den materiella anläggningstillgången på
varje betydande del av tillgången och även skriva av varje sådan
del separat (Ogunba, 2011; Stárová och Cermáková, 2010;
Drefeldt och Törning, 2012).
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Svoboda (2007) säger också att anläggningstillgångar kan delas
upp i olika komponenter som har olika långa livslängder, i
förhållande till den totala tillgången, och då skrivas av separat
efter den förmodade livslängden. Denna avskrivningsmetod anses
avspegla den mest rättvisande bilden av företag och dess
finansiella ställning (Stárová och Cermáková, 2010). Det beror på
att komponenter som har en väsentligt kortare livslängd än den
totala anläggningstillgången medför ett värde till produkter och
tjänster under perioden de används.
När komponenterna sedan är utslitna tas de ur drift och ersätts med
nya delar. (Stárová och Cermáková, 2010). Likaså påpekar
Svoboda (2007) att komponenter byts ut, med tillägg att även
dessa då är i behov av att utrangeras för att sedan ersättas med nya
som i sin tur skrivs av. Värdet av tillgången stiger vid utbytet av
komponenterna, värdet överförs successivt till kostnader igen i
samband med utbytet. Dessutom är spridningen jämnt fördelat
över hela perioden samt belastar resultatet jämnt. (Stárová och
Cermáková, 2010). Men endast övriga kostnader i samband med
bytet av en komponent kan justeras - dock inte anskaffningsvärdet.
Ett problem gällande vad som skall anses som investering och
underhållskostnad uppstår i och med avskrivningar på materiella
anläggningstillgångar (Nordlund, 2010). I årsredovisningslagen
återges att utgifter för värdehöjande förbättringar av en tillgång får
räknas in i anskaffningsvärdet, om de kan hänföras till
räkenskapsåret eller har balanserats från tidigare år (ÅRL 4:3).
Vad som menas med värdehöjande, framgår emellertid inte av
lagtexten (Nordlund, 2010). Vidare förklarar Nordlund (2010) att
utgifter som avser att tillgången skall bibehålla sitt
ursprungsvärde, exempelvis reparationer och underhåll, skall
kostnadsföras direkt. Dessa skall alltså inte aktiveras - skrivas av.
Även RR 12 återger att utgifter som syftar till att förbättra
tillgångens prestanda i förhållande till den nivå som avsågs då
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tillgången ursprungligen införskaffades skall hänföras till
anskaffningsvärdet, medan andra utgifter skall tas upp till en
kostnad den perioden de uppkommer. Exempel på åtgärder som
syftar till att öka tillgångens prestanda och som då skall tilläggas
anskaffningsvärdet är förändringar som medför avsevärd
förbättring av kvaliteten hos producerade produkter och reduktion
av produktkostnader. (BFN, 2013b).
Likaså förklarar IAS 16 och K3-regelverket att utgifter för löpande
underhåll av materiella anläggningstillgångar är tillkommande
utgifter som skall redovisas som en kostnad i den uppkommande
perioden, då de avser att se till att materiella anläggningstillgångar
fungerar effektivt. De benämns ofta reparationer och underhåll,
och är exempelvis utgifter för löner och förbrukningsvaror eller
reparation på en svarv. Nordlund (2010) förklarar även att varken
begreppen reparationer och underhåll eller begreppet värde kan
tolkas tydligt av ÅRL, och inte heller definieras det tydligt i lagen,
varför tolkningen av dessa begrepp sker utifrån
tilläggsnormeringen. Det vill säga från andra normgivningsorgan.
Dock skall nya komponenter som sätts i bruk skrivas av efter det
att den gamla har tagits ur drift och även tagits bort från
balansräkningen, då den anses vara helt avskriven (Drefeldt och
Törning, 2012).
Gällande reservdelar och serviceutrustning skall företag redovisa
dessa som en materiell anläggningstillgång om företaget avser att
använda dem under flera räkenskapsår, alternativt att de enbart kan
användas tillsammans med en annan materiell tillgång. I annat fall
skall dessa redovisas som varulager och kostnadsföras i takt med
förbrukningen. Större återkommande besiktningar skall också
aktiveras och därmed skrivas av och räknas in i det redovisade
värdet tillgången har, oavsett om komponenter/delar byts ut eller
ej. Detta kan således vara ett villkor för att företag skall få fortsätta
driften av en materiell anläggningstillgång, till exempel har
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rederier krav på regelbunden besiktning av fartyg, vilka benämns
dockningskostnader och skall skrivas av. (Drefeldt och Törning,
2012).
Vid användningen av komponentavskrivningsmetoden skall
företagen som sagt dela upp en tillgång, som är sammansatt av
olika delar, i olika komponenter som skrivs av separat då de har
olika
ekonomisk
livslängd.
En
tillämpning
av
komponentavskrivningsmetoden kan i framtiden även innebära
effekter gällande gränsdragningsfrågan mellan investering och
underhållskostnad. Skillnaden mellan komponentansatsen och
ansatsen gällande prestandahöjande, i förhållande till ursprungligt
anskaffningstillfälle (finansiella perspektivet), ligger i att
komponentsynsättet utgår från det skick tillgången erhåller
omedelbart före det att utgiften för utbytesåtgärden åsamkades
företaget. Medan det andra synsättet syftar till att gå tillbaka och
jämföra skicket på anläggningstillgången vid dess ursprungliga
anskaffning. Det kan sägas innebära att företagen, vid tillämpning
av komponentsynsättet, identifierar vilka delar/komponenter en
sammansatt tillgång består av. Det vill säga att det är uppdelat på
“modertillgången” och andra delar av anläggningstillgången, vilka
i sin tur har en betydligt kortare livslängd än modertillgången.
Exempel på modertillgång skulle kunna vara i form av
byggnadsstomme, såsom pelare, bjälkslag, bärande väggar,
husgrund etcetera. Medan separata komponenter kan identifieras
som innerväggar, yttertak, VA-system med mera. Den utgift som
medförs i samband med anskaffningen vid utbyte av delar med
kortare ekonomisk livslängd än modertillgången aktiveras.
Aktiveringen skrivs därefter av över respektive nyttjandeperiod.
(Nordlund, 2004, 2010).
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5.5 Redovisningsreglering
Den reglering som ligger till grund för företagens upprättande av
redovisning
sker
av
olika
normgivningsorgan.
Normgivningsorganen förekommer i olika konstitutioner som
finns på både nationell och internationell nivå. I Sverige regleras
redovisningen utifrån de lagar och rekommendationer som de
svenska standardsättarna utformat, de lagar som redovisningen i
Sverige bygger på är BFL och ÅRL. Då Sverige är medlem i
Europeiska unionen är svenska lagar och rekommendationer
tvungna att anpassas till EU:s bolagsdirektiv. (Nilsson, 2010).

5.5.1 IFRS för SME
Små och medelstora företag har en väldigt stor ekonomisk
betydelse inom EU, och under sena 1990-talet var större delen av
företagen i Europa små eller medelstora (Evans, m.fl., 2005). År
2000 ansågs därför ett stort behov av att förenkla IFRS-regelverk
för små och medelstora företag (Neag, Masca och Păscan, 2009).
Tre år senare röstade IASB för att utveckla specifika standarder
för mindre företag (Evans, m.fl., 2005; Di Pietra, m.fl., 2008).
Anledningen till att utforma IFRS för SME var för att IASB, som
tidigare tyckt att IFRS passar för alla typer av företag, nu insåg att
användarbehovet och kostnadskriteriet inte var detsamma som för
större noterade aktiebolag (IASB, 2004). IASB oroade sig även för
att regleringen av små och medelstora företag inte skulle stämma
överens med IASB:s ramverk eller IFRS, om de lämnades under
kontroll av andra tillsynsmyndigheter (Di Pietra, m.fl., 2008). År
2009 gav IASB därför även ut en standard för de icke-noterade
företagen - IFRS for SME - som alltså är en förenkling av IFRS.
Standarden är ett heltäckande regelverk för små och medelstora
företag (SME) gällande upprättningen av finansiella rapporter.
Standarden är främst riktad till de icke-noterade företag som är
verksamma utanför sitt hemlands gränser (Drefeldt, 2012).
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Införandet av IFRS för SME är ett steg för att försöka få
redovisningen att globalisera sig i takt med att resterande
internationella
handlingar,
även
utanför
kapitalmarknadsbranschen, globaliseras. För att kunna kollaborera
över landsgränserna är jämförbarhet ett viktigt kriterium. Inte bara
jämförbarheten skulle komma att öka för de små och medelstora
företagens finansiella rapporter, utan även kvaliteten skulle öka
och jämnas ut mellan länderna. (Neag, Masca och Păscan, 2009) I
samband med att den internationella jämförbarheten ökar mellan
små och medelstora företag kan även finansieringsmöjligheter
komma att öka, vilket är ett av de mest väsentliga incitament vid
införandet av regelverket. (Aggestam Pontoppidan, 2010). IFRS
för SME, som baseras på samma begrepp och principer som det
fullständiga IFRS, avser också att minska kostnaderna för SME:s
vid upprättandet av finansiella rapporter, samt fokuserar även på
användarbehovet, vilket Evans, m.fl. (2005) skriver om, men
hänvisar till Pacter (2004).
IFRS för SME – reglering av materiella anläggningstillgångar
IFRS för SME reglerar i det 17:e avsnittet materiella
anläggningstillgångar och avskrivningarna av denna form av
tillgångar. För att en tillgång skall anses vara en materiell
anläggningstillgång skall dessa kriterier vara uppfyllda:
– tillgången skall innehas för användningen i produktion av varor
eller tjänster
– tillgången innehas i syfte att hyras ut till andra eller för
administrativa ändamål.
– tillgången förväntas användas under mer än en period.
För att ett företag skall kunna redovisa kostnaden för materiell
anläggningstillgång måste det finnas en sannolikhet att tillgången
frambringar framtida ekonomiska fördelar för företaget. För att
kunna redovisa kostnaden måste även tillgångens
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anskaffningsvärde kunna mätas på ett tillförlitligt sätt. (IASB,
2009)
Om en materiell anläggningstillgång består av flera väsentliga
komponenter, som har en annan nyttjandeperiod, skall denna
komponent skrivas av separat. De resterande komponenterna, som
inte är av lika stor (enskild) betydelse, skall skrivas av med samma
nyttjandeperiod och gemensamma värde som den materiella
anläggningstillgången. De väsentliga komponenterna skall alltså,
enligt IFRS för SME 17:6, redovisas och skrivas av separat i
förhållande till vilka ekonomiska fördelar de frambringar i
förhållande till det totala värdet av tillgången samt vilken
nyttjandeperiod komponenten anses ha.
Diskussion kring att införa IFRS för SME
Då IASB planerade att implementera IFRS för SME diskuterades
för- och nackdelar med att utforma ett regelverk för små och
medelstora företag (Evans, m.fl., 2005). De huvudsakliga
argumenten gällande differentiell redovisning är den otillbörliga
bördan samt att oproportionerliga kostnader ligger på små och
medelstora företag vid upprättandet av redovisningen. SME anses
även ha ett mindre antal intressenter och användare av
redovisningsinformationen, samt att redovisningen bedöms ha en
annan betydelse för användarna, än redovisningen har för stora
börsnoterade företags intressenter. (Collis m.fl., 2001). En
litteraturstudie av Evans, m.fl. (2005) säger att små och medelstora
företag inom EU har en stor ekonomisk betydelse, och är föremål
för diskussionen kring differentiell rapportering. Företagens
användare, samt användarnas informationsbehov skiljer sig från
stora börsnoterade företag, men det finns även väsentliga
skillnader mellan användargrupper i de allra minsta företagen
kontra de större små och medelstora företag. Utifrån det
konstaterar undersökningen att de huvudsakliga argumenten för
differentiell redovisning är onödiga bördor och oproportionerliga
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kostnader för SME, samt att de viktigaste intressenterna upplever
brist på relevans gällande lagstadgad redovisning. Emellertid finns
det även nackdelar kring differentiell redovisning, vilket är i form
av efterfrågan på universalitet, behovet av jämförbarhet, samt att
fullständiga årsredovisningshandlingar tjänar till att informera och
skydda externa intressenter. (Evans, m.fl., 2005).
En annan undersökning, gjord av Di Pietra, m.fl. (2008) diskuterar
också IFRS för SME, och talar bland annat om att det inte har en
tillräcklig grund för att modifiera det fullständiga IFRS. Det vill
säga att tydligheten kring vilka användarna är, vad användningen
av redovisningsinformationen för SME är saknas, samt förklarar
inte hur dessa skiljer sig från användare och användningen av
redovisningsinformationen för fullständiga IFRS. Regelverket
IFRS för SME ser även alla små och medelstora företag och dess
användare som en homogen grupp (Di Pietra, m.fl., 2008), medan
Evans, m.fl. (2005) anser att det är stor skillnad mellan de allra
minsta företagen och större små och medelstora företag. Studien
visar också på praktiska problem gällande en möjlig schism mellan
EU:s och IASB:s metoder för differentiell rapportering, till
exempel, med beaktande av EU:s kvantitativa och IASB:s
kvalitativa definition av små och medelstora företag.

5.5.2 K-projektet - K3
År 2004 bestämde sig BFN för att ge ut allmänna råd för olika
företagstyper samt olika storlekar på företagen, till skillnad från
tidigare då de enbart givit ut allmänna råd om ett specifikt område
inom redovisningen och olika regler beroende på storleken på
företaget. Syftet var att förenkla för företagen genom att ge ut
heltäckande allmänna råd för respektive företagskategori.
Företagen delas således in i fyra olika kategorier i form av K1, K2,
K3 och K4. (Drefeldt, 2012).
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Kategori

Beskrivning

K1

Handelsbolag
och
enskilda
näringsidkare
som
upprättar
förenklat årsbokslut enligt BFL

K2

Mindre bolag och ekonomiska
föreningar
som
upprättar
årsredovisning enligt ÅRL eller
årsbokslut enligt BFL

K3

Större onoterade aktiebolag samt
ekonomiska
föreningar
som
3
överskrider två av kriterierna för
att anses vara ett större företag

K4

Börsnoterade
aktiebolag
och
koncerner som skall upprätta sin
redovisning
enligt
IASB:s
standarder

Tabell 1. Förteckning över kategorierna i K-projektet4 (Drefeldt, 2012).

Alla företag har en skyldighet att avsluta den löpande
redovisningen med ett bokslut. Beroende på storlek och
omsättning skall de redovisande företagen antingen avsluta
räkenskaperna med ett årsbokslut eller med en årsredovisning.
Vissa mindre företag har emellertid valmöjligheten att upprätta ett
förenklat årsbokslut förutsatt att de inte överstiger 3 miljoner
kronor i nettoomsättning (K1). De företag som har en
nettoomsättning över 3 miljoner kronor, men som fortfarande
klassas som mindre företag, skall sålunda upprätta ett årsbokslut
enligt ÅRL (K2). Sedan finns det företag som anses vara större
onoterade företag, vilka ligger inom schaktet för att upprätta
3
4

50 anställda, 40 miljoner i balansomslutning och 80 miljoner i nettoomsättning
Egenkonstruerad tabell
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årsredovisning enligt ÅRL (K3). Sist, men inte minst, finns det
företag som enligt EU-förordningen skall upprätta
koncernredovisning utifrån IFRS (K4). (Drefeldt, 2012; Nilsson,
2010).
K-projektet syftar även till att harmonisera den svenska
regleringen i förhållande till internationella redovisningsregler.
Harmonisering innebär att öka förenligheten av redovisningspraxis
genom att begränsa graden av valmöjlighet gällande
redovisningen. Det förknippas ofta med gränsöverskridande lag
som utgår från Europeiska unionen. Genom en harmonisering
skulle samarbetet mellan svenska och internationella företag
förenklas i och med att de förhåller sig till liknande regelverk, och
på så vis lättare kan avläsa varandras redovisningar. Företagen
skulle även lättare kunna jämföras med varandra, vilket underlättar
för intressenterna vid valet av investering. Harmonisering gynnar
även företag som verkar internationellt eftersom det skapar
fördelar vid framtagandet av redovisningen. Det underlättar även
för de revisorer som skall revidera företagen samt underlättar att
tolka årsboksluten. Det finns emellertid även svårigheter gällande
en harmonisering. Det kan nämligen kollidera med respektive
länders beskattningssystem på så vis att vinsten mäts på olika sätt i
olika länder. (Nobes och Parker, 2004).
Från och med första januari 2014 kommer K3-regelverket att träda
i kraft, vilket innebär att övergångsperioden sker under 2013 då
företagen är i behov av att göra omräkningar i redovisningen
(KPMG, 2013). Regelverket kommer att vara tvingande för alla
aktiebolag och ekonomiska föreningar som efter den 31 december
2013 påbörjar räkenskapsåret (Drefeldt, 2012; Drefeldt och
Törning, 2012). I samband med diskussioner kring K3 skrivs det i
SOU 2008:67 att en bedömning behöver göras då intressentkretsen
bland dessa företag skiljer sig avsevärt, vilket beror på att
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storleken på företagen som faller in under K3 skiljer sig markant.
Det kan exempelvis vara små ”extraknäcksföretag” utan några
anställda till tämligen stora företag, med svenska ögon sett, med
ett femtiotal anställda.
K3 – Reglering av materiella anläggningstillgångar
Enligt p. 17.2 i K3 definieras en materiell anläggningstillgång som
en fysisk tillgång som påträffas i företaget i syfte att producera
eller distribuera varor och tjänster, hyra ut andra verksamheter,
innehas för långsiktig investering eller att tillgången har ett
administrativt syfte. Enligt p. 17.4 i K3-regelverket beskrivs det
hur indelningen av komponenter av en materiell
anläggningstillgång skall göras.
“Förväntas skillnaden i förbrukningen av en materiell
anläggningstillgångs betydande komponenter vara väsentlig, ska
tillgången delas upp på dessa” (K3 p. 17.4)
Om en tillgång kan delas upp i olika komponenter skall även
anskaffningsvärdet för dessa komponenter särredovisas. (K3 p.
17.11) Ett krav för att särredovisa komponenter är att
komponenterna har olika nyttjandeperiod samt att komponenterna
utgör en betydande del av den totala tillgången (Drefeldt och
Törning, 2012). Alltså skall de komponenter som finns i en
tillgång skrivas av separat över de enskilda komponenternas
nyttjandeperiod (K3 p. 17.13). Komponentuppdelningen kan
självfallet ske i ett antal olika komponenter beroende på vilken
sorts tillgång komponenterna utgör. Det finns emellertid inte några
fasta gränser, enligt K3, om vad som skall anses utgöra en
komponent eller inte, vilket innebär att regelverket är
principbaserat. (Drefeldt och Törning, 2012)
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5.6 Tidigare diskussioner/forskning
Diskussioner kring komponentavskrivningar har främst uppdagats
i och med införandet av K3-regelverket på så vis att det berör fler
svenska företag än tidigare. Det är emellertid företag inom
fastighetsbranschen som drabbas hårdast. Lindbäck (2011) målar
upp en stor skräckbild för dessa företag gällande
komponentavskrivningar. Han menar att svårigheter ligger i
uppdelningen av olika komponenter, en ökning av den
administrativa bördan och att kostnaden överstiger nyttan för de
företag som faller in under K3. Även andra yrkesprofessionella
personer tar upp kritik om att komponentavskrivningsmetoden
medför ytterligare administrativa kostnader för företagen.
(Drefeldt, 2011). Den starka kritiken kan främst bero på att syftet
med K-projektet, då även K3, är att minska den administrativa
bördan och kostnaden för företagen att upprätta redovisningen. (
BFN, Konsekvensutredningen Dnr 07-30).
Vid implementeringen av IAS/IFRS uppkom strikta krav om att
företagen skulle använda sig av komponentredovisning och
komponentavskrivning gällande materiella anläggningstillgångar.
Samtidigt förekom det även kritik mot regelverket om att det
borde vara mer tydligt gällande hur företagen skall redovisa enligt
metoden. Ett tillägg i IAS 16, som bland annat behandlar
komponentavskrivningar, kräver att företagen gör löpande
bedömningar av restvärdet på materiella anläggningstillgångar.
Detta leder till komplikationer gällande bedömningen av de
separata komponenternas restvärde eftersom väsentliga
komponenter byts ut och att tillgångarna säljs innan den
ekonomiska livslängden har löpt ut. (Nordlund, 2004).
Jönsson (1985) undersöker vilka personer som ligger bakom
normgivningen i Sverige. I undersökningen beskrivs främst tre
grupper som har stort inflytande på normbildningen, vilka utgörs
av opinionsbildare, rådgivare och normskrivare. ”Grupperna” som
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påverkar normgivningen består av 10-40 personer, benämns även
eliten, som på grund av sin auktoritet kommit att influera
normgivningen. Det som utmärker eliten är det genuina intresset
för redovisningsfrågor samt viljan att tala om vad de tycker,
auktoritet hade inte kommit utan den kompetens och
övertalningsförmåga
som
eliten
besitter.
Processen, i vilken normerna förändras, förklarar Jönsson (1985)
utifrån den fasindelade modell som Hussein (1981) beskriver.
Modellen beskriver tre olika steg som genomgås, första steget är
att upptäcka behovet av en förändring för att sedan öppna frågan
på ett möte. Efter att ha tagit upp frågan på dagordningen tar
attitydfasen fart, där tänkbara lösningar på problemet tas upp. Den
slutliga fasen gäller legitimeringen av den tänkbara lösningen.

Figur 5. Förändring av normer (processen)

5

(Jönsson, 1985).

I den första fasen, där upptäckten och etableringen ingår, agerar
den svenska eliten mycket effektivt med att förändra splittringar
mellan normer och praxis. Effektiviteten grundar sig i de goda
kontakterna mellan grupperna, som utgör eliten. I och med att
kontakten är stark och att kommunikationen är ständig har eliten
hunnit skaffa sig god kunskap och beredskap om problemet i fråga
innan det blivit offentligen, vilket gör att förmågan att övertyga
externa
parter
blir
större.
(Jönsson,
1985).
Attitydbildningen, som är processens andra fas, sker genom
personlig påverkan. Det finns olika faktorer som kan påverka
5

Egenkonstruerad
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elitens attityd till nya eller förändringen av redan befintliga
normer. Det kan exempelvis vara faktorer som:
– upplevda egenskaper av förändringen/nybildningen, exempelvis
kan tillförlitligheten hos normen ha olika stor betydelse för olika
medlemmar
– relationer inom gruppen
– erfarenheter som medlemmarna i eliten har kring liknande
normer (Hussein, 1981).
Attitydbildningsfasen handlar främst om personliga kontakter och
möten med argumentering i smågrupper. Argumenteringen kan
handla om de enskilda individerna uppfattning, erfarenhet och
kunskap kring den nya normen. (Jönsson, 1985).
Den tredje processen handlar om legitimering, alltså att personer
med stort inflytande accepterar den föreslagna lösningen (Jönsson,
1985).
Legitimeringsfasen kan emellertid innebära viss konflikt bland
medlemmarna i eliten, där personen med störst politisk makt kan
komma att spela en övervägande roll. Om inte alla medlemmar
övertygas om det föreslagna förslaget kan kompromisser komma
att göras till dess att förslaget godkänts. De personliga kontakterna
inom eliten spelar en stor roll inom denna process eftersom en god
relation skulle underlätta arbetet med normerna då konflikterna
bland medlemmarna minskar. (Hussein, 1981; Jönsson, 1985).
I en studie utförd av Georgiou (2010) angående
standardsättningsprocessen är syftet att visa resultat från en
enkätundersökning med standardfrågor gällande delaktighet i, och
uppfattningar om IASB:s standardsättningsprocess, där ett urval av
brittiska “värdepappersföretag” har undersökts. Standardfrågorna
följdes upp med intervjuer med en högt uppsatt medlem på IMA
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(Investment Managemnet Association) och en styrelseledamot på
London Investment Banking Associaton samt intervjuer med två
investeringsförvaltare, en från Edinburgh och en från London. En
pilotstudie av frågorna gjordes även innan den riktiga
undersökningen. Resultaten i studien tyder på att lobbying av
värdepappersföretag (Investment manager firms) är relativt låg
jämfört med andra intressentgrupper såsom de som upprättar
årsredovisningar. Studien påvisar också att ett väsentligt antal
företag använder lobbying genom att göra det indirekt via en
representativ organisation, som exempelvis IMA. Ett annat
signifikant resultat handlar om orsaken till att inte delta i
standardsättningsprocessen. Undersökningen påvisar att kostnaden
för lobbying, samt att tron om att andra framför instansernas
intressen är de största motiven till att inte delta i processen
gällande
standardsättningen.
I en annan studie gjord av Jorissen, m.fl. (2012) syftar forskningen
till att undersöka vilka som väljer att delta i IASB:s
standardsättningsprocess och av vilka anledningar som ligger till
grund för att vara delaktiga i processen. En analys av remissvar
som direkt kommit in till IASB under en fyraårsperiod mellan år
2002 och 2006 har utförts. Resultatet visar på att de som ger ut
redovisningsinformation är de som skickar flest remissvar följt av
redovisningskåren och normgivare. Studien visar även att utgivare
av redovisning fokuserar på att vara delaktiga i ett senare stadium i
processen jämfört med andra, som reagerar tidigare. Indirekt
deltagande, genom att skicka remissvar till European Financial
Reporting Advisory Group (EFRAG), visade sig sällan användas
av berörda parter i Europa, och de som sände remissvar till både
IASB direkt och via EFRAG använde ofta samma remissvar.
Undersökningen bevisar även att revisorer, normgivare och de som
ger ut redovisningsinformation reagerar betydligt mer på förslag
som har stor inverkan på redovisningen av företag. Användare på
börsen och användarnas tillsynsmyndigheter skriver betydligt fler
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remissvar då utelämnande frågor står på spel. Studien visar också
på att utgivare av redovisningsinformation i IASB:s process är
större och mer lönsamma än de som väljer att inte vara delaktiga.
Även en undersökning gällande lobbying på standardsättning i
Storbritannien och dess normgivningsorgan Accounting Standard
Board (ASB) visar att företag väljer att delta i ett senare skede i
processen, då exempelvis perioden för utkastet för ett
diskussionsunderlag tar plats. Det, istället för i ett tidigare stadium,
till exempel vid dagordningsinformation, vilket tycks vara det
mest effektiva skedet att använda sig av lobbying. (Georgiou,
2004).
Larson (1997) har utfört en studie avseende företagens lobbying
mot International Accounting Standards Committee (IASC).
Undersökningen gjordes i syfte att empiriskt testa applicerbara
teorier från USA gällande lobbying i ett internationellt
sammanhang. Studien är baserad på remissvar från sjutton olika
utkast och tre olika uttalanden mellan åren 1989 till 1994 från
hundra företag i USA och i tolv andra länder. Resultatet visar att
det var fler företag som använde sig av lobbying än företag som
inte använde sig av lobbying.
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6. Analys
I detta kapitel kommer en sammankoppling mellan empiri och
referensram att göras. Möjliga förklaringar och samband mellan
dessa kapitel diskuteras i syfte att kunna dra en slutsats av
resultaten.

6.1 Egenintresse
Diagrammen i det kapitel som behandlar empirin visar hur olika
instanser ställer sig till komponentavskrivningsmetoden samt på
vilka grunder de stödjer respektive motsäger sig förslaget för K3
och IFRS för SME. Genom att uttrycka olika åsikter finns även en
möjlighet till förändring till instansens favör.
En föreställning om vilka instanser som visar sig vara förrespektive emot förslaget kan förutsägas på förhand, i enlighet
med Positive Accounting Theory (PAT) (Watts och Zimmermann,
1986). Gällande K3-regelverket som riktar sig till svenska,
onoterade, företag kan en föreställning om att dessa instanser
ställer sig negativa till förslaget förespås. Anledningen till denna
inställning kan främst bero på företagens storlek, typ av företag
samt att företagen framför allt verkar nationellt. Storleken på
företagen avspeglar även antalet intressenter ett företag har (SOU
2008:67), vilket alltså innebär att ett företag med få intressenter
inte är i behov av att göra redovisningen avancerad. Den instans,
Sveriges Redovisningskonsulters förbund (SRF), som talat för
förslaget har argumenterat beträffande en förbättring av den
rättvisande bilden vid tillämpningen av avskrivningsmetoden. Det
kan emellertid tyda på ett egenintresse för just den instansen, då
det är ett förbund för redovisningskonsulter och av den
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anledningen vill
arbetsuppgifter.

bibehålla

alternativt

öka

konsulternas

Av de instanser som har ställt sig negativa till
avskrivningsmetoden är 31 % av företagen verksamma inom
fastighetsbranschen. Gemensamt för dessa företag är att alla
kommenterat ökad administrativ börda som ett argument vid
införande av komponentavskrivningar. Genom remissvaren kan
instanserna påverka normgivningsorganen i hopp om att en
reglering sker i den riktning som gynnar dem. Inte alla instanser
gynnas av en komponentavskrivningsmetod och vill därför
påverka för att andra avskrivningsmetoder skall främjas. Ett annat
argument som flera av instanserna har reagerat på, är argumentet
gällande komplexiteten avseende regelverkets definition.
Fördelningen av argumenten som återfinns i remissvaren från
instanserna, som granskat förslaget i IFRS för SME, liknar de
argument som finns i K3-regelverket. Dock syns inget tydligt
mönster bland instanserna remissvar för IFRS för SME. Det enda
som tydligt kan utläsas är att bland de instanser som stödjer
förslaget påträffas främst normgivningsorgan och revisionsbyråer.
Det tyder, liksom för remissvaren för K3, att ett egenintresse
förekommer då dessa instanser vill öka arbetsuppgifterna för
revisorer och normgivningsorgan. McArthur (1996, 1999) säger att
kulturella och subkulturella faktorer har en inverkan på
redovisningsorgan,
vars
påverkan
gäller
företagets
redovisningspreferenser. Dock går det inte att utläsa ett samband
över att detta skulle vara en faktor gällande vilka som är kritiska
och vilka som stödjer avskrivningsmetoden, varken för K3 eller
IFRS för SME. Även länder kan använda sig av lobbying (Coen,
1998), men inte heller här kan ett samband urskiljas för att olika
länder skulle vara för eller emot komponentavskrivning. Att ett
mönster inte riktigt kan urskiljas kan således bero på att IASB med
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utskicket av utkastet skrivit några specifika frågor som de ville ha
svar på i remissvaren.
De 36 instanser som har valt att yttra en åsikt gällande
komponentavskrivningar har emellertid med frihet kunnat gå
utanför de frågor som har ställts för att göra sin röst hörd. En
anledning till att ett samband inte kan utläsas mellan de
responderade kan beror på den mängd och variation som finns
bland instanserna. Ytterligare en anledning till variationen i svaren
angående IFRS för SME grundar sig i att olika länder har olika
kopplingar till beskattningen eftersom redovisningens syfte beror
på landets redovisningssystem. Det beror på att
redovisningsinformationen i vissa länder har två skilda syften, att
den ligger som underlag för beskattningen samt som underlag för
investerarnas beslutsfattande (Nilsson, 2010). IASB kan inte, vid
beaktningen av remissvaren, tillgodose alla instansers behov och
åsikter. Det beror på att olika länder har olika beskattningssystem
(Nobes och Parker, 2004). Oavsett hur regleringen i IFRS för SME
påverkas och utformas kommer någon av instanserna att bli mer
alternativt mindre nöjda med resultatet.
I och med att instanserna uttrycker någon form av åsikt vill de
påverka regelverket för att själva gynnas. Remissvaren är en del av
den politiska process som genomgås för att slutligen komma fram
till ett regelverk (Watts and Zimmermann, 1986). Alla instanser
som använder remissvaren som ett verktyg för lobbying gör inte
alltid detta primärt för sitt eget bästa (Austen-Smith och Wright,
1994). Vissa instanser, såsom olika förbund, kan utföra remissvar
för att de företag som ingår i förbundet skall gynnas. De som
använder sig av lobbying gör det förmodligen i tron om att nyttan
av remissvaren överstiger kostnaden (Georgiou, 2002).
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6.2 Intressentteori
Då företaget har en utbytesrelation mellan olika intressenter är
företaget i behov av att balansera intressenternas olika intressen,
på ett sätt att alla intressen blir tillgodosedda (Freeman, 1984;
Jones och Wicks, 1999). Utifrån diagrammen i empiriavsnittet kan
det utläsas att den ökade administrativa bördan var ett av de
argument som har gjort att flera instanser har ställt sig kritiska till
förslaget. Den ökade administrativa bördan leder i sin tur till ökade
kostnader,
vilka
direkt
kan
hänföras
till
komponentavskrivningsmetoden. De ekonomiska resurserna som
ett företag har tillgång till kan i detta fall komma att gå till
finansieringen av administrationen istället för att användas i syfte
att tillgodose intressenternas intressen. Genom att flytta fokus från
intressenterna kan engagemanget gällande företagets verksamhet
komma att minska, vilket kan leda till att intressenterna lämnar
företaget på grund av missnöjdhet med relationsutbytet (Bruzelius
och Skärvad, 2011). Dock kan komponenterna utgöra en väsentlig
del av företagens materiella anläggningstillgångar, då skulle
redovisning, enligt avskrivningsmetoden, kunna ge intressenterna
en mer rättvisande bild av företagets tillgångar. Detta skulle kunna
gälla de företag som är verksamman inom fastighetsbranschen.
Däremot behöver dessa företag överväga om den administrativa
bördan är större än den möjliga förlusten av intressenter.
Enligt fjärde EU direktivet är rättvisande bild ett av de främsta
kriterierna för ett företags redovisning (Hulle, 1997). De instanser
som stödjer förslaget och har yttrat sig om varför, trycker på den
rättvisande bilden som komponentavskrivning ger. Det skulle
kunna bero på att länder som har stark koppling mellan
redovisning och beskattning har en tendens att hålla nere det
beskattningsbara resultatet (Nobes och Parker, 2004). Men i och
med komponentavskrivning skulle en mer rättvisande bild av
företaget visas. Ett övervägande behöver emellertid göras för att se
om den rättvisande bilden kan uppnås utan att den ekonomiska
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bördan överstiger nyttan med redovisningen. Många av de negativt
inställda instanserna anser att bördan är större än nyttan, vad gäller
komponentavskrivning och riskerar hellre att den rättvisande
bilden försvagas. Företagen behöver således ställa kostnaden mot
nyttan (IASB/FASB, 2005) i övervägandet gällande
komponentavskrivningsmetoden.
Cost/benefit-analysen används även för normgivare i regleringen
av standarder för att se huruvida nyttan överstiger kostnaden. De
svenska normgivarna utgörs av omkring 40 personer, vilka
benämns eliten beroende på att de har hög auktoritet (Jönsson,
1985). Även instanserna ser sin chans att genom remissvaren
kunna påverka normgivarna. Det har, bland remissvaren gällande
K3-regelverket, uppkommit två skilda remissvar skrivna av
samma hopsättning av personer. De två skilda remissvaren tar
samma ställning till frågan om komponentavskrivningen och
uttrycker dessutom samma motargument. En anledning till att
personerna agerar på det här viset har förmodligen att göra med att
de vill få större genomslagskraft på normgivningsorganen. Det i
sin tur kan uppnås genom att remissvaren verkar komma från olika
instanser, vilket till synes kan framstå som att flera olika personer
tycker en och samma sak. Genom att få det att framstå som att
flera olika instanser anses ha samma åsikt, försöker personerna
eller instanserna att gynna sig själva. Det beror på att
standardförslaget har stor inverkan på redovisningen för företagen,
vilket gör att anledningen till påverkan blir större (Jorissen m.fl.,
2012).

6.3 Regelverken
Det negativa som många av instanserna har valt att kritisera
angående komponentavskrivningar, för såväl K3 som IFRS för
SME, är den komplexitet metoden medför. Instanserna har även
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valt att kommentera behovet av att metoden skall vara valbar för
företagen.
Gemensamt för K3 samt IFRS för SME är att det i definitionen av
vad en komponent skall utgöras av är otydlig. Regelverken
beskriver ofta att komponenten skall utgöras av väsentlig del eller
ha skild nyttjandeperiod än den totala materiella
anläggningstillgången. (Drefeldt och Törning, 2012; IASB, 2013).
Instanserna har förmodligen angivit argumentet om komplexitet
beroende på att det är svårt att avgöra hur stor en väsentlig del
egentligen är. I denna aspekt skulle det vara till fördel för
företagen om det erhölls en regelbaserad rekommendation
gällande
komponentavskrivning.
De
regelbaserade
redovisningsnormerna skulle ge en mer konkret förklaring av vad
en komponent skulle utgöras av, gällande både storlek och
avvikande nyttjandeperiod. Det beror på att principbaserade
regelverk, vilka regelverken än är, är tvungna att tolkas och
behöver bedömning (Bennett, Bradbury och Prangnell, 2006). Det
i sin tur gör att komponentavskrivningsmetoden är komplex. En
annan aspekt som gör K3-regelverket komplext är det faktum att
gränsdragningen mellan investering och underhållskostnad är
diffus (Nordlund, 2010; Drefeldt och Törning, 2012). Det beror på
att regelbaserade regelverk är mer detaljerade och inte ger något
större utrymme för egen tolkning (Burgemeestre, Hulstijn och
Tan, 2009; Grönlund, Tagesson och Öhman, 2005; IFRS, 2013).
Avseende valbarheten som många instanser reagerat på, beror det
på att de allra minsta företagen som tillämpar regelverken inte
gynnas av denna avskrivningsmetod. De företag som omfattas av
K3-regelverket består av större onoterade företag (Drefeldt, 2012),
vilka inte alla är verksamma internationellt. Med anledning av att
företagen inte är verksamma internationellt finns inte lika stor
anledning till att avskrivningsmetoden behöver tillämpas, då det
främst syftar till att öka harmoniseringen mellan länder.
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Anledningen till att instanserna till förslaget om IFRS för SME
förespråkar valbarhet av komponentavskrivningsmetoden kan bero
på att storleken av de företag som inbegrips av regelverket kan
variera kraftigt. Företagen kan utgöras av allt från små-medelstora
företag till stora-medelstora företag (Evans, m.fl., 2005).
Valbarheten kan för dessa vara avgörande för den belastningsnivå
som företagen klarar av att utsättas för.
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7. Slutsats
Studien syftar till att examinera hur argumenten i diskussionen
kring komponentavskrivningar har tagit form i IFRS för SME samt
K3. Dessutom är syftet att undersöka vilka argument - för- och
emot - som har varit aktuella vid införandet av
avskrivningsmetoden för de olika regleringarna.
I undersökningen har ett antal remissvar studerats för att kunna
besvara forskningsfrågan. De remissvar som har varit tillgängliga
för de olika regelverken har därmed granskats. Utifrån det har
undersökningen kommit fram till ett resultat som har
sammanställts och analyserats ovan. Resultatet visar på att de
flesta instanser som har valt att yttra någon form av åsikt kring
komponentavskrivningar har ställts sig kritiska till förslaget.
Orsaken till att dessa är kritiska mot förslaget om
avskrivningsmetoden beror på att det anses vara komplext, öka
den administrativa bördan, att det borde vara valbart samt att en
ökad kostnad uppkommer vid implementeringen av metoden.
Studien påvisar även att komplexiteten är det argument som flest
motståndare använt sig av, följt av ökad administrativ börda, vilket
gäller för såväl remissvaren gällande K3 som för remissvaren
rörande IFRS för SME.
Argumenten mot förslaget stöds i de flesta fall av de olika
instanserna beroende på det egenintresse som dessa försöker
påverka. Men även faktorer, såsom intressenter och regelverkens
nationella inverkan, påverkar instansernas argument. Gällande
remissvaren för K3 påträffas vissa mönster i form av att företag i
fastighetsbranschen har visat sig vara kritiska till
komponentavskrivningar. Det grundar sig på den ökade
administrativa bördan, vilket kan komma att påverka
fastighetsföretagens olika intressenter.
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Vad gäller de som stödjer förslaget är det endast ett fåtal instanser
som har valt att uttrycka någon form av åsikt. Resultatet visar att
dessa endast förespråkar ökad jämförbarhet och rättvisande bild.
Dessutom åskådliggör undersökningen att det är många av de som
ställts sig för förslaget som inte har valt att uttrycka någon
anledning till varför de stödjer komponentavskrivningar. Gällande
IFRS för SME är det möjligt att se att de instanser som förespråkar
förslaget om avskrivningsmetoden främst är normgivningsorgan
och revisionsbyråer, vilket tyder på ett egenintresse.
Studien ger även en indikation avseende IAS 16 och RR 12. För då
remissvaren för IAS 16 och RR 12 inte var tillgängliga för den
perioden som önskas kan studien ändå dra en slutsats om att dessa
remissvar skulle ta en liknande inriktning och ge likartade svar.
Det beror på att dessa regelverk riktar sig till liknande företag, IAS
16 riktar sig i likhet med IFRS för SME till internationella företag.
Medan RR 12 är nationella rekommendationer för svenska företag,
vilka emellertid även verkar internationellt.
Sammanfattningsvis kan studien påvisa att argumenten för att
använda komponentavskrivningsmetoden varierar. Det vill säga att
vissa instanser har valt att stödja förslaget medan andra har valt att
motsäga sig förslaget. Grunden till att instanserna vill yttra någon
form av åsikt ligger främst i det egenintresse de vill framföra, i
hopp om att standardsättarna gynnar instansernas intresse vid
standardsättningen. Det argument som flest instanser har valt att
förespråka är komplexiteten på grund av att regelverken behöver
tolkas av varje enskild aktör.

7.1 Uppsatsens bidrag
Standardsättare kan i framtida fall gällande att införa
komponentavskrivningsmetoden för fler företag beskåda den här
studien. utifrån studien kan de se en sammanställning av alla
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instansers synpunkter kring avskrivningsmetoden, vilket innebär
att de inte behöver sammanställa svaren själva och sparar därmed
både tid och pengar i övervägandet att införa metoden.
Ett annat bidrag som uppsatsen genererar är att de olika
instanserna kan läsa uppsatsen och referera till den här
undersökningen, i det fall standardsättarna skulle komma på
tanken att införa komponentavskrivning även för de ännu mindre
företagen.
Studien har även belyst det faktum att en stor politisk påverkan
sker i processen att framdriva nya normer och standarder.
Standardsättarna beaktar de remissvar som inkommer gällande
förslaget om ett nytt regelverk, vilket tyder på lobbying från
instansernas sida. Genom att skicka ut regelverken på remiss
driver standardsättarna fram möjligheten för instanserna att
använda sig av lobbying. Även tidigare forskning inom området
tyder på att lobbying förekommer inom olika processer där
påverkan är möjlig. Undersökningen visar också på att
standardsättning är en politisk process, vilket tyder på att
standarder utformas utifrån politiska processer istället för
redovisningsteorier. Studien kan också bidra med att visa hur olika
regler utformas beroende på vilken majoritet som ligger bakom
lobbyingen, och att regelverket därför inte är konsistent.

7.2 Fortsatt forskning
Utifrån det här uppsatsämnet skulle andra forskare kunna göra
studien i ett deduktivt perspektiv. Den skulle även kunna göras
med hypoteser där forskaren förkastar dessa. Vid sökningen efter
remissvar för IAS 16 uppkom endast remissvar för ett nytt förslag
gällande standarden. Det i sin tur skulle kunna studeras i ett senare
skede om IASB väljer att förändra standarden.
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Bilaga 2. Översikt över instansernas argument gällande IFRS för SME,
företag nummer 1 - 31.
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Företag
Stödjare Ökad jämförbarhet Rättvisande bild Harmonisering Fördelning av kostnader Motståndare Ökad administrativ börda Tidskrävande Valbarhet Komplext Ökade kostnader Ingen åsikt Bortfall, finns ingen fil
C. Hecht, D&L GmbH, BPG GmbH, Treuh.-ges. Herrmann GmbH
1
Canadian Accounting Standards Board
1
CAPA
1
Certified General Accoutants Association of Canada
1
1
CFA Institute
1
Charity Commission
1
CILEA
1
CINIF
1
City Group P.L.C
1
Colegio de Contadores Públicos de Colombia
1
Collegio de Contadores Publicos de Costa Rica (Institute of Public Accountants of Costa Rica)
1
Confederation of British Industry (CBI)
1
Conseil National de la Comptabilité (CNC)
1
1
Consejo De Vigilancia De La Profesion De Contaduria
1
Conselho Federal de Contabilidade (CFC)
1
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti and the Consiglio Nazionale dei Ragionier
1
Coop de France
1
Cooperatives Europe
1
CPA Australia
1
CPA Australia
1
CSOEC and CNCC
1
Danish Companies and Commerce Agency
1
DATEV eG
1
Deloitte Touche Tohmatsu
1
Den norske Revisorforening
1
DFCG (French Association of Financial Executives)
1
DGRV e.V
1
Dubai Financial Services Authority
1
EAA FRSC
1
Eastern, Central and Southern Federation of Accountants (ECSAFA)
1
1
Ernst & Young
1
Eura Audit International
1

Bilaga 3. Översikt över instansernas argument gällande IFRS för SME,
företag nummer 32-63 .
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Företag
Stödjare Ökad jämförbarhet Rättvisande bild Harmonisering Fördelning av kostnader Motståndare Ökad administrativ börda Tidskrävande Valbarhet Komplext Ökade kostnader Ingen åsikt Bortfall, finns ingen fil
Eurochambers
1
European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG)
1
F G S Flick Gocke Schaumburg
1
Family Entrepreneurs – ASU
1
FAR SRS -The Institute for the Accontancy Profession
1
in Sweden
Federacion Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Economicas
1
Federacion de Expertos Contables y Auditores de Mesoamérica
1
Fédération Internationale des Experts Comptables Francophones (FIDEF )
1
Fiji Institute of Accountants (FIA)
1
Financial Executives International
1
Financial Executives International
1
Financial Reporting Standards Board (FRSB) of the NZICA
1
Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (FSR)
1
German Accounting Standards Committee (DRSC)
1
1
German Acturial Association
1
GNC
1
Grant Thornton International
1
Heads of Treasuries Accounting and Reporting Advisory Committee
1
Hong Kong Institute of Certified Public Accountants
1
IBM
1
III WG ON IFRS IMPACT AND CBSO DATABASES
1
1
INAA
1
Indonesian Accounting Standards Board
1
Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW)
1
1
1
1
Institute of Certified Public Accountants in Ireland
1
Institute of Certified Public Accountants in Israel1(ICPAI)
Institute of Chartered Accountants in Australia
1
Institute of Chartered Accountants in India
1
Institute of Chartered Accountants in Ireland (ICAI)
1
Institute of Chartered Accountants of Barbados
1
Institute of Chartered Accountants of Jamaica
1

Bilaga 4. Översikt över instansernas argument gällande IFRS för SME,
företag nummer 64-95.
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Företag
Stödjare Ökad jämförbarhet Rättvisande bild Harmonisering Fördelning av kostnader Motståndare Ökad administrativ börda Tidskrävande Valbarhet Komplext Ökade kostnader Ingen åsikt Bortfall, finns ingen fil
Institute of Chartered Accountants of Pakistan (ICAP)
1
Institute of Chartered Accountants of Scotland (ICAS)
1
Institute of Professional Accountants of Russia
1
Institute or Certified Public Accountants of Kenya
1
Instituto de Censores Jurados de Cuenteas de Espana (ICJCE)
1
Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas (ICAC)
1
Instituto de Investigaciones Contables del Ecuador
1
Interamerican Accounting Association
1
International Controllers Association (ICA)
1
International Co-operative Alliance
1
International Federation of Accountants (IFAC)
1
1
Iranian Institute of Certified Public Accountants
1
Irish Banking Federation
1
Italiana di Consulenze
1
Japanese Institute of Certified Public Accountants
1
Joint: Association of the Bavarian Chambers of Business, Bavarian Chamber of Industry and Commerce, Bavarian Association of Cooperatives, Association of Bavarian Savings Banks
1
JPA
1
Kingston Smith LLP
1
Korea Institute of Certified Public Accountants
1
1
KPMG
1
1
1
1
La Contaduría Pública en Venezuela
1
Leaseurope
1
London Society of Chartered Accountants (LSCA)
1
Luca Scarani
1
Maciej Czapiewski and Marek Dobek
1
Malaysian Accounting Standards Board (MASB)
1
1
1
Mazars
1
1
1
Mouvement des Entreprises de France (MEDEF)
1
1
National Accounting Standards Board of Russia (NASB)
1
National Board of Accountants and Auditors(NBAA)
1
National Cooperative Business Association
1
National Institute of Accountants
1
New York Society of CPA’s (NYSSCPA)
1
NIVRA
1
Norwegian Accounting Standards Board
1

Bilaga 5. Översikt över instansernas argument gällande IFRS för SME,
företag nummer 96-129 .
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Företag
Stödjare Ökad jämförbarhet Rättvisande bild Harmonisering Fördelning av kostnader Motståndare Ökad administrativ börda Tidskrävande Valbarhet Komplext Ökade kostnader Ingen åsikt Bortfall, finns ingen fil
Ordre des Experts Comptables de Tunisie
1
Organismo Italiano di Contabilita
1
Philippine Financial Reporting Standards Council (PFRSC)
1
PKF International
1
1
PricewaterhouseCoopers (PwC)
1
Schering Plough Corp
1
Securities and Exchange Commission
1
South African Institute of Chartered Accountants (SAICA)
1
1
1
1
1
Sunil Goyal - S.R.Goyal & Co., Chartered Accountants
1
The British Private Equity & Venture Capital Association
1
The Business Statistics Director's Group of EU Member States and Committee on Monetary, Financial and Balance of Payments Statistics (advisory
1 committee assisting the European Commission)
1
The Chartered Institute of Management Accountants (CIMA)
1
The Dutch Accounting Standards Board (DASB)
1
The International Federation of Francophone Accountants (FIDEF)
1
The International Financial Reporting Standards review Committee of the Korean Acounting Standards Board
1
The School of Accounting of the University Pedagogic and Technologic of Colombia
1
The Society of Accountants in Malawi
1
1
1
The Society of Chinese Accountants and Auditors
1
Turku School of Economics
1
United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)
1
Univeristy of Reading
1
Univeristy of Verona
1
Universidad de la Republica O. del Uruguay
1
Universidad Tecnológica De El Salvador, Facultad De Ciencias Empresariales, Escuela De Economía Y Negocios, Departamento De Contabilidad Y Costos, Licenciatura En Contaduría Pública
1
University of Cape Town
1
1
University of manitoba Janet Morill och cameron Morill
1
University of manitoba Janet Morill, cameron Morill och Kevin shand
1
Vienna University of Economics and Business Administration
1
VMEBF
1
Working Party of Dottori Commercialisti in Milano
1
Zambia Institute of Chartered Accountants
1
Zentraler Kreditausschuss
1
Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH)
1
ZVG
1
Österreichischer Raiffeisenverband
1
Summa
14
1
2
0
0
22
8
0
7
13
6
126
2

Bilaga 6. Översikt över instansernas argument gällande IFRS för SME,
företag nummer 130- 164.
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