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Sammanfattning 

Titel: Det kommande K3-regelverket -Vad anser 

redovisningsansvariga i mindre fastighetsbolag? 

 

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi  

 

Författare: Malin Hållkvist och Lina Leidevall 

 

Handledare: Arne Fagerström 

 

Datum: 2013 – juni 

 

Syfte: Syftet med studien är att undersöka vad de 

redovisningsansvariga i mindre fastighetsbolag har för 

uppfattning om det kommande K3-regelverket.  

 

Metod: Studien har en kvantitativ och deduktiv ansats. Empiri 

har samlats in via webbenkäter som skickats ut till företag. 

Empirin har sedan analyserats och jämfört med tidigare 

forskning och teorier.  

 

Resultat och slutsats: Resultatet från studien visar framförallt 

att kunskapen om K3-regelverket är låg hos respondenterna. Det 

beror troligtvis på att K3-regelverket ännu inte har införts och 

börjat tillämpats av företagen. Resultatet visar även att detta 

regelverk har mestadels negativa associationer. 

 

Förslag till framtida forskning: Att undersöka hur de mindre 

företagen uppfattar K3-regelverket efter införandet, undersöka 

vad revisorerna anser om K3-regelverket, undersöka i hur stor 

utsträckning de mindre företagen faktiskt väljer K3 samt 

undersöka vilka faktorer som väger tyngst vid valet att använda 

K3.  

 



 

Nyckelord: K3, mindre företag, principbaserat regelverk, 

fastighetsbranschen 

 

  



 

Abstract 

Title: The Upcoming K3-regulations- What do the smaller real 

estate companies think? 

Level: Bachelor, business administration 

Author: Malin Hållkvist and Lina Leidevall 

Director: Arne Fagerström 

Date: 2013 - June 

Objective: The aim of this study is to find out what the 

accountants in smaller real estate companies think about the 

upcoming K3 framework.  

Method: The study has a quantitative and deductive approach. 

Empirical data were collected through online questionnaires 

sent to companies. The empirical data were then analyzed and 

compared to previous researchs and theories. 

Results and Conclusion: The results from the study indicate 

that the knowledge about the K3-framework is low among the 

respondents. It is probably due to that the K3-regulations 

haven't been applied by companies yet. The results also show 

that the companies have mostly negative opinions about the 

framework.  

Proposals for future research: To examine how the smaller 

companies perceive the K3 framework after the introduction, 

examine what the accountants think about K3 regulations, 

examine the extent to which smaller firms actually choose K3 

and examine the underlying factors when companies choose to 

apply K3.  



 

Keywords: K3, small business, principles-based regulation, real 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund  
Efter att Sverige gick med i EU har den Europeiska unionsrätten 

(EU-rätten) haft ett stort inflytande på den svenska 

lagstiftningen. I och med detta har även den internationella 

redovisningsstandarden (International Financial Reporting 

Standards, IFRS) haft en betydande del i den svenska 

redovisningslagstiftningen. Lagstiftningen syftar idag till att alla 

företag i en större omfattning ska tillämpa samma principer 

inom redovisning, vilket har varit svårt för de mindre företagen 

att uppfylla. Detta då de nuvarande regelverken kan anses som 

komplicerade. (BFN, u.å.)  

Bokföringsnämnden startade år 2004 därför ett arbete som 

går under namnet K-projektet. Projektet har till syfte att 

förenkla de internationella redovisningsreglerna, som egentligen 

gäller för främst börsnoterade företag, och anpassa dem till de 

icke-noterade företagen. Detta ska resultera i att fyra nya 

regelverk skapas med en utgångspunkt i bokföringslagen (BFL). 

Syftet med regelverkens införande är därmed att det ska 

underlätta redovisningen för de icke-noterade företagen. (BFN, 

u.å.) Regelverken är: 

 

 K1, som tillämpas av enskilda näringsidkare och ideella  

föreningar som enligt BFL behöver upprätta ett förenklat 

årsbokslut. 

 K2, som tillämpas av mindre icke-noterade aktiebolag  

och mindre ekonomiska föreningar som enligt BFL behöver 

upprätta en årsredovisning. 

 K3, som är huvudregelverket för upprättande av  
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årsredovisning. Tillämpas främst av större icke-noterade  

bolag. 

 K4, som tillämpas av större företag som följer IFRS vid 

upprättande av koncernredovisning. (Aktiebolagstjänst, 

2012) 

 

Av dessa fyra regelverk kommer K2- och K3-regelverken vara 

anpassade för de icke-noterade bolagen. K2-regelverket finns i 

två upplagor som färdigställdes år 2008 respektive 2009 och 

företag kunde därmed börja tillämpa regelverket. K3-

regelverket är ännu inte infört, och kommer därför att påverka 

företags redovisning först i början av år 2014. K3-reglerna ska 

gälla de räkenskapsår som påbörjas efter 31 december 2013. 

När K3 införs kommer det bli obligatoriskt för de större icke-

noterade företagen att tillämpa regelverket. Alla mindre bolag
1
 

och mindre ekonomiska föreningar däremot får möjligheten att 

välja vilket av K2- eller K3-regevlerket de ska tillämpa eftersom 

de inte behöver ha en lika grundlig och informerande 

redovisning som större företag har behovet av. (BFN, u.å.) Den 

tidigare kombinationen av bokföringsnämndens allmänna råd 

och årsredovisningslagen som en del bolag och föreningar 

tillämpat tidigare för att upprätta sin redovisning, kommer i och 

med detta tas bort. Det finns då inte längre någon möjlighet att 

tillämpa dessa. (BFN, u.å.)  

Studien blir intressant att genomföra eftersom K3-regelverket 

är nytt och ännu inte har tillämpats av företag. Det är därmed 

intressant att ta reda på hur de mindre fastighetsbolagen 

uppfattar regelverket samt hur stor betydelse de olika 

förändringarna som regelverket medför har för företagen. 
                                                 
1
 Ett företag som uppfyller mer än ett av följande villkor är ett större företag:  

a) medelantalet anställda i företaget har under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren 

uppgått till mer än 50,  

b) företagets redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren 

uppgått till mer än 40 miljoner kronor,  

c) företagets redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren 

uppgått till mer än 80 miljoner kronor.  

Ett mindre företag är ett företag som inte är ett större företag.  (ÅRL 3§ 4-5pt) 
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1.2 Problematisering  
Införandet av K3-regelverket kommer att påverka flera olika 

parter som berörs av redovisning. Utifrån ett 

intressentperspektiv, som exempelvis banker, kommer K3-

regelverket innebära förändringar. De nya utformningarna av 

företagens årsredovisningar upprättade enligt K3, kan medföra 

att intressenterna måste lära sig principerna i regelverket. Detta 

för att kunna utvärdera finansiella rapporter och förmå att göra 

trovärdiga värderingar av företagen.  Även för revisorer och 

redovisningskonsulter kommer K3-regelverket medföra 

förändringar. De måste kunna följa olika regelverk om företagen 

kräver detta. Eftersom regelverk utfärdade av BFN inte är lagar, 

är de heller inte tvingande att följa dessa. Däremot är det lag på 

att följa god redovisningssed vilket kan tolkas som att 

regelverken ändå ska följas. Med detta blir revisorerna tvungna 

att följa god redovisningssed och även att lära sig hantera de 

olika regelverken.  

Som tidigare nämnt är det många olika parter som kommer 

beröras av det nya K3-regelvket. Men framförallt är det de 

företag som kommer att vara tvungna att välja mellan de olika 

regelverken vilka kommer bli mest påverkade. I och med att 

dagens normgivning från BFN och redovisningsrådet 

försvinner, ska större företag i fortsättningen tillämpa det nya 

K3- regelverket, medan de mindre har en möjlighet att välja om 

de vill tillämpa K3 eller det förenklade regelverket K2. Med 

dagens gränsvärden är det 96-97% av alla företag som kommer 

att ha denna möjlighet. (Lennartsson, 2012a) Detta leder till att 

mindre företag måste ta ställning till regelverken för att kunna 

avgöra vilket regelverk de i fortsättningen ska tillämpa. 

Alexander och Jermakowicz (2006) beskriver hur redovisningen 

måste ge en förstående samt rättvisande bild av företagets 

ekonomi för att uppfylla dess syfte. Det är även betydande att 

använda rätt regelverk för en viss sort av företag. Detta för att 
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den finansiella rapporten ska kunna ge en korrekt bild av 

företaget samt att informationen om företaget ska bli mer 

tillgänglig. (Drefeldt, Törning, 2012) Intressant blir här att 

undersöka om företagen anser att de nya regelverken uppfyller 

dessa krav.  

K3-regelverket kommer framförallt att påverka och medföra 

förändring för företag inom fastighetsbranschen och i stor 

omfattning dem som innehar förvaltningfastigheter. Detta på 

grund av ett antal krav som fastslås i K3. En 

förvaltningsfastighet är en fastighet som innehas med syftet att 

generera hyresinkomster eller värdestegring, eller en 

kombination av dessa två. Skillnaden mellan en 

förvaltningsfastighet och en rörelsefastighet är att 

rörelsefastigheter är beroende av andra tillgångar som företaget 

har. (BFNAR, 2012, kap.16) Det blir i K3 ett krav på 

komponentavskrivning, upplysning av verkligt värde, 

redovisning av uppskjuten skatt, redovisning av restvärde samt 

nedskrivningskrav. (KPMG, 2012) Vad var och ett av dessa 

krav innebär förklaras i denna studies teoridel, kapitel 3.  

Watts och Zimmermans (1978) teori grundar sig i att företag 

handlar i den riktning som gynnar dem bäst. Det vill säga att de 

baserar sina val på vad som främjar dem bäst. Ytterligare en 

teori om redovisningsval är att mindre företag väljer att imitera 

större framgångsrika företag för att själva åstadkomma bättre 

rapporter. (Dimaggio och Powell 1983) Eftersom ett val mellan 

dessa regelverk ska ske i den närmaste framtiden förutsätts det 

nu att de mindre bolagen bildar en uppfattning om de olika 

regelverken. Det kan därmed vara intressant att undersöka om 

ovanstående teorier stämmer i de mindre företagen. Företagen 

bör även ha intresse för att försöka finna vilka för- och 

nackdelar det finns för företaget att tillämpa respektive 

regelverk. Vilka argument företagen kommer att finna kommer 

givetvis skilja sig beroende på hur situationen ser ut för varje 

enskilt företag. Det kommer även bero på vilket system som 
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företagen anser att redovisningen av företagets 

förvaltningsfastigheter blir mest betydelsefull av. Då 

regelverken skiljer sig från varandra inom en del områden och 

då det ena regelverket är mer djupgående än det andra, borde 

redovisningarna bli olika informativa beroende av vilket 

regelverk som används. 

1.3 Forskningsfrågor och syfte 
Utifrån diskussionen i föregående avsnitt uppstår det ett antal 

frågor som kan undersökas vidare. I denna studie valdes tre 

frågor ut till att studeras noggrannare. Forskningsfrågorna är 

följande: 

 

 Vad anser de redovisningsansvariga
2
 i de mindre 

fastighetsbolagen om K3-regelverket? 

 Vad kan de redovisningsansvariga i de mindre 

fastighetsbolagens uppfattningar bero på? 

 

Med utgångspunkt i forskningsfrågorna kan studiens syfte 

utformas:  

 

Studiens syfte är att undersöka vad de redovisningsansvariga i 

mindre fastighetsbolag har för uppfattning om det kommande 

K3-regelverket. Studien ska även undersöka vad de 

redovisningsansvarigas uppfattningar kan bero på.  
 

  

                                                 
2
 Redovisningsansvarig i denna studie avser den person som upprättar redovisningsrapporter och fattar 

beslut kring redovisningen i företaget 
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1.5 Avgränsningar 
Arbetet är avgränsat till situationen i Sverige och har som avsikt 

att endast se till vad de redovisningsansvariga i företagen anser 

om K3-regelverket idag. De intervjuades svar antas spegla 

företagens åsikter. Studiens forskningsfrågor besvaras utifrån ett 

producentperspektiv. I detta sammanhang menas 

producentperspektiv med de som upprättar, eller med andra ord 

producerar, finansiella rapporter. Arbetet är som tidigare 

beskrivet inriktat på mindre företag eftersom de kommer ha 

möjlighet att välja mellan att tillämpa K2- eller K3-regelverket. 

Mindre företag är alla företag som inte uppfyller kraven för att 

definieras som ett större företag. Ett företag ska uppfylla minst 

två av tre kriterier för att kunna bli kallat för ett större företag. 

Dessa kriterier är att för vart och ett av de senaste 

räkenskapsåren: 

– Ha en balansomslutning på mer än 40 miljoner kronor 

– Ha en omsättning på mer än 80 miljoner kronor 

– Ha ett medeltal på fler än 50 anställda  

Kan företaget inte uppfylla minst två av dessa kriterier för de 

två senaste räkenskapsåren, kommer företaget att klassas som 

ett mindre företag. (ÅRL3§4-5pt) Avgränsning har därmed 

gjorts till de företag som har upprättat årsredovisning under 

räkenskapsåren 2011 samt 2012. De två senaste räkenskapsåren 

valdes ut för att en jämförelse mellan företagens två senaste 

årsredovisningar ska kunna göras för att studien med större 

säkerhet endast omfattar mindre företag. För att avgränsa 

studien ytterligare ska endast fastighetsföretag som innehar 

förvaltningsfastigheter ingå i studien, då de är framförallt dessa 

företag som de nya kraven i K3 kommer att påverka. Studiens 

teoridel som behandlar K3-regelverket är avgränsad till att 

endast omfatta de största skillnader och förändringar som K3-

regelverket kommer att medföra för fastighetsföretagen. 
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1.6 Fortsatt disposition 

 
 

 

  

Slutsats 

Metod 

Teori 

Empiri 

Analys 

I detta avsnitt beskrivs studiens 

vetenskapliga förhållningssätt samt 

tillvägagångssätt för datainsamling 

I detta avsnitt presenteras den praktiska 

och teoretiska fakta som är aktuell och 

nödvändig för att genomföra studien. 

I detta avsnitt presenteras sammanställd 

data som samlats in via webbenkäter. 

I detta avsnitt analyseras empirin. 

Empirin ställs även mot studiens 

teoretiska grund. 

I detta avsnitt sammanfattas slutsatserna 

för studien, samt förslag till framtida 

forskning ges. 

Figur 1. Studiens disposition 
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2. Metod 
I detta kapitel beskrivs de metodval som gjorts för studien. Att 

ha en genomtänkt metod bör leda till att arbetets trovärdighet 

och användbarhet ökar. 

 
2.1 Vetenskaplig förhållningssätt 
Denna studie är tänkt att undersöka hur mindre företags 

organisationer ställer sig till det nya K3-regelverket. Då det 

finns tusentals företag i studiens målpopulation blir det 

nödvändigt att undersöka endast en del av målpopulationen. För 

att kunna undersöka en del av målpopulationen måste först ett 

urval beräknas. Ändamålet är att det undersökta urvalet ska 

kunna ge en generell bild för hela populationen. Därmed är en 

enkätundersökning ett bra alternativ för att nå ut till ett stort 

antal företag.  

Användning av enkäter är ofta ett tillvägagångssätt i den 

deskriptiva studien. En deskriptiv studie är beskrivande av dåtid 

eller nutid, och är passande då urvalet är större. Denna studie 

kan liknas vid den deskriptiva studien eftersom den beskriver 

nutida ställningstaganden och reaktioner som föreligger hos 

företagen. Även urvalet är en motivering till att studien har en 

deskriptiv inriktning. (Patel och Davidson, 2003) 

Studien faller även inom ramen “tolkande forskning” 

(“Interpretive accounting research”). Utgångspunkten i 

forskningen är att verkligheten skapas av sociala faktorer och 

genom interaktion mellan människor. Metoden försöker 

beskriva, förstå och tolka människors beteende och handlingar. I 

denna typ av forskning sker datainsamling med fördel 

kvantitativt.(Ryan et. al., 2002) Studien har därmed en 

kvantitativ grund. Den kvantitativa forskningsmetoden har sin 

tyngd i kvantifiering av data och innefattar ofta större 
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undersökningsområden. I denna sort av studie samlas en hög 

kvantitet av data in för att analyseras. Oftast resulterar denna 

insamling i numerisk data. Detta är däremot inget krav då det i 

vissa fall krävs motivering av svar från respondenterna, och 

därmed blir insamlad data inte numerisk.(Saunders et al., 2012) 

I denna studie har webbenkäter som innehåller dels öppna 

frågor, dels frågor med fasta svarsalternativ använts. Det är ett 

typsikt exempel på när datainsamlingen inte blir fullständigt 

numerisk. 

Vidare är studien deduktivt inriktad. Den deduktiva ansatsen 

innebär att empiri utformas utifrån en teoretisk grund. Metoden 

syftar främst till att testa den valda teorin i en jämförelse med 

empirisk data. (Bryman, 2010) Denna studie innehåller 

enkätundersökningar som förknippas till en deduktiv 

arbetsmetod. När en studie är undersökande och beskrivande 

samlas oftast data in genom enkäter. Studien jämför även vald 

teori med insamlad empiri, vilket påvisar den deduktiva 

ansatsen i denna studie. (Saunders et al., 2012) 

2.2 Datainsamling 
För att få grundkunskap inom ämnet och därmed bättre insikt i 

vad för frågor som enkäterna ska innehålla, studeras dels 

vetenskapliga artiklar och dels information om K3-regelverket 

utfärdat av PwC
3
. Förstudien bidrog till att lämpliga och 

relevanta enkätfrågor kunde formuleras. För att besvara arbetets 

frågeställningar, uppfylla studiens syfte samt få en komplett och 

trovärdig bild av den verkliga situationen har sedan både 

primärdata och sekundärdata använts.  

Primärdata är sådan information som undersökningen själv 

anskaffar för att uppfylla det aktuella syftet (Saunders et al., 

2012). I denna forskning har primärdata samlats in genom ett 

                                                 
3
 PwC är ett svenskt företag inom revision och redovisning 
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utskick av webbenkäter till ett beräknat urval av företag inom 

fastighetsbranschen (redovisas i avsnitt 2.3.1). De 

redovisningsansvariga på fastighetsbolagen ombads att besvara 

den utskickade enkäten. Genom att använda webbenkäter var 

det möjligt att nå ett större antal företag än vad som hade varit 

möjligt vid en metod i form av intervjuer. Enkätundersökningen 

bidrar därmed till en bredare och mer sannolik bild av den 

verkliga situationen.  

Sekundärdata är sådan information som andra forskare har 

samlat in för ett visst syfte men som kan användas och tolkas i 

forskandet av andra syften (Saunders et al., 2012). Sekundärdata 

i den här studien har främst hämtats från vetenskapliga artiklar 

skrivna av experter inom det studerade området. Sekundärdata 

har sedan använts för att analysera och tolka den primärdata 

som samlats in. Även en jämförelse mellan primär- och 

sekundärdata har utförts. 

2.3 Studiens reliabilitet och validitet 
För att kunna besvara forskningsfrågorna och uppfylla syftet 

med studien ska svaren från enkätfrågorna uppfylla både ett 

validitetskrav och ett reliabilitetskrav. Validitet innebär i detta 

sammanhang att enkäten ska mäta det som forskarna vill mäta. 

Reliabilitetskravet innebär att studien ska kunna genomföras 

upprepade gånger med samma resultat uppnått alla gångerna. 

Händelser som sker av tillfällighet måste minimeras för att 

målet om trovärdighet ska nås för uppsatsen. (Saunders et al., 

2012) Frågorna som ställs i enkäterna måste uppfattas av 

respondenterna på samma sätt som författarna av enkäterna vill 

att de ska uppfattas. Detta för att författarna ska få korrekta svar, 

och inte svar som byggt på felaktig uppfattning av frågan. 

Designen på frågorna och strukturen på enkäten påverkar 

därmed i vilken grad samt hur de respondenterna kommer att 

svara. (Saunders et al., 2012)  
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Studien är tänkt att undersöka ställningstaganden och 

omdömen om det kommande K3-regelverket. Studien baseras 

på en framtidsanalys, då genomförandet sker ett halvår innan 

K3-regelverkets införande. Studien blir beroende av vad de 

redovisningsansvariga på mindre fastighetsbolag tror om 

regelverket och inte hur de upplever regelverket. Resultatet i 

denna studie kommer därför med viss sannolikhet kunna 

förändras efter det att K3-regelverket har införts. Detta 

antagande görs med stöd av mytmodell om organisationers 

reaktion till ny information. Mytmodellen kommer att beskrivas 

närmare i avsnitt 4.4. Det är viktigt att poängtera att detta är en 

studie baserad på antaganden om framtiden, då resultatet kan 

komma att förändras. Ingen kan säkert veta vad som ska ske i 

framtiden.  

2.3.1 Lägsta urval 
Ur en kvantitativ synpunkt är det viktigt att ha ett korrekt urval 

deltagare för att undersökningen ska få ett mer reliabelt resultat. 

För att veta vilket lägsta antalet tillfrågade ska vara i studien har 

nedanstående formler tillämpats: 

 
Formel 1. Oändlig population 

          
 

  
    

Där: 

Q =        

Källa: Saunders et al., 2012, s. 659 
 

Formel 2. Korrigerad population 

    
  

  (
  
 

)
 

Källa: Saunders et al., 2012, s.660 
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Där n är det lägsta antalet respondenter som ska ingå i 

enkätundersökningen, P är den procent som hör till den 

specifika kategorin (individer som kommer svara liknande) och 

Q är den procent som inte kan räknas till denna kategori. Z står 

för det uträknade konfidensintervallet och e är felmarginalen. 

Konfidensintervallet som forskare normalt använder ligger på 

95 % och felmarginalen ligger normalt på ungefär 5 % 

(Saunders et al., 2012). Konfidensintervallet härleds sedan i en 

tabell till ett specifikt värde, och då konfidensintervallet är 95 % 

härledes det till ett värde av 1.96 (Saunders et al., 2012).  

N står för hela målpopulationen, som i denna studie är 6121 

företag.  

I denna studie finns inte vetskapen om hur stort antalet som 

tillhör den specifika kategorin är, och därför finns det en risk att 

urvalsstorleken kan bli för liten om ett uppskattat antal väljs ut. 

För att undvika risken att urvalsstorleken blir för liten och 

därmed känsligare för variansen, antas det högsta möjliga värdet 

på variansen. Variansen är samma sak som P*Q (procent som 

tillhör specifik kategori * övriga procent).  Detta leder till att 

värdet på P vid högsta möjliga varians är P=50%. Därmed blir 

Q=100%-P= 50% vid högsta möjliga varians. Variansen blir då 

50%*50% som resulterar i ett värde på 2500, som är det högsta 

värdet som variansen kan anta. 

Denna studie ska omfatta mindre aktiebolag med inriktning 

på förvaltning och uthyrning av fastigheter. Via databasen 

Retriever sorteras aktiebolag med inriktning på förvaltning och 

uthyrning ut. Valda räkenskapsår är 2011 och 2012.  Dessa 

uppgifter exporteras sedan till en excellfil där de större 

företagen kan plockas bort. Även mindre företag med ett värde 

av 0 i materiella anläggningstillgångar plockas bort. Föregående 

resulterar i att det är totalt 6121 företag som ingår i 

målpopulationen. Enligt Formel 1 kommer urvalsstorleken från 

en oändlig population att bli:  
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Vidare beräknas den korrigerade populationen utifrån urvalet 

hos den oändliga populationen samt med hänsyn till 

målpopulationens storlek. Den korrigerade populationen ska 

beräknas i de fall då målpopulationen är lägre än 10 000. Till 

denna studie är målpopulationen 6121 och därför beräknas 

också den korrigerade populationen. Korrigerad population blir 

enligt Formel 2: 

   
      

  (
      
    

)
            

 

Webbenkäterna har därmed skickats ut till 362 företag. För att 

välja ut respondenter användes ett systematiskt urval. Det 

innebär att vart n:e företag ur totalpopulationen valdes ut. För 

att få en jämn fördelning divideras den korrigerade populationen 

med den totala populationen. Det innebär i denna studie att 362 

divideras med 6121 som resulterar i 16,9, som i sin tur avrundas 

till 17. Därmed ska enkäten skickas till var 17:e företag. För att 

få fram vilket företag som räkningen ska starta på, slumpas ett 

nummer mellan 0 och 16 genom lottning. Lottningen resulterade 

i siffran 12, vilket innebär att var 17:e företag med start på 

nummer 12 valdes ut. Företagen var sorterade i bokstavsordning 

för att minska återkommande mönster bland företagen. Det 

innebär att företag nummer 12, 29, 46, 63 och så vidare valdes 

ut tills det att 362 företag uppnåtts. (Saunders, 2012) Eftersom 

de systematiskt utvalda företagen inte alltid hade en tillgänglig 

mailadress, blev det tvunget att göra ett bekvämlighetsurval. 

Bekvämlighetsurval innebär att endast tillgängliga företag ingår 

i studien. Resultatet av bekvämlighetsurvalet blev att intervallet 

på var 17:e företag inte kunde tillämpas fullständigt, utan vid 

vissa tillfällen fick ett i listan närliggande företag användas 

istället. (Saunders et al., 2012) 
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2.3.2 Utformning av enkät 
För att kunna utforma en lämplig enkät genomfördes som 

tidigare nämnt en förstudie. Genom att studera vetenskapliga 

artiklar och samla in information om K3-regelvket kunde 

lämpliga enkätfrågor utformas. Lämpligheten på frågorna tros 

genom detta ha blivit större och svaren uppfyller då bättre 

validitetskravet som enkätfrågor omfattas av.  

Enkätfrågorna genomgick aldrig ett test på en provgrupp där 

en mätning av hur pass bra enkätfrågorna uppfyller 

validitetskravet sedan kan göras. Istället för detta fick ett antal 

opponenter ta del av enkätfrågorna innan utskicket, och med 

detta meddela sitt tycke om frågornas validitet.  

Webbenkäterna skickades ut till de slumpmässigt valda 

företagen via respektive företags informationsmejl. I mejlet 

ombads den person som ansvarar för redovisningen i företaget 

att svara på enkäten. Eftersom mindre företag oftast har ett få 

antal anställda ansågs detta vara det bästa sättet för att nå rätt 

person på företaget. Att rätt person svarar på enkäten är viktigt 

för studiens resultat, och genom att skicka enkäten till 

företagens informationsmejl antas därmed att en 

vidarebefordran till en lämplig person ha gjorts av företaget. 

Webbenkäten innefattar dels några frågor med svarsalternativ 

och dels några helt öppna frågor. Frågor med fast svarsalternativ 

har används för att verkligen få svar på det studien var tänkt att 

undersöka. En skala på ett till fyra i dessa frågor har använts för 

att medvetet tvinga respondenterna att ta en ställning för eller 

emot regelverkets olika delar. Detta för att minska risken för att 

opartiska svar i frågorna ska uppstå på grund av exempelvis 

tidsbrist eller ointresse. Det har dock funnits möjlighet att ange 

svaret “vet ej” i varje delfråga, vilket kan ha inneburit att fler 

respondenter har svarat “vet ej” när de varken är för eller emot i 

respektive fråga. De öppna frågorna användes för att 

möjligheten att tänka fritt skulle finnas och på så vis frambringa 

åsikter.  
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2.3.3 Bortfall 

När det beräknade urvalet av företag har blivit kontaktade är det 

inte helt ovanligt att en del individer som kontaktats inte 

kommer att ingå i det slutliga resultatet. Detta kallas för 

bortfall.  Webbenkäter kännetecknas ofta med att ha ett väldigt 

stort bortfall och resultatet från dessa enkäter kan därför vara 

svåra att göra generaliserbara. (Saunders et al., 2012) Det blir 

därför viktigt att analysera bortfallet för att kunna identifiera om 

det består av en specifik grupp. Om en studie genomförs utan en 

bortfallsanalys kan inte resultatet göras gällande för hela 

populationen. Att bara anta att bortfallet i studien inte kommer 

att påverka resultatet händer ofta och det utan giltiga argument. 

(Lantz, 2013)  

Bortfall kan vara orsakat av ett flertal faktorer. Bland annat 

kan låg kunskap om ämnet som studien behandlar påverka i 

vilken grad respondenterna svarar. Finns inte den rätta 

kunskapen blir enkäten svår att genomföra eftersom 

respondenterna inte vet vad det frågas om. Det kan också handla 

om ointresse för det behandlade ämne, vilket kan leda till att 

deltagandet i studien uteblir. (Dahmström, 2005) En annan 

anledning till att respondenter inte vill/kan svara på frågorna 

kan vara svarsalternativens omfattning, det vill säga att det 

enligt respondenten inte finns något passande svarsalternativ på 

frågan. Ett annat skäl till att svar utelämnas kan vara då enkäten 

innehåller öppna frågor. Öppna frågar kan tyckas ställa höga 

krav på respondentens svar, även om det inte är tanken. 

(Dahmström, 2005). Respondenten kan också få problem med 

tekniken, om den exempelvis har ett långsamtgående modem 

som skapar svårigheter att genomföra enkäten. Tekniska 

problem kan också vara att respondenten inte är en van 

användare av internet och datorer. (Dillman, 2009)  

Bortfallets storlek och påverkan på studiens resultat kan 

försöka minimeras i tre steg. Första steget är att se till att 

svarsfrekvensen blir högsta möjliga. Svarsfrekvensen kan 
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påverkas genom att exempelvis skicka ut påminnelsemejl vid de 

fall webbenkäter använts.(Lantz, 2013) Påminnelsemejlet kan 

troligtvis medföra att ytterligare individer väljer att svara på 

enkäten (Saunders et al., 2012). Steg två är att utforska i vilken 

mån urvalsgruppen kan representera den population som 

undersökts. De som svarat på studien kan i vissa fall vara 

tillräckligt representativa utan bortfallet. Visar analysen att 

bortfallsgruppen inte har en betydande påverkan på studiens 

resultat, stämmer resultatet troligtvis också bättre överens med 

verkligheten. Sista steget för att försöka minimera bortfallets 

påverkan är genom att dela in urvalsgruppen i mindre homogena 

grupper. Med detta menas en indelning av respondenter i olika 

grupper beroende på egenskaper. Vidare utses ett lika stort antal 

respondenter ut från varje homogen grupp till att representera 

respektive grupp. De sammanslagna resultaten från 

representanterna kan med större sannolikhet sedan göras 

gällande för hela målpopulationen. (Lantz, 2013) En ytterligare 

åtgärd för att minska bortfallets storlek, förutom dessa tre steg, 

kan vara att låta respondenten vara anonym. Detta kan medföra 

att respondenter som upplever frågorna som känsliga eller är 

rädda för att lämna ut sig själva, ändå väljer att svara på 

enkäten. (Dahmström, 2011) 

 

2.3.4 Käll- och metodkritik 
Utifrån den metodteori som har samlats in anses metoden vara 

passande för studien och gör att kvalitén blir högre. Den valda 

metoden anses ha gett studien fler fördelar för studien än vid val 

av en annan metod. Fördelar mot exempelvis personliga 

intervjuer är att ett större antal respondenterer deltar i en 

enkätundersökning.  Geografiskt sett är även webbenkäter att 

föredra, då dessa kan skickas till vem som helst. Till skillnad 

från personliga intervjuer där det blir mer genomförbart att ta 

geografiskt närliggande respondenter. Nackdelar med den valda 
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metoden kan vara exempelvis att endast ett urval av 

målpopulationen har blivit tillfrågade, vilket gör att alla mindre 

fastighetsbolags åsikter ej har ingått. Däremot anses ett noga 

framräknat urval och slumpmässigt valda företag bidrar till att 

tona ner denna nackdels påverkan på resultatet. (Saunders et al., 

2012) Alla företag var noga kontrollerade för att gå under 

benämningen “mindre företag” innan webbenkäten skickades ut. 

Därmed var alla svarande av enkäten kvalificerade till att ingå i 

studien.  

Sekundärdata som använts till studien består av ett tiotal 

vetenskapliga artiklar som alla har blivit granskade och sedan 

publicerade i tidskrifter eller på speciella databaser för sådana 

artiklar. Att använda dessa artiklar bidrar till att teori och 

tidigare forskning blivit mer trovärdig. Insamlad primärdata är 

även den riktigt, då den samlats in direkt från respondenterna 

utan att ha blivit tolkade av en mellanhand. Primärdata kan dock 

möjligtvis ha blivit påverkad av individers egna känslor och 

personliga värderingar, som alltid riskeras vid intervjufrågor. 

Dock är risken mindre att individens känslor och värderingar 

påverkar vid enkätfrågor än vid personliga intervjuer. Har 

respondenternas svar blivit påverkade av sådana faktorer kan 

det i viss mån bli ett felvisande resultat utifrån analys av de 

inkomna enkätsvaren. (Saunders et al., 2012) 

Reliabiliteten i studien anses bli uppfylld då ett beräknat 

lägsta antal respondenter har deltagit. Även att en passande 

metod har använts för att besvara studiens frågeställningar och 

uppfylla syftet ger studien högre reliabilitet. Skulle studien 

genomföras av andra forskare under samma tidpunkt antas 

resultatet bli detsamma. Däremot kommer resultatet i denna 

studie troligtvis inte stämma överens med det resultat som 

genomförs på studien om exempelvis ett halvår. Detta då 

företagen kommit längre i förändringsprocessen och 

utgångspunkten blir då annorlunda. (Saunders et al., 2012) 
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2.3.5 Generaliserbarhet 
När studier i allmänhet har genomförts görs ofta försök att 

generalisera resultaten för exempelvis större populationer. Detta 

för att troligtvis göra resultaten mer användbara än för bara den 

population eller för det område som blivit undersökt. Det kan 

även vara intressant att undersöka hur studiens resultat kan 

göras gällande för en hel population eller ett helt område. Om 

resultatet kan användas får studiens genomförande större 

mening. Då denna studie endast har undersökt en del av en 

målpopulation kan det diskuteras huruvida resultatet blir 

generaliserbart för hela målpopulationen. Då urvalet är noggrant 

beräknat och slumpmässigt utvalt, anses det att den korrigerade 

populationen kan vara representativ för hela populationen. 

Däremot har bortfallet varit större än svarsfrekvensen, vilket 

försämrar resultatets generaliserbarhet. Även att en stor andel av 

respondenterna svarat “vet inte” på delfrågorna kan det bli svårt 

att göra de faktiska svaren som inkommit generaliserbara för 

hela populationen. Finns det osäkerhet om hur gällande svaren 

är för hela målpopulationen, kan trovärdigheten med svaren 

minska. Det blir därför svårt att avgöra hur pass allmänna 

slutsatser som går att dras från studiens resultat.  
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3. Praktisk referensram   
I detta avsnitt redovisas allmän teori för att ge en grundkunskap 

om det studerade området.  De största och mest betydande 

skillnaderna och förändringarna som K3 medför tas upp för att 

belysa på vilket sätt K3-regelverket skiljer sig från de andra K-

regelverken. 

3.1 K3-regelverket  
De regelverk och rekommendationer som BFN skapar utgör inte 

några lagar. Det vill säga att dessa inte är tvingande för 

företagen att använda. Däremot står det i Bokföringslagen att 

det är en bokföringsskyldighet att följa god redovisningssed 

(Bokföringslagen 4kap 2§). Då BFNs regelverk uppfyller 

kraven för god redovisningssed blir dessa ändå indirekt 

tvingande att tillämpa. 

Den formella benämningen för K3 är enligt BFNAR 2012:1 

Årsredovisning och koncernredovisning. De nya reglerna för 

redovisning som K3-regelverket medför och som kan komma 

att påverka företagens årsredovisningar är många. Alla 

aktiebolag måste redovisa enligt K3-regelverket med undantag 

för de företag som räknas som mindre företag.  De mindre 

företagen kommer att få välja om de vill tillämpa K2 eller K3. 

Det regelverk som företaget väljer måste tillämpas i sin helhet. 

Det kommer inte att finnas möjlighet till en kombination utav 

K2 och K3. Väljer ett mindre företag att tillämpa K3, finns dock 

möjligheten att också tillämpa de undantag och lättnader som 

berör mindre företag i ÅRL. (PWC, 2012) 
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3.1.1 Upplysningskrav  
Enligt ÅRL är det inte tillåtet att värdera förvaltningsfastigheter 

till verkligt värde, därmed är det anskaffningsvärdet som ofta 

ligger till grund för värderingen. I K3-regelverket kommer det 

däremot tillföras ett upplysningskrav för företag som innehar 

förvaltningsfastigheter. Detta upplysningskrav innebär att 

företagen måste redovisa verkligt värde på 

förvaltningsfastigheter som innehas. (KPMG, 2012; K3, kap. 

16) Förvaltningsfastigheter kan exempelvis vara: 

– Mark som innehas för långsiktig värdestegring  

– Byggnad som ägs av företag och hyrs ut enligt operationella 

leasingavtal 

– Byggnad som företag innehar som leasetagare och som hyrs 

ut enligt operationella leasingavtal  

– Outhyrd byggnad som innehas för att hyras ut (KPMG, 

2012; K3, kap. 16) 

Upplysningskraven ska redovisas på “åtminstone aggregerad 

nivå” enligt K3. Vad som menas med aggregerad nivå nämns 

däremot inte i regelverket. Upplysningskrav kommer att finnas 

för redovisat värde, verkligt värde och metoderna som användes 

vid bestämmandet av det verkliga värdet. Ytterligare faktorer 

som omfattas av upplysningskravet är: 

– I vilken utsträckning verkligt värde har baserats på ett värde 

anslagit av en oberoende värderingsman,  

– Om det finns begränsningar i rätten att avyttra 

förvaltningsfastigheter eller disponera hyresinkomster eller 

försäljningslikvid 

– Väsentliga åtaganden för att köpa, utföra, reparera, 

underhålla eller förbättra förvaltningsfastigheterna (KPMG, 

2012; K3, kap. 16) 

Enligt BFNAR 2012:1 punkt 2.20 ges verkligt värde 

definitionen “Verkligt värde är det belopp till vilket en tillgång 

skulle kunna överlåtas eller en skuld skulle kunna regleras 

mellan kunniga parter som är oberoende av varandra och som 
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har ett intresse av att transaktionen genomförs.” När det gäller 

förvaltningsfastigheter kommer därmed verkligt värde uppgå till 

det troliga försäljningspriset på den lokala marknaden. Det 

verkliga värdet är med andra ord marknadsvärdet på en aktiv 

marknad (pt.12.2). Med aktiv marknad menas en marknad där 

handeln avser likartade produkter, där intresserade köpare och 

säljare finns och där information om priserna är allmänt 

tillgängliga (pt.12.3). Skulle det inte finnas liknande finansiella 

instrument på marknaden och inte heller något lämpligt 

jämförelseobjekt, ska värdet bestämmas genom en lämplig 

värderingsteknik (pt.12.26). Det är en teknik som ett flertal 

marknadsaktörer använder och som är bevisad att den resulterar 

i ett tillförlitligt pris. Det kan även vara en sådan teknik som till 

en högre grad är baserad på marknadsinformation och till lägre 

grad på företagsspecifik information (pt. 12.27) 

 
3.1.2 Komponentavskrivning 
En materiell anläggningstillgång räknas som ett fysiskt objekt 

som är avsett för stadigvarande bruk eller innehav i företaget. 

En sådan anläggningstillgång kan bestå utav flera enheter där 

var och en av dessa enheter, kallade komponenter, har olika 

lång förbrukningstid. Anskaffningsvärdet för den materiella 

anläggningstillgången ska därför fördelas på de olika 

komponenterna, som sedan var för sig skrivs av separat 

beroende på livslängd. Det är dessa systematiska periodiseringar 

som kallas för komponentavskrivning och som kommer att bli 

tvingande i K3-regelverket. 

I K3 punkt 17.4 beskrivs inte hur materiella 

anläggningstillgångar ska delas upp i komponenter utan där 

nämns endast att komponenterna ska vara betydande och att 

skillnaderna i nyttjandeperiod mellan dessa ska vara väsentliga. 

Komponenten ska därmed ha en stor skillnad i förbrukningstid 
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jämfört med de andra komponenterna för samma tillgång, för att 

kunna avskiljas som en separat komponent. Enligt PwC:s studie 

av K3 kan ett exempel på komponenter från en fastighet vara 

mark och byggnad. Byggnaden i sig kan sedan den också bestå 

av fler komponenter som stomme, stammar, tak och fasad. 

(2012)  

3.1.3 Restvärde 
I K3 är det tillgångens avskrivningsbara belopp som ska skrivas 

av. K3-regelverket beskriver det avskrivningsbara beloppet som 

anskaffningsvärdet subtraherat med vad restvärdet på tillgången 

förväntas bli. Restvärdet är det beloppet som företaget beräknar 

att erhålla vid nyttjandeperiodens slut för en tillgång. Beloppet 

som restvärdet uppskattas till ska kalkyleras redan vid 

anskaffningstidpunkten och till de rådande prisnivåerna som 

föreligger just då. Det innebär vidare att företaget måste ha som 

ändamål att sälja tillgången vid denna periods slut, för att det 

beräknade restvärdet ska kunna räknas in i 

avskrivningsbeloppet. (KPMG, 2012, och BFNAR, 2012) 

3.1.4 Uppskjuten skatt  
Alla företag som väljer att tillämpa K3-regelverket måste 

redovisa uppskjuten skatt. Regeln om uppskjuten skatt kan 

endast tillämpas då det framtida skattepliktiga resultatet vid en 

återvinning av tillgång eller reglering av skuld kommer skilja 

sig från det redovisade resultatet. Uppskjuten skatt uppstår från 

temporära skillnader, det vill säga att den uppskjutna 

skattefordran eller den uppskjutna skatteskulden skiljer sig från 

det redovisade värdet. En uppskjuten skatteskuld får heller 

aldrig nuvärdesberäknas vid förvärv av andelar i företag vars 

huvudsakliga tillgångar består av byggnader eller mark. Vid 

dessa köp avser köpeskillingen endast byggnader eller mark och 

fastighetslån eller uppskjutande skatt tas ej med i 
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köpeskillingen. Uppskjuten skatt får dock nuvärdesberäknas då 

det är en väsentlig del av affärsuppgörelsen och det finns 

dokumentation om de skillnader köparen värderar den 

uppskjutna skatten samt köpeskillingen till. (KPMG, 2012, och 

BFNAR, 2012, 29.11–13) 

3.1.5 Nedskrivning  
Nedskrivning ska enligt K3 tillämpas på en tillgångs redovisade 

värde om det överskrider tillgångens återvinningsvärde. Det är 

enligt kapitel 27 i K3-regelverket endast anläggningstillgångar 

som ska omfattas av nedskrivningsreglerna, med undantag för 

uppskjutna skattefordringar, tillgångar som uppkommit vid 

ersättning till personal samt finansiella anläggningstillgångar 

som inte är andelar i dotterföretag, intresseföretag och 

gemensamt styrda företag. Återvinningsvärdet är en 

uppskattning av de kassaflöden som tillgången beräknas att 

generera under resten av sin nyttjandeperiod. 

Återvinningsvärdet ska uppgå till det högsta verkliga värdet 

som kan antas. Nedskrivning av en tillgång ska alltid ske till 

tillgångens återvinningsvärde. Kan däremot tillgångens 

återvinningsvärde inte räknas ut ska alltid en beräkning av 

återvinningsvärde för hela den kassagenererande enheten som 

tillgången tillhör utföras. (KPMG, 2012; BFNAR, 2012, kap. 

27) 
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4. Teoretisk referensram 
I detta avsnitt redovisas tidigare forskning och teorier angående 

det studerade området. För att förtydliga detta kapitels innehåll 

och uppbyggnad har en modell skapats. Modellen redovisar 

kapitlets fyra delar som alla har en inverkan på hur företagets 

redovisning kommer att se ut. Punkterna i Figur 2 kan kopplas 

till den institutionella teorin, det vill säga olika faktorer i 

företagens omgivning som kan påverka valet. Teorin menar att 

företagen styrs av tre olika krafter. De är de tvingande krafterna, 

såsom lagar och direktiv från företagens intressenter, de 

imiterande krafterna, att ta efter hur andra större och 

framgångsrika företag gör, och de normativa krafterna, att följa 

de otvingade normer som finns. (DiMaggio, Powell, 1983) 

Förutom att undersöka hur omgivningen påverkar företagens val 

kan det vara intressant att undersöka hur människor reagerar på 

förändring som företagen genomgår. Det vill säga hur själva 

organisationens förändringsbenägenhet kan påverka företagens 

val.  

 

Figur 2. Teoretisk referensram 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Egen 
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4.1 Redovisningens syfte 
Forskning om redovisningsval behandlar ofta den 

grundläggande frågan om huruvida redovisning egentligen har 

någon betydelse. På fullständiga, perfekta marknader finns det 

inget behov av finansiella upplysningar och därmed inget krav 

på redovisning samt redovisningsreglering. I vår värld däremot 

är marknaderna ofullkomliga och ofullständiga, det vill säga att 

det inte finns någon perfekt marknad. Detta medför att en 

efterfrågan på redovisning och därmed även 

redovisningsreglering finns. Redovisningen har till följd av 

detta en betydande roll för företagandet. (Fields et al., 2001; 

Holthausen, Leftwich 1983; Watts, Zimmerman 1979) 

Ett företags årsredovisning ska upprättas i enlighet med god 

redovisningssed samt vara uppbyggd på ett överskådligt vis. 

(Drefeldt, Törning, 2012). Syftet med redovisning är att ge en 

förstående och rättvisande bild av företagets ekonomi. Det 

är därför viktigt att företag utför och utformar redovisning på ett 

korrekt sätt och att en metod som speglar företagens verksamhet 

på bästa möjliga vis används. (Alexander, Jermakowicz, 2006) 

God redovisningssed formas av normgivare. För att ett 

regelverk ska anses uppfylla kraven på god redovisningssed 

förutsätts det att normgivaren har tagit hänsyn till hur företagen 

faktiskt gör. Normgivaren tar sådan hänsyn genom de 

remissomgångar som utförs innan slutliga normer tas fram. När 

en ny norm sedan träder i kraft anses den vara enligt god 

redovisningssed. Därmed kan god redovisningssed definieras 

som ett verktyg vilket används för att upprätta en finansiell 

rapport där resultatet ska ge en korrekt bild av företaget. 

Överskådlighetskravet syftar till att göra informationen som 

redovisningen frambringar mer tillgänglig. Kravet innebär 

därmed att informationen ska presenteras på relevant sätt och 

även i sådana former som ger möjlighet till överblick. Vidare 

ska den finansiella rapportens olika delar kunna läsas 

tillsammans utan svårigheter. (Drefeldt, Törning, 2012) 
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Bokföringsnämnden (BFN) inför K3-regelverket i syfte att 

det ska bli det nya huvudregelverket och vill därmed att många 

företag ska välja att tillämpa det. (Lennartsson, 2012b) 

Betydelsen av att företag använder sig av samma regelverk kan 

förklaras med vikten av att kunna göra jämförelser med andra 

företag på marknaden. Föregående argumenterar emot att 

företag ska ha möjligheten att välja mellan olika 

redovisningsprinciper. Det finns en del argument för att mindre 

företag inte ska behöva använda sig av samma regelverk som 

större företag. Regelverk som större företag använder kan anses 

medföra en stor börda och förhållandevis höga kostnader för de 

mindre företagen att följa. Informationen i finansiella rapporter 

för de mindre företagen behöver inte heller vara lika omfattande 

som för de större. Detta för att de ofta har ett lägre antal 

användare och läsare av årsredovisningen, att rapporterna inte 

har samma betydelse för beslutsfattande samt att de inte har lika 

komplicerade transaktioner som stora företag kan ha. Det kan 

därmed vara av stor vikt att tillämpa ett regelverk anpassat för 

mindre företag för att tillfredställa företagens behov. Även 

informationen som redovisningen frambringar kan bli mer 

användbar om de får möjligheten att tillämpa ett förenklat 

regelverk. (Evans et al., 2005) 

4.2 Redovisningsregelverk 
K3-regelverket kommer att vara ett principbaserat regelverk till 

skillnad från K2-regelverket som är regelbaserat. Ett 

principbaserat regelverk och ett regelbaserat regelverk skiljer 

sig från varandra på vissa punkter. Den främsta skillnaden är att 

det principbaserade har ett större behov av att tillämpa 

professionell bedömning eftersom vägledningen i teorin är 

mindre än i den regelbaserade grunden. Som namnet tyder på 

bygger ett principbaserat regelverk mycket på principer och 

kräver både individuella och professionella bedömningar och 
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tolkningar. Den regelbaserade grunden har en utförlig 

vägledning i hur den finansiella rapporten ska se ut och ger inte 

något utrymme för egna tolkningar. (Agogli et al., 2011; 

Benston et al., 2006) Carmona och Trombetta (2008) menar att 

ett regelbaserat regelverk underlättar för företagen vid 

bedömningsfrågor. Regelbaserade verk är detaljerade och 

innehåller strikta ramar. Därmed är K2 ett mer lätthanterligt 

regelverk för de mindre kunniga företagen som eventuellt inte 

har en hög grad av erfarenhet inom redovisningsprinciper. 

(Carmona och Trombetta, 2008) Genom att tillämpa ett 

principbaserat regelverk kan det antas att de finansiella 

rapporterna mer informativa. Även att rapporterna får en större 

mening vid jämförandet med andra företag på marknaden. De 

principbaserade regelverken kan däremot uppfattas som svåra 

och även kostsamma att anpassa sig till. (Agoglia et al., 2011; 

Benston et al., 2006) Att det principbaserade regelverket skulle 

vara kostsamt, komplext och krångligt att tillämpa styrks av 

Jermakowitch och Gornkik-Tamoscewskis (2006) studie som 

behandlar de börsnoterade företagens uppfattning om införandet 

av IFRS-regelverket. Företagens motivering till detta berodde 

främst på att detta principbaserade regelverk inte anses ge 

tillräckligt med vägledning. IFRS och K3 är båda 

principbaserade regelverk. (Jermakowitch och Gornkik-

Tamoscewskis, 2006) 

Huruvida ett regelverk är principbaserat eller regelbaserat har 

även en betydande roll för redovisningens användbarhet. Det 

principbaserade ger ofta upphov till mer samlad information 

vilket har en betydande roll vid större beslutsfattanden. 

(Alexander och Jermakowich, 2006) Det kan även anses ge en 

betydligt mer rättvisande bild av det ekonomiska innehållet i 

företag. (Nelson, 2002) Enligt Carmona och Trombetta (2008) 

kommer det för revisorer som använder ett principbaserat 

regelverk att ges mer utrymme för egen bedömning. Den egna 



28 

 

bedömningen görs på vad de anser ger den mest rättvisande bild 

av företagets ekonomi. (Carmona och Trombetta, 2008) 

4.3 Redovisnsingsval  
Vilka aspekter som påverkar ett företag/företagsledning vid val 

av redovisningsprinciper kan vara många. Positiv 

redovisningsteori är en teori som försöker finna och förklara 

påverkansfaktorer. Enligt Watts och Zimmerman (1978) handlar 

företag i den riktning som gynnar dem bäst. Företagen grundar 

sina val främst på den lösning som är maximerande för den egna 

nyttan. Det vill säga att de agerar i egenintresse och kommer 

välja den redovisningsprincip som främjar dem och den egna 

välfärden på bästa sätt. (Watts, Zimmerman, 1978) 

Ytterligare en teori om redovisningsval har Dimaggio och 

Powells (1983) utformat. De menar att mindre företag ofta 

väljer att imitera de större företagens finansiella rapporter. De 

mindre företagen kan därmed bli påverkade av de större 

företagen vid valet av redovisningsregelverk. Den generella 

uppfattningen är att stora organisationer gör djupare 

efterforskning vid sitt val av redovisningsregelverk, och att de 

därför kunnat välja det bästa regelverket att tillämpa. Genom att 

imiterade de större företagen tros att finansiella rapporter får 

högre kvalitét och därmed får företaget en mer rättvisande och 

tydligare bild, samt att detta blir en fördel för företaget. Även att 

jämförbarheten med andra företag ökar. Att välja ett regelverk 

som inte används av större företag tros därmed kunna vara en 

nackdel. (Dimaggio och Powells, 1983) 

Quagli och Avallone (2010) har försökt besvara frågan kring 

varför företag har börjat tillämpa verkligt värde istället för 

anskaffningsvärde vid redovisning av förvaltningsfastigheter. I 

undersökningen kommer de fram till att företag i Sverige är 

positivt inställda att använda sig av verkligt värde. Resultatet av 

studien visar även att valet för användning av verkligt värde 
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eller anskaffningsvärde till stor del beror på opportunism, det 

vill säga på vad som främjar företag bäst, och även 

informationsasymmetrin. De två olika metodernas påverkan på 

fastighetens avkastning verkar däremot inte ha någon större 

betydelse i företagens val. 

I en studie utförd Stárová och Čermáková (2010) 

framkommer det att tillämpningen av komponentavskrivning av 

tillgångar ofta ger en mer rättvis bild av de materiella 

anläggningstillgångarnas realistiska livslängd. 

Avskrivningsbeloppet för varje år kommer att påverkas av det 

sätt som företaget väljer att redovisa förvaltningsfastigheterna 

på. Därmed påverkas även företagets vinst eller förlust. (Stárová 

och Čermáková, 2010 ) 

4.4 Förändringsbenägenhet hos 
organisationer  
För att skapa större förståelse för hur organisationer reagerar på 

förändringar söks teorier och forskning om detta. Större insikt i 

organisationers förändringsbenägenhet kan i denna studie 

tillföra att företagens uppfattning om K3-regelverket kan 

analyseras och förstås ytterligare. Det i sin tur kan skapa mer 

klarhet till grunden för företagens åsikter om regelverket. 

Hedberg och Jönsson (1977) har skrivit en artikel som 

fokuserar på organisationers beteende när de lämnar gamla 

strategier och försöker applicera nya. Författarna menar att 

handlingssättet inom organisationer är styrda av myter. En myt 

kan sägas vara ett system som organisationer använder sig av 

för att framföra sina strategier.  Myten kan bestå dels av 

företagets visioner och mål om vad företaget vill åstadkomma, 

och dels av de restriktioner som finns i omgivningen kring vad 

som bör åstadkommas. Myter behöver inte bara vara 

kartläggningar av verkligheten som hjälper organisationer att 

anpassa sig efter sina omgivningar. Utan myter kan också aktivt 
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bli inpräntade i verkligheten och därmed skapa den verklighet 

den beskriver. En myt kan därmed vara en bild av verkligheten 

som organisationen ”skapar”. (Hedberg och Jönsson, 1977) 

Jönsson (2009) uttrycker att ”Organisationer tenderar att bygga 

framgång kring myter som man tror på utan att pröva 

hållbarheten av”.  Såsom de flesta beskrivningar av 

verkligheten, varierar myter i sin noggrannhet och kan till och 

med vara helt falska. Det viktiga är att alla berörda tror på 

myten för att den ska vara framgångsrik och uppfylla sin tänkta 

uppgift. Förutsatt att myter fortsätter vara obestridda medför 

dem de tolkningar av verkligheten som organisationer beter sig 

efter. (Hedberg och Jönsson, 1977) 

En myt som alla tror på inom ett företag hjälper ledningen att 

få personalen att arbeta åt samma håll, och kan därmed även 

minska att motstånd uppstår. Till följd av detta kan det 

motverka organisationer från att överreagera på förändringar. 

Hedberg och Jönsson (1977) anser att myter inom 

organisationer medför många positiva aspekter. Några av dessa 

är ökat engagemang, företagsamhet och initiativkraft. (Hedberg 

och Jönsson, 1977) 

Det är när förändringar sker i företaget eller företagets 

omgivningar (exempelvis ny VD eller kris i branschen) som 

myter skapar ett problem. Det vill säga att myten inte längre 

speglar en rimlig bild av verkligheten. Stabiliteten i 

organisationen blir skakig och osäkerhet uppstår. Denna 

osäkerhet kan bidra till passivitet i organisationen och att de 

nödvändiga förändringarna blir fördröjda. Myten som alla 

berörda tror på är inte längre sannolik och tron på den avtar. 

(Hedberg och Jönsson, 1977) När osäkerheten är stor ökar 

lyhördheten för ”spökmyter”. Dessa förmedlar alternativa 

synsätt till situationen. Någon eller några av ”spökmyterna” 

kommer visa sig vara trovärdig och accepteras av de berörda. 

Entusiasmen ökar och en ny myt inom organisationen har 

etablerats. (Jönsson, 2009) 



31 

 

 
Källa: Hedberg och Jönsson, 1977  

 

Ovanstående figur (Figur 3) visar processen över hur en myt, 

och följaktligen en ny strategi blir accepterad.  ”Myth A” kan 

beskrivas som den befintliga myten vilken är framgångsrik för 

tillfället. När en förändring sker och osäkerhet uppstår så går 

kurvan nedåt. Entusiasmen minskar och ”tron” på myten börjar 

minska. När sedan en ny myt (”Myth B”) etableras och 

accepteras av de berörda börjar kurvan dra sig uppåt igen. Det 

vill säga nya krafttag tas och entusiasmen ökar. Anpassning till 

förändringen sker. ”Myth B” stannar sedan kvar under 

förutsättning att de berörda tror på den eller tills nya 

förändringar visas och nya myter måste skapas. ”Myth B” 

övergår då till ”Myth C” likt föregående exempel. 

För att undvika att befinna sig nere i ”svackorna” för länge är 

det av betydelse att de nya myterna presenteras på ett bra sätt att 

de accepteras relativt fort. Om en ny myt accepteras eller inte 

beror till stor del på emotionella aspekter. Det är viktigt att nya 

myter utmanar och att de motbevisar nyttan hos de redan 

befintliga myterna för att de ska kunna ta över och bli 

framgångsrika. Detta är en utmaning då de redan befintliga 

myterna är erkända och visat sig fungera under en tid.  Viktigt 

Figur 3. Livscykelkurva för myter 
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är att försöka bevisa att de nya strategierna kan fungera bättre. 

Målet är att få alla att ”tro” på den nya myten, vilket leder till att 

förändringen kan ske och de blir entusiastiska att pröva det nya. 

Uppkomsten av osäkerhet och beslutsfattarnas attityder och 

beteende kring osäkerheten har även en stor betydelse kring hur 

den nya myten tas emot. Hur lång tid det tar att anpassa sig och 

tro på den nya myten kan dock variera. Det kan dels bero på hur 

stor förändringen är och dels hur den nya myten är framställd. 

Myten bör framförallt vara framförd på ett informativt och 

enkelt sätt som reducerar känslan av osäkerhet inför det nya. 

När stor osäkerhet finns är det svårt att vara entusiastisk till 

förändringar. De som sedan accepterar den nya myten kan få en 

känsla av att de har kontroll över situationen. En känsla av att 

”Vi kan göra det!” uppstår vilket leder till ett ökat 

engagemang.  (Hedberg och Jönsson, 1977)  
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5. Empiri 
I detta avsnitt presenteras svaren från webbenkäten som 

skickades ut till ett urval av mindre fastighetsföretagen. 

Företagens redovisningsansvariga hade ombetts svara på 

enkäten. Det inkom svar från 84 företag vilket är 21 % av det 

korrigerade urvalet på 362 företag.(Se tabell 1) Företagen har 

haft möjlighet att besvara enkäten under perioden 15/4 2013 till 

10/5 2013. Enkätfrågorna finns att läsa i Bilaga 1.   
 

Tabell 1. Använda svar och bortfall 

Total population 6121  
Korrigerad 
population 

362  

   
Erhållna svar 84 23 % av korrigerad 

population 
Ej användbara svar -7  
Netto använda 
svar 

77 21 % av korrigerad 
population 

   
Korrigerad 
population 

362  

Erhållna svar -84  
Bortfall 278 77 % av korrigerad 

population 
Ej användbara svar +7  
Netto bortfall 285 79 % av korrigerad 

population 
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5.1 Resultat från webbenkät 
Vad använder sig ert företag av för redovisningsprinciper idag? 

    För att skapa en uppfattning om hur företagen redovisar i 

dagsläget, ställdes frågan om vilket redovisningsregelverk de 

använder idag. Till denna fråga fanns det tre svarsalternativ. 

Svarsalternativen var K2-regelverket, ÅRL/BFNAR samt annat. 

Utifrån denna fråga visar det sig att ÅRL i kombination med 

BFNAR är den vanligaste redovisningsprincipen som används 

idag. Detta svarsalternativ valde ungefär 73 % av de som 

genomförde webbenkäten. I samma fråga angav endast 10 % att 

de använder sig av K2-regelverket idag och resterande procent 

kryssade i annat. De respondenter som svarade ”annat” angav 

sedan att detta berodde på att de anlitar extern hjälp och därmed 

inte vet enligt vilka regler de finansiella rapporterna uppförs. 

 
Figur 4. Redovisningsprincip idag

 

Vilket av följande regelverk planerar ni att tillämpa i 

framtiden? 

I enkäten ställdes sedan frågan om vilket regelverk de 

planerar att använda sig av i framtiden. Här svarade 34 % att de 

troligtvis skulle använda K3 och endast 13 % att de skulle 

73% 

10% 

17% 

Årsredovisningslagen/ Bokföringsnämndens allmänna råd

K2

Annat
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använda sig utav K2. Ungefär 4 % valde svarsalternativet 

”annat”. I följdfrågan angav de sedan ändå att de inte visste 

vilket regelverk som ska tillämpas. Övriga 49 % svarade att de 

inte visste vilket regelverk de skulle välja. Av de som svarade 

att de inte visste vilket reglerverk de skulle välja, svarade i stort 

sett alla att det berodde på att de anlitade extern hjälp.  Enligt 

respondenterna leder den externa hjälpen till att de inte är 

tillräckligt insatta i vad för regelverk som kommer användas i 

årsredovisningen. 
 

Figur 5. Planerat val av redovisningsprincip 

 

I vilken grad påverkar följande områden ert val av regelverk? 

För företag som väljer att tillämpa K3 medförs ett antal 

förändringar inom några olika områden. Respondenterna 

ombads därmed svara på vilken betydelse de olika områdena har 

för företagen. Syftet med frågan var att få en uppfattning om hur 

pass påverkade företagen blir av respektive område. Det vill 

säga om respektive område har en stor roll i beslutsprocessen. 

De områden som det frågas om är kravet på 

komponentavskrivning, redovisning av restvärdet, 

upplysningskrav om verkligt värde, nedskrivning av tillgångar 

samt redovisning av uppskjuten skatt. Dessa områden är de som 

13% 

34% 

4% 

49% 

K2

K3

Annat

Vet inte
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studien har fokuserats på då de anses vara de områden som har 

betydelse för fastighetsföretagen. För att respondenterna skulle 

förstå vad varje område innebär, gavs en kortfattad förklaring 

om varje del. Svaren varierade mycket mellan hur mycket varje 

område betyder för dem. Svaren redovisas nedan. 

 

 
Tabell 2. Hur betydande ett antal områden är för företagen 

 

 

Inte 

alls 

Ganska 

lite 

Ganska 

mycket 

Mycket Vet ej 

Komponent-

avskrivning 
13 % 9 % 13 % 24 % 41 % 

Restvärde på 

tillgångar 
24 % 9 % 22 % 2 % 43 % 

Upplysningskrav om 

verkligt värde 
17 % 7 % 17 % 20 % 39 % 

Nedskrivning av 

tillgångar 
22 % 11 % 13 % 2 % 52 % 

Redovisning av 

uppskjuten skatt 
20 % 4 % 17 % 13 % 46 % 

 

Nedan anges ett antal faktorer som kan tänkas påverka valet av 

redovisningsregelverk. Hur betydande är dessa faktorer för ert 

företag vid val av regelverk? 

Vidare undersöktes i vilken grad ett antal faktorer spelar roll 

för respondenterna vid val av redovisningsverk. Frågan 

omfattade i vilken grad följande faktorer påverkar valet av 

redovisningsregelverk:  

 Ur ett kostnadsperspektiv. Det vill säga vad det kostar att 

upprätta redovisningen 

 Ur ett tidsperspektiv. Det vill säga hur tidskrävande 

upprättandet av redovisning är 
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 Omfattning. Det vill säga hur informationsrikt och brett 

regelverket är 

 Rättvisande. Det vill säga vikten av att den finansiella 

rapporten ger en korrekt bild av företagets ekonomi  

Respondenternas svar redovisas nedan. 

 
Tabell 3. Faktorernas påverkan vid val av redovisningsregelverk i 

allmänhet 

 

 

Låg Ganska 

låg 

Ganska 

hög 

Hög Vet ej 

Kostnad för 

upprättandet 
13 % 9 % 13 % 24 % 41 % 

Tidsåtgång 

för 

upprättandet 

24 % 9 % 22 % 2 % 43 % 

Omfattande  
17 % 7 % 17 % 20 % 39 % 

Rättvisande  
22 % 11 % 13 % 2 % 52 % 

 

Hur uppfattar ert företag nedanstående faktorer i förhållande 

till K3? Hur uppfattar ert företag nedanstående faktorer i 

förhållande till K2? 

Vidare ställdes frågan hur de redovisningsansvariga i 

företagen uppfattar faktorerna i föregående fråga, i förhållande 

till dels K2 och dels K3. Denna fråga syftar till att ta reda på hur 

företagen anser att dessa faktorer uppträder i respektive 

regelverk. Frågan har här ställts om både K2 och K3 för att 

jämförelser skall kunna göras. Analysen bygger sedan till störst 

del på företagens svar om K3, med några paralleller dragna till 

respondenternas svar om K2. Detta för att kunna skapa en bild 

av hur företagen uppfattar K3 i förhållande till K2.   
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Respondenterna uppfattade dessa faktorer i förhållande till 

K3:  

 
Tabell 4. Olika faktorer i förhållande till K3 

 

 

Företagen uppfattade dessa faktorer i förhållande till K2: 

 
Tabell 5. Olika faktorer i förhållande till K2 

 

 

Låg 

 

Ganska 

låg 

Ganska 

hög 

Hög 

 

Vet ej 

Kostnad för 

upprättandet 
7 % 21 % 7 %  0 % 65 % 

Tidsåtgång 

för 

upprättandet 

9 % 16 % 7 % 0 % 68 % 

Omfattande  
12 % 12 % 7 % 0 % 69 % 

Rättvisande  
12 % 14 % 9 % 0 % 65 % 

 

 

Låg 

 

Ganska 

Låg 

Ganska 

hög 

Hög Vet ej 

Kostnad för 

upprättandet 
4 % 9 % 21 % 11 % 55 % 

Tidsåtgång 

för 

upprättandet 

4 % 7 % 20 % 14 % 55 % 

Omfattande  
7 % 2 % 25 % 11 % 55 % 

Rättvisande  
9 % 4 % 30 % 7 % 50 % 



39 

 

För att få ytterligare information om vad respondenterna anser 

om regelverken ställdes ett antal öppna frågor. Det frågades 

framförallt om vilka för- och nackdelar företagens 

redovisningsansvariga anser att K3-regelverket medför. De fick 

även en chans att yttra sig om övriga åsikter de har om K3-

regeverket som de inte har angett tidigare i enkäten.  

 

Vilka fördelar tror ni att det finns för ert företag med att 

tillämpa K3? 

När de redovisningsansvariga på företagen ombads att nämna 

fördelar som de tror att K3-regelverket kommer att medföra, 

valde 63 % av respondenterna att svara att de inte vet vilka 

fördelar som finns med att tillämpa K3-regelverket. Den andra 

andelen på 37 % uppgav ett flertal fördelar. Majoriteten av 

respondenterna beskiver att K3 kommer att ge en mer 

rättvisande bild av företaget. Framförallt kraven på 

tilläggsupplysningar/noter (såsom komponentavskrivning, 

redovisning av verkligt värde med mera) på 

förvaltningsfastigheter kommer att bidra till en rättvisande bild. 

En respondent uppger att informationen till ägare och 

framförallt kreditinstitut blir tydligare och mer rättvisande vilket 

de anser är viktigt. Ett flertal av respondenterna beskriver även 

att kravet på komponentavskrivning är en fördel. Dels för att det 

ger en mer exakt bild av ingående komponenter i fastigheten 

och dels för att företagets anläggningstillgångar kommer att 

framställas och redovisas till ett “mer riktigt” värde. Därmed 

kommer företagets tillgångar få en mer rättvisande bild. Några 

respondenter beskriver att användandet av K3 kommer bidra till 

en bättre jämförbarhet med andra företag och att det är en fördel 

att hålla sig till standarden då det blir en likformighet i 

branschen. De anser att de på detta vis blir jämförda på “rätt” 

sätt. Ytterligare fördelar beskrevs som att regelverket är mer 

omfattande, ger en högre trovärdighet och att det innebär en 

bättre kontroll från företagets sida. Även att reglerna inte är 
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tvingande utan enbart är principer uppfattas som en positiv 

egenskap som K3 medför. Respondenternas motivering till detta 

är att revisorn får större möjlighet till att själv göra 

uppskattningar och bedömningar. 

 

Vilka nackdelar tror ni att det finns för ert företag med att 

tillämpa K3?  

När företagens redovisningsansvariga ombads att nämna 

troliga nackdelar med K3-regelverket uppgav 52 % att de inte 

visste vilka nackdelar som kan finnas. Däremot var det 48 % av 

respondenterna som kunde uppge ett flertal nackdelar. 

Kostnaden för införandet och anpassningen till K3 var den mest 

nämnda nackdelen av respondenterna. Majoriteten av 

respondenterna beskriver även att tidsåtgången och 

arbetsinsatsen som krävs vid användning av K3 är orimligt hög. 

Det vill säga att de anser att K3 medför en stor administrativ 

börda och merarbete. Ett flertal respondenter anser också att 

komponentavskrivningar kan bli för krävande för mindre 

företag. De anser att det kommer ta allt för lång tid att utföra 

gentemot de fördelar som komponentavskrivningar kan 

medföra. De beskriver att det är oerhört komplicerat och 

tidskrävande att få igång ett fungerade komponentregister som 

ska omfatta ett flertal fastigheter, när endast ett enkelt 

bokföringssystem tillämpas. En liten andel av respondenterna 

angav också att de tycker att K3 inte ger en rättvisande bild i 

vissa avseenden, och att de därför kommer tillämpa avvikelser 

från K3 på dessa områden. De områden som respondenterna 

menar tillkännagavs inte i enkäten.  

 

Övriga kommenterar som företagen angav om K2- och K3-

regelverket. 

Som avslutande del i enkäten ställdes frågan om respondenterna 

hade några övriga kommentarer om dels K3 och dels K2. 

Övriga kommentarer som uppgavs om K3 var att det är positivt 
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att det kommer ett regelverk för alla bolag. Respondenterna 

ansåg även att det är bra att en uppdatering och modernisering 

av redovisningsregelverk i Sverige sker, trots att inte alla 

förändringar är till det bättre. Respondenterna tar även upp att 

det finns en del frågor och oklarheter kring K3. När det gäller 

K2 uppgav en respondent att denne inte gillar tvingande regler, 

men att den lägre kostnaden och den lägre tidsåtgången 

övervägde att dennes val hamnade på K2. Ytterligare 

kommentarer om K2 var att det anses vara ofullständig, men att 

K2 är ett lättare val fram tills mer kunskap om K3 innehas. 
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6. Analys 
Studien visar att de flesta företagen idag använder sig av ÅRL i 

kombination med BFNAR för att upprätta sina finansiella 

rapporter (se figur 4). Därmed kommer de flesta företag som 

deltagit i enkäten att behöva ta ställning till vilket regelverk de 

ska övergå till. Figur 4 visar också att okunskap finns hos 

respondenterna när det handlar om vilket sätt de upprättar sin 

årsredovisning. Dessa har själva angett att det beror på att de 

anlitar extern hjälp för att upprätta årsredovisningen. Det visar 

att de respondenter som anlitar extern hjälp i stor utsträckning 

inte är lika insatta och inte får samma kunskap om 

redovisningsregelverk som de företag som sköter 

bokföringsarbetet själva. Vidare visar Figur 5 att osäkerheten är 

stor även när respondenterna ombeds att uppge vilket regelverk 

de tänker använda sig av i framtiden. Hela 49 % svarar att de 

inte vet vilket regelverk de ska använda efter årsskiftet 2013. 

Det kan bero på att de överlåter alla beslut till en extern revisor, 

eller att de inte har skaffat sig tillräckligt med information för 

att kunna göra valet idag. Att tillämpa K3 efter dess införande 

uppger 35 % av respondenterna att de tänker göra, medan 13 % 

tänker använda K2. Det visar att en relativt stor andel av 

respondenterna redan har bestämt sig för K3.  Av dem som idag 

använder K2 är det 33 % som vill byta till K3, resterande vill 

fortsätta tillämpa K2. Dessa siffror tyder på att K3 kan vara 

eftertraktat även hos de mindre företagen. Tanken med K3 är att 

det ska vara det nya huvudregelverket.(Lennartsson, 2012b) 

Därför eftersträvas att majoriteten ska använda K3. Som Evans 

et al. (2005) beskriver är det bättre desto fler företag som 

använder samma regelverk, då jämförbarheten mellan företagen 

ökar. Detta kan även vara önskvärt inom företagen och vara en 

anledning till att 34 % av respondenterna har planer på att 

tillämpa K3-regelverket. Orsaker till att företag planerar att 

tillämpa K3 kan vara svåra att påvisa. Men om Dimaggio och 
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Powells (1983) teori om att mindre företag ofta väljer att imitera 

de större företagens finansiella rapporter stämmer, kan detta 

vara en anledning till företagens val av redovisningsregelverk. 

Det innebär att många mindre företag vill använda sig av 

samma regelverk som de större och framgångsrikare företagen 

för att kunna skapa bra finansiella rapporter. (Dimaggio och 

Powell, 1983) Evans et al. (2005) skriver att större företag ofta 

har ett stort antal intressenter av sina finansiella rapporter. Ju 

fler intressenter ett företag har, desto större är behovet av ett 

mer omfattande regelverk. (Evans et al., 2005) De som valt K3 

kan därmed vara på gränsen mot att vara ett större företag och 

har ett stort antal intressenter vilket kan öka intresset för att 

använda just K3-regelverket. 

I en närmare studie av tabell 1 och tabell 2 observeras att 

respondenternas svar är väldigt spridda. Det är därför svårt att 

dra några generella slutsatser om hur betydande förändringarna 

samt faktorerna är. Det kan konstateras att de olika 

förändringarna och faktorerna inte har samma betydande roll för 

de olika respondenterna. Att de har olika betydelse kan bero på 

att företagen är olika stora (trots att alla klassas som mindre 

företag) och därmed spelar förändringarna och faktorerna olika 

stor roll. Det kan även bero på om företagen själva upprättar 

sina finansiella rapporter, eller om de anlitar extern hjälp för 

detta.  Har företagen olika många materiella 

anläggningstillgångar kan det också spela in för hur de 

redovisningsasvariga i företagen har svarat. Detta eftersom ett 

flertal respondenter har beskrivit i enkäten hur komplicerat det 

kan vara att upprätta ett fungerande system, om ett flertal 

fastigheter som ska delas in i komponenter innehas.   

I tabell 3, där respondenterna ombeds att svara på hur de 

anser att fyra olika faktorer uppträder i K3, observeras att det 

vanligaste svaret är “ganska hög”. Respondenterna upplever att 

K3 innebär ganska höga kostnader för upprättandet samt att det 

tar relativt lång tid att upprätta en årsredovisning enligt K3. Om 
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svaren studeras och jämförs i tabell 3 och tabell 4 märks det att 

företagens redovisningsansvariga uppfattar att kostnaden och 

tiden för upprättande av finansiella rapporter enligt de olika 

regelverken skiljer sig. Respondenterna har i större utsträckning 

svarat att K3 är mer kostsamt och tidskrävande att tillämpa än 

vad K2 är. Evans et al. (2005) beskriver att både tiden och 

kostnaden för mindre företag att tillämpa ett mer avancerat 

regelverk kan vara orimligt hög. De mindre företagen är därmed 

i behov av att kunna tillämpa ett förenklat och mer anpassat 

regelverk. (Ibid.) Detta menar även Benston et al. (2006) och 

Agoglia et al. (2006) som beskriver att ett principbaserat 

regelverk kan vara svårt och även kostsamt att anpassa sig till. 

Som tidigare nämnts anser respondenterna att kostnaden för att 

tillämpa K3 är hög, vilket stämmer med ovan nämnda teorier. 

De nämner också att kostnaden har stor betydelse när de väljer 

regelverk. Angående tidsåtgången har däremot respondenterna 

spridda åsikter.  De mest valda svarsalternativen var att 

betydelsen av tidsåtgången är “låg” (24 % har valt detta 

svarsalternativ) respektive “ganska hög”(22 % har valt detta 

svarsalternativ). Därmed blir det svårt att dra en generell slutsats 

för vad respondenterna anser i frågan om tidsåtgång. De spridda 

svaren kan möjligtvis bero på olika förutsättningar inom 

företagen, som exempelvis internt eller externt upprättande av 

årsredovisningen.  

En majoritet av respondenterna har enligt tabell 2 angett att 

ett redovisningsregelverk ska vara omfattande. De anser därmed 

att det är en ganska viktigt egenskap hos ett regelverk. De har 

därefter i tabell 3 angett att K3 är ganska omfattande, medan 

dem i tabell 4 anger att K2 inte är alls omfattande eller har 

ganska liten omfattning. Benston et al. (2006) och Agoglia et al. 

(2006) menar att genom att tillämpa ett principbaserat regelverk 

kommer redovisningen bli mer informativ. Det principbaserade 

regelverket tenderar därför till att vara ett mer omfattande 

regelverk.(Benston et al. 2006; Agoglia et al. 2006) Denna teori 
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bekräftas av respondenternas uppfattning om att det 

principbaserade regelverket K3 är mer omfattande än det 

regelbaserade K2. Utifrån detta kan det eventuellt antas att K3 

borde vara lämpligare för de företag som omfattar den studie. 

Evans et al.(2005)  beskriver däremot att mindre företag inte 

behöver ha en lika omfattande redovisning som de större 

företegen. Denna teori säger emot vad respondenterna själva 

anser har en stor betydelse, då de har angett att omfattningen är 

viktigt. Vidare har majoriteten svarat att det har liten eller 

ganska liten betydelse av hur rättvisande ett regelverk är (tabell 

2). Alexander och Jermakowicz (2006) tar upp vikten av att 

företagens finansiella rapporter speglar det verkliga utfallet på 

bästa möjliga vis samt att det är ett av syftena med redovisning. 

Respondenterna däremot anser inte att det är lika viktigt att de 

finansiella rapporterna är rättvisande. Därmed bör sannolikt 

åsikterna om hur rättvisande K3 är inte ha särskilt stor betydelse 

för hur den allmänna uppfattningen om K3 är. Majoriteten anser 

att K3 är ganska rättvisande, medan uppfattningen om K2 är den 

motsatta. Nelson (2002) beskriver att ett principbaserat 

regelverk ger en mer rättvisande bild av den ekonomiska 

substansen i företag. Respondenternas och Nelsons (2002) 

åsikter stämmer därmed överens. 

Ett flertal av respondenterna har i de öppna frågorna angett att 

komponentavskrivningar kan ses som en fördel för företag. 

Detta anser de då det kan påvisa en mer rättvisande bild av 

företaget. I en studie utförd Stárová och Čermáková (2010) 

framkommer det att tillämpningen av komponentavskrivning av 

tillgångar ofta ger en mer rättvis bild av de materiella 

anläggningstillgångarnas realistiska livslängd. Vissa 

respondenter ansåg dock att kravet på komponentavskrivning är 

för krävande att uppfylla. Detta kan leda till att respondenterna 

får svårt att ta till sig denna fördel med K3. 

En liten andel av respondenterna berättade också att de tycker 

det är bra med ett regelverk för alla bolag, och att 
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jämförbarheten då kommer att öka. De ser det som positivt att 

de kommer kunna jämföras med andra bolag på ”rätt” sätt. Detta 

påstående är överensstämmande med det Evans et al. (2005) 

skriver om vikten av att kunna jämföra bolag med varandra. 

Detta kan leda till att K3 blir mer eftertraktad av även mindre 

företag, att de kan jämföras med de större företagen på ett bättre 

sätt. En del respondenter anser att det är bra med ett regelverk 

som inte består av tvingande regler, utan är mer principbaserat. 

Motiveringen till detta är att de då får möjligheten att göra egna 

bedömningar. Enligt Carmona och Trombetta (2008) kommer 

ett principbaserat regelverk medföra att revisorerna får utrymme 

att göra egna bedömningar om vad som ger en rättvisande bild 

av företagets ekonomi. Det kommer bli viktigare för företagen 

att skaffa kunskap om K3 och redovisning om de ska kunna 

göra egna bedömningar.  

Några få av respondenterna uppgav även i de öppna frågorna 

att de inte skulle få möjligheten att tillämpa K2-regelverket utan 

att de var tvungna att använda K3-regelverket på grund av 

företagets storlek. Detta påvisar att det finns företag eller 

personer inom företag som inte vet om de ska definieras som ett 

mindre eller större företag. Om den redovisningsansvariga i ett 

företag tror att det räknas som stort, kommer det leda till att de 

tillämpar K3 även fast de nödvändigtvis inte är det val de 

föredrar. Därmed kan dessa respondenternas svar att de ska 

använda K3 i framtiden vara felaktiga, om deras val hellre varit 

K2 om de visste att de hade möjligheten.  

I alla frågor är det ett stort antal respondenter som angett 

alternativet ”Vet inte”. Detta kan bero på att ett flertal angivit att 

de anlitar extern hjälp för att upprätta sin årsredovisning. Det 

kan leda vidare till att respondenten från företaget inte haft 

tillräckligt med kunskap för att svara på enkäten. Det observeras 

också att en större andel har svarat “vet inte” i delfrågorna när 

det gällde K2, än den andel som svarat “vet inte” gällande K3. 
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Det tyder på att kunskapen om det ännu inte införda K3 är större 

än kunskapen om det redan befintliga K2-regelverket.  

En analys av de redovisningsansvarigas svar på enkäterna 

påvisar att kunskapen är liten när det gäller K3-regelverket. Det 

kan delvis bero på att regelverket inte införts ännu, och att den 

redovisningsansvariga eller hela organisationen inte har blivit 

tillräckligt insatta. Det kan även orsakats av att respondenterna 

anlitar extern hjälp för att upprätta årsredovisningen, vilket kan 

medföra att de överlämnat ansvaret helt. Utifrån jämförelser 

mellan fördelar och nackdelar som respondenterna angivit om 

K3, observeras att ett större antal kunde svara på vilka nackdelar 

de tror finns med K3. Nackdelar kunde 48 % av respondenterna 

ange, medan endast 37 % kunde ange fördelar. Detta kan, som 

tidigare nämns i arbetet, bero på att okunskapen och motviljan 

att ändra redovisningsprincip leder till negativa åsikter om K3. 

Enligt Figur 3, som beskriver myter inom företag, kan den 

negativa inställning samt okunskapen bero på att företagen är i 

ett tidigt skede i denna förändring. De befinner sig alltså i en 

utav dalarna på kurvan. Detta betyder att den gamla myten 

fortfarande lever kvar och att den nya myten inte blivit 

accepterad än. Det vill säga att tron på att K3-regelverket 

kommer innebära en förbättring gentemot dagsläget finns inte 

och en negativ inställning uppstår. (Hedberg och Jönsson, 1977) 

Det betyder i denna studie att respondenterna fortfarande har 

uppfattningen om att nuvarande redovisnings-principer inom 

företaget är ett bättre alternativ än det nya K3-regelverket. När 

denna studie genomfördes är det drygt ett halvår kvar tills K3-

regelverket införs. Det krävs tid och planering att genomföra en 

förändring av redovisningsregelverk och därmed bör företag 

redan nu börja göra sig insatta i K3-regelverket. Det kan dock 

hända att företagen skjuter det framför sig och inte införskaffar 

nödvändig kunskap förrän närmare valet. Företagen kan anse att 

stora förändringar är besvärliga och att de är alltför osäkra vad 
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regelverket kommer att innebära för dem. Vilket även kan vara 

fallet bland respondenterna i denna studie.  

K3-regelverket kommer innebära en stor förändring för 

fastighetsbolagens årsredovisning. Det är många områden som 

är nya för företagen, och det kan hända att en stor del inte har 

hunnit smälta att en förändring måste ske. Under denna 

förutsättning kan de vara negativt inställda till K3. Om figur 3 

studeras ytterligare kan det däremot antas att en stor del av 

dessa negativa synpunkter kommer minska med tiden. Närmare 

införandet av regelverket samt efter det att företagen haft 

möjligheten att tillämpa K3, antas att mer positiva åsikter 

kommer kunna ses bland respondenterna. Enligt Hedberg och 

Jönsson (1977) kommer engagemanget och entusiasmen för en 

förändring öka när osäkerheten minskar. Detta sker ofta när den 

nya myten etableras och ”tron” på den ökar. Som det kan tydas 

utifrån figur 3 kommer den misstro som uppstår utvecklas till en 

vana och rutin. Kurvan går upp och de berörda inom företaget 

accepterar och gillar det nya systemet.  

Enligt Hedberg och Jönsson (1977) sker accepterande av nya 

myter ofta på ett emotionellt plan. Därmed kan det diskuteras 

huruvida den negativa synen på K3-regelverket hade kunnat 

minskas redan i dagens läge. Om förändringar presenterats på 

ett informativt och enkelt sätt med klara riktlinjer som alla 

förstår kan osäkerheten eventuellt minskas. (Hedberg och 

Jönsson, 1977) Följaktligen kan nödvändiga förändringar 

genomföras smidigare och med mindre motstånd. Hedberg och 

Jönsson (1977) beskriver även att det för att en ny myt ska blir 

framgångsrik är det viktigt att nya myter utmanar och 

motbevisar nyttan hos de redan befintliga myterna.  Den ”dal” 

som uppstår av osäkerheter kring den nya myten skulle därmed 

kunna minska om myten framförs på ett övertygande sätt. Det 

vill säga att de berörda verkligen förstår att det är en positiv 

förändring. Acceptans skulle därmed kunna åstadkommas 

tidigare. Med utgångspunkt i figur 3 kan det ses att en grundare 
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dal innebär mindre motstånd än vad en djupare dal gör, vilket 

styrker ovanstående resonemang. (Hedberg och Jönsson, 1977) 

6.1 Bortfallsanalys 

Webbenkäten skickades ut till 362 mindre fastighetsföretag, 

varav 84 företag svarade på studien.  Av dessa 84 svar är 7 svar 

inkomna via e-post, och därmed blir dessa inte användbara då 

svaren inte gjorts i enkäten. Detta innebär att användbara svar 

uppgick till 77 stycken och bortfallet uppgick till 285 stycken. 

Totalt sett har 21 % av de 362 kontaktade företagen svarat på 

webbenkäten. Bortfallet i webbenkäterna är därmed drygt 79 %. 

Det stämmer överens med det som nämndes tidigare i studien 

om att bortfallet vid webbenkäter ofta blir väldigt högt. Vid 

stora bortfall kan det däremot diskuteras huruvida slutsatserna 

går att göra generella för hela målpopulationen.  

För att öka svarsfrekvensen användes bland annat 

anonymitetsskydd, där alla svarande på enkäten är och förblir 

anonyma. Det skickades även ut två påminnelsemejl för att öka 

svarsfrekvensen. Det första påminnelsemejlet skickades en 

vecka efter det första utskicket, och det andra påminnelsemejlet 

skickades två veckor efter det första utskicket. (Saunders et al., 

2013, s.454) Detta gjorde troligtvis att fler företag svarade på 

enkäten. För att få klarhet i varför vissa företag valde att inte 

svara på enkäten gjordes en analys av vilka egenskaper de 

svarande företagen har gentemot dem som inte svarade. Då 

målgruppen var specificerad på mindre företag med 

förvaltningsfastigheter är därmed hela populationen bestående 

av liknande företag. Den svarande gruppen har både höga och 

låga värden på totala tillgångar, omsättning och antal anställda. 

Bortfallsgruppen består också av företag som skiljer sig från 

varandra med olika värden på totala tillgångar, omsättning och 

antal anställda. Företagen i bortfallsgruppen är däremot spridda 

över Sveriges olika städer, där ungefär lika många företag är 
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registrerade i stora som i små städer. I denna kategori ses en 

skillnad, då den svarande gruppen består av flest företag från 

storstäder. Skillnaden mellan den svarande gruppen och 

bortfallsgruppen är därmed att den svarande gruppen innehåller 

betydligt fler företag från storstäder medan bortfallsgruppen har 

en jämn blandning av företag från stora och små städer. Om 

bortfallsgruppen inte skiljer sig nämnvärt från den svarande 

gruppen kan slutsatserna göras mer generella för hela 

målpopulationen. Därför bör hänsyn tas till företagets 

geografiska läge när slutsatserna från denna studie används.  

Precis som det nämndes tidigare i studien kan bortfallet bero 

på ett flertal faktorer. Fyra av företagen från urvalspopulationen 

mejlade också på eget initiativ och förklarade att de inte har 

tiden, lusten eller kunskapen för att medverka i studien. Dessa 

faktorer stämmer överens med Dahmströms (2005) anledningar 

till bortfall, som nämndes i avsnitt “2.3.3 Bortfall” tidigare i 

studien.  Det kan eventuellt antas att dessa anledningar stämmer 

in på övriga representanter i bortfallsgruppen. 
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7. Slutsatser 
Ovanstående analys leder främst fram till slutsatsen att det inom 

den undersökta populationen finns stor okunskap om det nya 

K3-regelverket. Över hälften av respondenterna vet inte vilket 

redovisningsregelverk de ska tillämpa om sex månader. Det kan 

bero på att de ännu inte har skaffat sig tillräckligt med 

information för att kunna svara på frågan vid denna tidpunkt. 

Det framgår också att många mindre företag inom 

fastighetsbranschen anlitar extern hjälp för att upprätta sin 

årsredovisning, som kan vara en av anledningarna till att 

företaget inte har/behöver skaffa sig kunskapen om hur de ska 

upprätta sin redovisning.  

Slutsatser kring vad företagens redovisningsansvariga anser 

om K3 är att de är något negativt inställda till regelverket. 

Framförallt då det uppfattas krångligt och krävande att anpassa 

sig till.  De är dock positivt inställda till den omfattning och 

rättvisandegrad som K3 medför. De respondenter som i enkäten 

har kunnat ange vilket regelverk de planerar att använda i 

framtiden, har i större utsträckning valt att tillämpa K3 istället 

för K2. Detta är positivt då strävan efter att göra K3 till ett 

huvudregelverk kan uppnås.  

När det undersöktes hur pass mycket förändringarna som K3 

innebär kommer att påverka respondenterna blev svaren 

spridda. Det innebär att dessa förändringar har olika betydande 

roll för respektive respondent. Detta beror troligtvis på 

företagens egenskaper och hur betydande varje del därmed blir 

för respektive respondent. Däremot kan ett mönster ses 

angående komponentavskrivningar och upplysningskrav om 

verkligt värde. Dessa kan anses ha stor betydelse då majoriteten 

av respondenterna har angett detta. Det kommer alltså påverka 

mycket om de vill tillämpa K3 eller inte, och även påverka 

uppfattningen om K3. Frågorna om nedskrivning av tillångar, 

uppskjuten skatt och redovisning av restvärde på tillgångar har 
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alla fått svar som är mycket spridda. Slutsatsen kan även här 

dras att dessa är olika betydande beroende på företag. 

Som tidigare nämnt har många respondenter tydligt visat att 

de inte har någon uppfattning eller inte hunnit inskaffat 

tillräckligt med kunskap om regelverken i dagsläget. Trots detta 

finns det en antydan till att de teorier som tagits upp i studien 

stämmer överens med den empirisk data som samlats in. Det vill 

säga att genom analysen i tidigare avsnitt kan respondenternas 

svar i viss utsträckning kopplas till de teorier som använts i 

studien. Därmed kan de teorier om vad som är viktigt med ett 

regelverk och vad som ligger till grund för företagens val 

möjligtvis styrkas av respondenternas åsikter. Att ta till hänsyn 

är dock huruvida resultatet i denna studie kan göras gällande för 

andra utanför studien, då den undersökta populationen och 

svarsfrekvensen är låg. 

Respondenterna verkar ännu vara i ett för tidigt skede av 

förändringen för att kunna ta den till sig positivt och se 

fördelarna med detta regelverk. Denna studie har genomförts 

ungefär ett halvår innan K3-regelverkets införande. Detta 

medför att studiens resultat förmodligen kommer skilja sig en 

del från det resultat som kan uppnås om studien skulle utföras 

närmare eller en tid efter införandet av regelverket. De flesta 

svaren påvisade att uppfattningen om K3-regelverket är negativ, 

vilket kan förklaras genom att respondenterna ännu inte känner 

sig säkra med vad K3 kommer att innebära för förändring. 

Människor är i allmänhet negativa till förändringar om det finns 

en osäkerhet och inte tillräcklig med kunskap om den framtida 

förändringen. Ofta finns uppfattningen om att det innebär en 

stor risk att genomföra en förändring. I figur 3 redovisades för 

hur en organisation accepterar en ny myt i företaget. Enligt 

figuren och även analysen i avsnitt 6 kan slutsatsen dras att 

majoriteten av de som svarat på enkäten befinner sig på väg ner 

i en dal. Enligt Hedberg och Jönsson (1977) är detta ett normalt 

skede som organisationer måste ta sig igenom för att sedan 
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acceptera större förändringar. För denna studie betyder det att 

respondenterna inte börjat tro och accepterat att K3-regelverket 

innebär något positivt. Detta innebär att inlärning ej har skett 

full ut ännu och därmed är reaktionerna från respondenterna 

fortfarande negativa. Det kan tänkas att mer information 

kommer inskaffas när förändringen börjar närma sig och då kan 

de positiva reaktionerna öka. Även när regelverket börjat 

tillämpas finns en möjlighet att regelverket kan uppfattas mer 

tilltalande och accepterat. Precis som figur 3 visar slutar varje 

dal i en topp, och därmed kan slutsatsen om att respondenterna 

en dag kommer acceptera K3 dras. Denna slutsats har tidigare 

dragits av Hedberg och Jönsson (1977) vid liknande studier, och 

kan styrka trovärdigheten av att detta också sker i denna studies 

situation.  

7.1 Studiens bidrag 
Studiens slutsatser kan användas i ett större perspektiv, som till 

exempel hur förändringar ska introduceras i organisationer. I 

denna studie kan slutsatsen dras att förändringen inte blivit 

introducerad på ett bra sätt, då det idag finns mycket okunskap 

och negativitet kring K3. Respondenterna i denna studie antas 

ha fått otillräckligt med information. En förändring kan därmed 

anammas mer positivt om tillräckligt med information och 

kunskap ges i tidigt skede. Utgången i denna studie hade 

troligtvis blivit annorlunda om respondenterna blivit bättre 

informerade om K3. Studien kan därmed vara till hjälp när 

företag i framtiden ska hantera förändringar, för att få företaget 

att anamma det nya mer effektivt. 
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7.2 Förslag till framtida forskning 
Att genomföra undersökningen igen efter det att K3-regelverket 

har börjat tillämpas kan vara intressant, då resultatet från denna 

studie kan jämföras med det nya resultatet. Det är tänkvärt att 

undersöka huruvida företagen ser på K3-regelverket efter att de 

har vant sig vid dess principer och uppbyggnad. Framförallt att 

se vad de tycker efter att de har haft en chans att testa 

regelverket. Att också undersöka hur många företag som 

faktiskt använder K3-regelverket efter dess införande kan vara 

ett förslag till framtida forskning. Det kan då jämföras med den 

procent som idag har angett att de planerar att använda 

regelverket. Eftersom en större andel av företagen svarat att de 

använder sig av extern hjälp och därmed inte är insatta i sin 

redovisning kan ytterligare forskning vara att undersöka vad 

redovisningskonsulterna anser om K2 respektive K3. Även 

vilket regelverk som de troligtvis kommer rekommendera till 

företagen är intressant att undersöka. Att undersöka vilka 

faktorer som väger tyngst vid valet att använda K3 kan även det 

vara ett förslag på framtida forskning. 
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Bilaga 1. Frågor i webbenkät 

Nedan redovisas enkätens innehåll. Enkäten sändes som 

webbenkäten och har en annorlunda layout än den som syns i 

denna bilaga. Frågorna samt svarsalternativen är identiska i 

bilaga 1 och i webbenkäten. I frågorna 4,5,6 och 7 fick 

företagen svara på en skala mellan 1-4 alternativt kryssa i en 

ruta för svarsalternativet ”vet inte”. 

 

 

1. Vad använder sig ert företag av för redovisningsprinciper 

idag? 
D.v.s. vilka lagar och regler tillämpar ni för att upprätta 

årsredovisningen.  

 K2 

 Årsredovisningslagen/Bokföringsnämndens allmänna råd 

 Annat, var god specificera:        

 

2. Vilket av följande regelverk planerar ni att tillämpa i 

framtiden? 

 K2                               

 K3                               

 Annat  

 Vet inte 

 

3. Motivera gärna ert val i fråga 2:         

 

4. I vilken grad påverkar följande områden ert val av 

regelverk?  
D.v.s. hur mycket avgör respektive område för om ni vill 

tillämpa ett regelverk eller ej. 

(Skala 1-4, där 1= Inte alls och 4=Mycket, 0= Vet ej) 

 

 Komponentavskrivning (Materiella tillgångar med olika 

nyttjandeperioder delas upp i komponenter, 
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komponenterna skrivs sedan av under respektive 

nyttjandeperiod): 

 

 Restvärde (Tillgångens avskrivningsbara belopp ska 

skrivas av. Det avskrivningsbara beloppet är 

anskaffningsvärdet minskat med beräknat restvärde): 

 

 Upplysningskrav (Krav på upplysning om verkligt värde 

på förvaltningsfastigheter): 

 

 Uppskjuten skatt (Uppskjuten skatteskuld ska redovisas. 

Uppkommer ofta på fastigheter då skattemässigt värde 

skiljer sig från redovisat värde): 

 

 Nedskrivning (Tillgångar ska skrivas ned om det 

redovisade värdet överskrider tillgångens 

återvinningsvärde): 

 

Annat som påverkar ert val:         

 

5. Nedan anges ett antal faktorer som kan tänkas påverka 

valet av regelverk. Ange hur betydande dessa faktorer är 

för ert företag vid val av redovisningsregelverk.  
(Skala 1-4, där 1= Ingen betydelse och 4=Stor betydelse, 0= vet 

ej) 

 Kostnad (kostnaden för att upprätta redovisningen): 

 

 Tidsåtgång (hur tidskrävande upprättanden av 

redovisningen är): 

 

 Omfattande (hur informationsrikt och brett regelverket 

är): 

 

 Rättvisande (hur rättvisande bilden av företagets ekonomi 

blir): 
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Annat som påverkar ert val:        

 

6. Hur uppfattar ert företag nedanstående faktorer i 

förhållande till K3? 
(Skala 1-4, där 1= Låg och 4=Hög, 0= Vet ej) 

 Kostnad (kostnaden för att upprätta redovisningen): 

 

 Tidsåtgång (hur tidskrävande upprättanden av 

redovisningen är): 

 

 Omfattande (hur informationsrikt och brett regelverket 

är): 

 

 Rättvisande (hur rättvisande bilden av företagets ekonomi 

blir): 

 

7. Hur uppfattar ert företag nedanstående faktorer i 

förhållande till K2? 
(Skala 1-4, där 1= Låg och 4=Hög 0= vet ej) 

 Kostnad (kostnaden för att upprätta redovisningen): 

 

 Tidsåtgång (hur tidskrävande upprättanden av 

redovisningen är): 

 

 Omfattande (hur informationsrikt och brett regelverket 

är): 

 

 Rättvisande (hur rättvisande bilden av företagets ekonomi 

blir): 

 

8. Vilka fördelar tror ni att det finns för ert företag med att 

tillämpa K3? _________ 
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9. Vilka nackdelar tror ni att det finns för ert företag med 

att tillämpa K3?        

 

10. Övriga kommentarer om vad ert företag anser om K3-

regelverket: ________ 

 

11. Övriga kommentarer om vad ert företag anser om K2-

regelverket: _________ 


