
 
 

 

 

 

  

Civilekonomprogrammet 

Författare:Anneli Eriksson 

                  Karl Johansson 

Handledare: Andreas Jansson 

Examinator: Anna Stafsudd 

Termin: VT 2014 

Kurskod: 4FE11E 

Examensarbete 30 hp 

Implementering av K3-regelverket 

- En studie kring hur företag implementerar en ny 

redovisningsstandard och varför det skiljer sig åt 

 



 

 

  



 

 

FÖRORD 

 

Under de senaste månaderna har vi med glädje skrivit vår 

examensuppsats, som handlar om implementering av en ny 

redovisningsstandard. Vi vill tacka samtliga som har hjälpt oss under 

uppsatsens gång. Vi vill särskilt tacka respondenterna som har 

deltagit i studien.       

 

Vi vill också framföra ett stort tack till vår handledare Andreas 

Jansson för värdefull feedback. Vi vill även rikta ett tack till Anna 

Stafsudd och våra opponenter som under seminarier gett oss 

betydelsefulla synpunkter.  

 

Stort tack! 

 

Växjö, 21 maj 2014  

 

 

                   ___________________                           ___________________ 

Anneli Eriksson  Karl Johansson 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sammanfattning 

Examensarbete, civilekonomprogrammet 

Författare: Anneli Eriksson och Karl Johansson 

Handledare: Andreas Jansson 

Examinator: Anna Stafsudd 

Titel: Implementering av K3-regelverket – En studie kring hur företag implementerar 

en ny redovisningsstandard och varför det skiljer sig åt. 

Bakgrund och problem: Den ökade harmoniseringen mellan länder har lett till att 

Bokföringsnämnden har skapat ett samlat regelverk för upprättandet av 

årsredovisningen. Det nya regelverket, K3-regelverket, är baserat på det internationella 

regelverket IFRS for SMEs. Tidigare forskning har fokuserat på effekter av en 

redovisningsstandard. Då lite forskning har fokuserat på hur företag implementerar en 

redovisningsstandard lämnar det ett glapp i helhetsbilden av förändringsprocessen. Vårt 

bidrag blir således att fylla detta gap för att öka förståelsen kring 

implementeringsprocesser. 

Syfte: Syftet är att öka förståelsen kring hur företag implementerar en ny 

redovisningsstandard. Om tillvägagångssättet skiljer sig åt mellan företag, vill vi även 

ge en förklaring till varför det skiljer sig åt. 

Metod: Vi har utgått från en deduktiv forskningsansats där vi använt oss av 

förändrings-, implementerings-, organisations- och redovisningsteorier. Utifrån dessa 

teorier skapades nio faktorer för att öka förståelsen kring skillnaderna i 

implementeringsprocessen. Vi har genomfört en komparativ flerfallstudie där vi har 

intervjuat åtta fallföretag. Därutöver har vi även hämtat information från företagens 

årsredovisningar och interna dokument. Detta är således grunden för analysen och 

slutsatsen. 

Slutsats: Studiens resultat visar att företags implementeringsprocess kan förklaras av en 

trestegsmodell, bestående av stegen informationsinsamling, konsekvensutredning och 

aktivering. Vi har kommit fram till att tillvägagångssättet skiljer sig åt mellan företag 

under stegen informationsinsamling och konsekvensutredning, vilket kan förklaras med 

hjälp av faktorerna struktur, bransch, storlek och revisorer.   



 

 

Abstract 

Master Thesis in Business Administration 

Author: Anneli Eriksson and Karl Johansson 

Supervisor: Andreas Jansson 

Examiner: Anna Stafsudd 

Title: Implementation of the K3-framework - A case study of how companies 

implement a new accounting standard and why the implementation differs. 

Background and problem: The increasing harmonization between countries has led to 

the creation of a new Swedish GAAP for the establishing of annual reports. The new 

GAAP, called the K3-framework, is based on IFRS for SME. Prior literature has 

focused on the effects of an accounting standard. Few researches have focused on how 

companies implement a new accounting standard which leaves a gap in the big picture 

of the change process. Our contribution will be to increase the understanding of 

implementation processes.   

Purpose: The purpose is to increase the understanding of how companies implement a 

new accounting standard. If the implementation between companies differs, we also 

want to give an explanation of why.  

Method: We have used a deductive approach and applied theories about change, 

implementation, organization and financial accounting. We created nine factors based 

on these theories to increase the understanding of differences in the implementation 

process. We have done a multiple-comparative case study where we interviewed eight 

companies. In addition, we also collected information from the company’s annual 

reports and internal documents.   

Conclusion: The result of the study shows that a company’s implementation process 

can be explained by a three-step model containing information gathering, consequence 

analyze and activation. We have found that the implementation differs between 

companies during the steps information gathering and consequence analyze. These 

differences can be explained by the factors organizational structure, industry, size and 

auditors.  



 

 

Förkortningar 

BFN = Bokföringsnämnden 

BFNAR = Bokföringsnämndens Allmänna Råd 

EES = Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet 

EU = Europeiska Unionen 

IASB = International Accounting Standards Board 

IFRS = International Financial Reporting Standards  

IFRS for SMEs = IFRS for Small and Medium-Sized Entities 

K = Kategori 

RR = Redovisningsrådets Rekommendationer 

ÅRL = Årsredovisningslag 
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1 Inledning 

Inledningskapitlet ger en kort bakgrundsbeskrivning om tidigare riktlinjer inom 

redovisning och framväxten samt målet med det nya K3-regelverket. Vidare kommer en 

problemdiskussion där argument varför det är intressant att studera implementering av 

en ny redovisningsstandard redogörs, såväl praktiska som teoretiska argument. 

Därefter avslutas kapitlet med uppsatsens syfte och disposition. 

 Bakgrund 1.1

Den växande globaliseringen och internationaliseringen har ökat behovet av en 

gemensam redovisningsstandard. Utvecklingen har gått mot en alltmer harmonisering 

av internationell redovisning (Ruder et al. 2005). Europeiska unionen (EU) arbetar med 

att harmonisera medlemsländernas regler för företags redovisning. Den 1 januari 2005 

beslutades att samtliga företag som har värdepapper noterade på en reglerad marknad 

inom EU ska tillämpa IFRS i sin koncernredovisning (Regulation (EC) No 1606/2002). 

International Financial Reporting Standards (IFRS) är en internationell standard för 

redovisning i noterade företag som upprättas av International Accounting Standards 

Board (IASB). Det nya K3-regelverket baseras på det internationella regelverket IFRS 

for SMEs, som är en förenklad och förminskad version av IFRS, för onoterade företag 

(BFN 2010a). K3-regelverket ska tillämpas för större onoterade företag vid upprättande 

av årsredovisning (BFNAR 2012:1). 

Tidigare har onoterade företag, som var bokföringsskyldiga, haft olika valmöjligheter 

vid upprättande av sin årsredovisning. Två organ hade ansvaret för normgivningen av 

redovisningsreglerna. Företag fick antingen välja att följa Redovisningsrådets 

rekommendationer (RR) eller Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR), och erhålla 

vägledning i Redovisningsrådets normer vid tillfällen dessa inte hade anpassats av 

Bokföringsnämnden (BFN). Därtill kunde även företag finna svar direkt i 

Årsredovisningslagen (ÅRL). (BFN 2010b) 

BFNs tidigare normgivning bestod av ett stort antal allmänna råd, rekommendationer 

och uttalanden, med regler som berör olika sakområden (BFN 2010b). BFN inledde 

2004 utformningen av det så kallade kategoriseringsprojektet (K-projektet) som syftade 

till att kategorisera Sveriges företag i fyra grupper, K1, K2, K3 och K4. Respektive 

kategori tillämpar ett regelverk som innehåller samtliga regler som är relevanta (BFN 

2004). K1 avser enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut, medan K2 
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avser mindre onoterade aktiebolag och mindre ekonomiska föreningar (BFN 2010b). 

K3-regelverket avser främst större onoterade aktiebolag och tillåter även K2 företag att 

följa regelverket. K3-regelverket blev för vissa företag frivilligt och för andra 

tvingande. K3 syftade till att bli huvudregelverket och därmed en viktig del av K-

projektet. K4 avser större börsnoterade företag som upprättar koncernredovisning enligt 

IFRS (Eriksson 2010). BFN har ansvaret för utformning av reglerna för K1, K2 och K3 

(BFN 2010b).  

K3-regelverket gäller för räkenskapsår som startar efter den 31 december 2013, men har 

fått tillämpas på tidigare räkenskapsår. Detta innebär att företag senast under 2014, för 

brutet räkenskapsår 2015, måste anpassa sin årsredovisning till den nya regleringen. 

Företag måste även upprätta jämförelsetal för 2013, vilket innebär att årsredovisningen 

för räkenskapsåret 2013 måste omräknas i enlighet med det nya regelverket. (BFNAR 

2012:1)  

Målet med det nya samlade regelverket var att minska administrativa kostnader, 

osäkerhet och resurser i form av tid för företagen. Tanken är att det ska bli både enklare 

för företagen att följa och för normgivarna att uppdatera reglerna. Det samlade 

regelverket är tänkt att även underlätta vid kontroll av företagens information, 

exempelvis vid revisionsarbete. Det är därmed inte bara företag som tillämpar 

regelverket som berörs utan även andra aktörer såsom revisorer, långivare, konsulter 

och Skatteverket. (BFN 2010b) 

 Problemdiskussion 1.2

“Those who expect moments of change to be comfortable and free of conflict have not 

learned their history. “    – Joan Wallach Scott (1989) 

Det är inte första gången som BFN försöker implementera ett nytt regelverk för 

onoterade bolag. Som Scott (1989) antyder ovan, att de som förväntar sig att 

förändringar ska vara bekväma och konfliktfria inte lärt av sin tidigare historia. Under 

1990-talet startade BFN ett projekt med att ta fram ett antal nya allmänna råd i syfte att 

minska skillnaden i redovisningen mellan noterade och onoterade aktiebolag. Detta 

försök misslyckades då bland annat bolag och revisorer ansåg att rekommendationerna 

blev alltför komplicerade att efterleva (Engström 2007). Vid beslutet av att lägga ner 

arbetet med de nya rekommendationerna, nämner BFN uppstart av ett samlat regelverk 

för onoterade bolag baserat på olika kategorier, det så kallade K-projektet (BFN 2004). 
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BFNs tidigare misslyckande försök att implementera redovisningsstandarder kan tyda 

på otillräcklig kunskap om hur företag implementerar nya rekommendationer. Det finns 

därmed ovisshet om BFN har tagit lärdom av tidigare försök vilket blir ett aktuellt ämne 

vid förändringen inom redovisningsområdet.  

Remissvar, vid utformningen av K3-regelverket, har kritiskt belyst kostnaden vid 

implementeringen i relation till nyttan som skapas när företagen följer regelverket. K3-

regelverket har varit omdiskuterat i media. Vissa förändringar i regelverket har fått mer 

kritik än andra, då de påverkar vissa branscher mer (Eliasson 2010). Regelverket 

kommer att ersätta 70 olika redovisningsnormer som hittills behandlat olika delar med 

ett heltäckande regelverk på 37 kapitel (Pautsch 2014). Tidigare forskning om 

redovisningsstandarder har sällan behandlat hur företag implementerat förändringar 

utan fokus har varit på exempelvis den ekonomiska effekten i räkenskaper (Aubert & 

Grudnitski 2011; Hellman 2011). Pernilla Lundqvist, redovisningsspecialist på KPMG, 

menar att redovisningseffekter vid övergången kan bli mindre för företag som tidigare 

har tillämpat Redovisningsrådets rekommendationer än för företag som har tillämpat 

BFNs allmänna råd (Fredelius 2011), då redovisningsrådets rekommendationer mer 

liknar det nya regelverket.  

En ny redovisningsstandard kan innebära mer än enbart redovisningsproblematik. Det 

kan även kräva mer tids- och resursåtgång ifall företag inte besitter rätt kompetens inom 

företaget eller om företagets system inte är funktionella vid anpassning av den nya 

standarden (Jermakowicz & Gornik-Tomaszewski 2005). Litteraturen kring 

implementering av en redovisningsstandard, framför allt implementering av IFRS, visar 

bland annat att det är viktigt för företag att ha tillgänglig information om regelverket 

och att företag tar hjälp av externa experter (Jermakowicz & Gornik-Tomaszewski 

2006; Sandquist & Sidorsson 2006). Det framgår även att ju mindre företag har att 

förändra desto mer avvaktande är företag till att påbörja implementeringsprocessen 

(Lundqvist et al. 2008). Hur väl företag lyckas hantera denna implementeringsprocess 

kan bero på olika faktorer, såsom innehållet i själva regleringen eller externa och interna 

faktorer (Walker et al. 2007). Exempel på externa faktorer kan exempelvis vara 

påverkan från företagets omgivning såsom revisorer och intressenter (Carrington 2010), 

faktorer som företag kan tänkas ha mindre kontroll över. Interna faktorerna, exempelvis 

ledningens motivation till förändring eller erfarenhet från tidigare förändring, kan 

företag däremot tänkas ha mer kontroll över (Miller 1997; Jacobsen 2012). 
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Tidigare forskning kring redovisningsstandarder har, som sagt, bland annat fokuserat på 

specifika effekter av en ny standard. Studier har bland annat varit inriktade mot vilken 

effekt en ny redovisningsstandard har på kapitalmarknaden. Ett exempel är 

implementering av IFRS som visade en positiv effekt med avseende på likviditeten på 

aktiemarknaden samt en minskning av kostnader för eget kapital (Daske et al. 2008). 

Banker och andra som tillhandahåller kapital till företag, kan påverkas genom minskade 

eller ökade informationskostnader i och med att en ny redovisningsstandard ska 

tillämpas (Haller et al. 2012).  

Analyser av effekter kan vara ett bra sätt att studera om nya standarder har uppnått 

förväntat resultat. Akademisk forskning kan vara till hjälp för framtida 

normbildningsprocesser då forskningsprocessen är rigorös och metoden leder till 

tillförlitliga resultat (Trombetta et al. 2012). Effekter av en redovisningsstandard är en 

del i en förändringsprocess. En förändringsprocess kan bestå av fyra steg (Van De Ven 

& Poole 1995). Det första steget innebär att identifiera och utforma förändringen, andra 

steget innebär att implementera, tredje steget handlar om att utvärdera förändringen och 

det sista steget innebär att modifiera förändringen baserad på utvärderingen (Van De 

Ven & Poole 1995). Det första och sista steget utgörs av normgivare när de skapar 

redovisningsstandarder. Det tredje steget är vad tidigare forskning fokuserar på, det vill 

säga effekterna av redovisningsstandarder. Lite forskning fokuserar på själva 

implementeringen (Lundqvist et al. 2008), det andra steget, vilket kan skapa ett glapp i 

förståelsen av förändringsprocessen kring en redovisningsstandard.  

Mot bakgrund av att det finns olika faktorer, såväl externa som interna, som påverkar 

hur företag hanterar förändring och att det sedan tidigare finns kartlagda, både negativa 

och positiva, effekter vid implementering, blir det intressant att studera hur den 

pågående förändringen inom redovisningen sker. Detta med tanke på den förändring 

som K3-regelverket ställer organisationer inför. Det blir därför intressant att studera hur 

företag implementerar det nya K3-regelverket och varför tillvägagångssättet kan se 

olika ut mellan företag.  Implementering av K3-regelverket ligger även rätt i tiden, då 

regelverket gäller för räkenskapsår efter 31 december 2013, vilket gör att det är en 

aktuell händelse för organisationer och normgivare. Därför ger det oss, nu våren 2014, 

en möjlighet att fånga implementeringsprocessen i företagen.   

Vi vill bidra till den teoretiska kunskapen kring hur företag anpassar sig till en ny 

redovisningsstandard. Genom att belysa hur implementeringsprocessen av en 
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redovisningsstandard ser ut och hur den påverkas kan förståelsen öka kring processen 

och därmed bidra till den begränsade forskningen. Detta för att reducera det glapp som 

finns i förändringsprocessen. Vi vill även bidra till den praktiska kunskapen inom 

området. Genom den ökade förståelsen för implementeringsprocessen och vad som 

påverkar den kan exempelvis både normgivare och företag vara mer förberedda och 

också förbättra processen, då de vet vilka faktorer som kan påverka 

implementeringsprocessen. 

Problemformulering: Hur implementeras en ny redovisningsstandard och, om det 

skiljer sig åt mellan företag, varför skiljer det sig åt? 

 Syfte 1.3

Syftet är att öka förståelsen kring hur företag implementerar en ny 

redovisningsstandard. Om tillvägagångssättet skiljer sig åt mellan företag, vill vi även 

ge en förklaring till varför det skiljer sig åt. 

 Disposition 1.4

Uppsatsen är indelad i åtta kapitel och nedan följer en kort redogörelse av vad varje 

kapitel innehåller. 

Kapitel 1 – Inledning 

Inledningskapitlet börjar med en kort bakgrundsbeskrivning kring tidigare riktlinjer 

inom redovisning samt framväxten och målet med det nya K3-regelverket. Därefter 

beskrivs problemdiskussionen som innehåller aspekter kring varför det är intressant att 

studera en implementeringsprocess av en redovisningsstandard. Avslutningsvis 

presenteras syftet med uppsatsen. 

Kapitel 2 – Metod 

Metodkapitlet innehåller presentation av teoretisk utgångspunkt, forskningsansats och 

teorival. Vi tillämpar en deduktiv ansats men det finns även inslag av en induktiv 

ansats. Sedan presenteras de övergripande teorier som ska öka förståelsen kring ämnet 

och dessutom vara en grund för att uppfylla syftet. I teorivalet förs även resonemang 

kring svårigheten att finna relevant teori som ska kunna appliceras på implementering 

av en redovisningsstandard. 
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Kapitel 3 - K3-regelverket 

Detta kapitel ska skapa en förståelse kring redovisningens normbildare och skapa en 

bild av K3-regelverket. Vi beskriver de mest väsentliga skillnaderna, hur det var 

tidigare och hur det ska vara enligt K3. I slutet av kapitlet finns även en tabell som 

sammanfattar de berörda förändringarna. 

Kapitel 4 - Teoretisk referensram   

Kapitlet börjar med att presentera teoretiska synvinklar kring förändringsprocesser i 

företag. Sedan redogörs teorin kring implementering av redovisningsstandard och 

relaterad forskning. Därefter beskrivs ett antal faktorer som kan vara möjliga orsaker till 

varför implementeringsprocessen kan skilja sig åt mellan företag. 

Kapitel 5 - Empirisk metod 

Empiriska metodkapitlet innehåller ingående beskrivning kring genomförandet av 

studien. Vi beskriver undersökningsmetod och design samt förstudien i korthet. Sedan 

beskrivs hur genomförandet av studien har skett. Vidare redogörs operationaliseringen 

av studien och studiens två urval. Kapitlet avslutas med en beskrivning av den metod 

som har använts för att analysera materialet. 

Kapitel 6 – Empiri 

I empirikapitlet presenteras det empiriska materialet från de åtta fallföretagen som 

studien baseras på. Varje företag presenteras separat utefter förutbestämda teman. Varje 

enskild förtagsgenomgång avslutas med en sammanfattning. 

Kapitel 7 – Analys 

I detta kapitel analyseras det empiriska materialet och integreras med den teoretiska 

referensramen. Analysen är uppdelad i tre delar, först beskrivs en övergripande modell, 

sedan skillnader i implementeringsprocessen och därefter analyseras faktorer. Kapitlet 

mynnar ut i en avslutande diskussion. 

Kapitel 8 – Slutsats 

Detta kapitel presenteras studiens slutsats där vi återspeglar till uppsatsens syfte. Vi 

redogör även för såväl teoretiska som praktiska implikationer. Avslutningsvis ges 

förslag till vidare forskning. 
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2 Metod  
Metodkapitlet ger en beskrivning kring den teoretiska utgångspunkten, 

forskningsansatsen samt teorivalen. Vi presenterar val av forskningsansats och 

resonemang kring varför den valda ansatsen lämpar sig i förhållande till uppsatsens 

syfte. Detta för att skapa en förståelse kring studiens genomförande. Sedan belyser vi de 

övergripande teorier som behövs för att förstå problemet och förklarar hur dessa kan 

tillämpas för att öka förståelsen kring ämnet. 

 Teoretisk utgångspunkt och teorival 2.1

Genom att öka förståelsen kring hur företag implementerar en ny redovisningsstandard 

och om tillvägagångssätten skiljer sig åt, identifiera varför skillnader finns, vill vi ge ett 

bidrag till den empiriska forskningen inom redovisningsstandarder. Den teoretiska 

referensramen inleds med breda infallsvinklar för att sedan ha ett smalare perspektiv 

mot slutet.     

I studien lyfter vi fram teorier kring förändring och implementering för att sedan 

applicera dessa på implementering av en redovisningsstandard. Vi har hämtat 

inspiration från tidigare uppsatser som har hanterat implementering av 

redovisningsstandard (Sandquist & Sidorsson 2006) och andra typer av 

implementeringar (Knopf Brüde & Knopf Brüde 2013). Vi har utgått från 

grundläggande förändringsteorier angående hur en förändringsprocess kan ta form samt 

hur den kan skilja sig åt (Van de Ven 2007; Van de Ven & Poole 1995). Vi har även lyft 

fram teorier kring typer av förändring samt strategier vid förändring (Beer & Nohria 

2000; Hayes 2007). Vi har också valt att utgå från tidigare forskning som behandlat 

området till viss del, bland annat forskning om implementering av IFRS och allmänt om 

förändring inom organisationer. Vi anser att det finns begränsning med denna forskning, 

då det främst är effekter av implementering som tidigare uppmärksammats (Daske et al. 

2008; Haller et al. 2012; Hellman 2011). Den relaterade forskningen belyser även 

implementering på landnivå (Alon 2012; Fox et al. 2013; Morris et al. 2014; Sucher & 

Jindrichovska 2004) och standarder såsom ISO-standard och Basel II (Hassan Al-

Tamimi 2008; Wiśniewska & Szczepańska 2014). Forskningen inom förändring har 

också begränsningar, då den ofta behandlat planerad förändring och har inte tidigare 

tillämpats på redovisningsstandarder. Den begränsade litteraturen angående 

implementering av en redovisningsstandard gör det svårt att besvara vårt huvudsyfte, 

öka förståelsen kring hur företag implementerar en ny redovisningsstandard. Detta 
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innebär att den empiriska undersökningen blir den betydande delen för att besvara vårt 

syfte.  

Vi har för att besvara delsyftet, om tillvägagångssättet skiljer sig åt mellan företag, vill 

vi även ge en förklaring till varför det skiljer sig åt, baserat vårt teorival på 

organisationsteori och redovisningsteori. En annan utgångspunkt är innehållet i 

förändringen, då vi främst syftar till innehållet i det nya K3-regelverket och hur det har 

förändrats jämfört med tidigare regelverk. Detta vill vi belysa för att förstå skillnaden 

mellan då och nu samt för att skapa en uppfattning om vilka regler som kommer att 

påverka företagen mest.  

Vissa delar av den valda teorin skiljer sig från den miljö som den brukar appliceras i, vi 

syftar framför allt på organisationsteorin. K3-regelverket är en tvingande förändring. 

Tillvägagångssättet vid implementeringen är dock inte tvingande utan det är upp till 

varje företag att avgöra hur de vill gå tillväga. Oavsett om företag upplever 

förändringen som stor eller liten måste de ändå genomgå en process vid 

implementeringen. I denna process blir det nödvändigt för företaget att göra egna val då 

det inte finns något tvingande tillvägagångssätt. Dessa val innehåller liknande 

övervägande som även behöver göras vid frivilliga förändringar. Oavsett var beslut om 

förändring uppstår, exempelvis inom organisationen eller från externt håll, kommer 

förändringen behöva implementeras och det blir nödvändigt för företagen att fatta beslut 

kring implementeringsprocessen. Vår teoretiska referensram bygger följaktligen på 

teorier inom förändring, implementering, organisation och redovisning. 

 Forskningsansats  2.2

Då tidigare forskning på hur företag implementerar en ny redovisningsstandard är 

begränsad har vi även valt att utgå ifrån teorier som täcker områden inom förändring, 

implementering, organisation och redovisning. Utifrån detta har vi skapat en 

övergripande modell utan exakta förklaringar kring hur implementeringsprocessen går 

till eller i vilken riktning faktorerna påverkar processen. Den teoretiska modellen 

kommer sedan utvecklas genom att empiriskt undersöka hur implementeringsprocessen 

ser ut och om faktorerna kan påverka. Vi utgår ifrån möjliga faktorer, inom områdena 

organisation, människor och omgivning, som kan påverka en implementering. Studien 

utgår således från en deduktiv ansats (Bryman & Bell 2011), då vi utgick ifrån tidigare 

forskning och litteratur som fanns inom området. Detta ansåg vi vara nödvändigt för att 
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skapa en grundläggande bild av vad som kunde tänkas vara avgörande vid 

implementering. För att få ytterligare perspektiv inom området, hur en implementering 

kan gå till, har vi även gjort en förstudie som omfattade intervju med en revisor. Den 

framträdande nackdel som kommer med en deduktiv ansats är att vi blir begränsade 

utifrån den teori som vi väljer att fokusera på (Saunders et al. 2009), då det inte finns 

möjlighet att täcka all tillgänglig teori. Vi kan därmed gå miste om andra relevanta 

aspekter, som skulle kunna vara intressanta vid studie kring hur implementeringen av en 

ny redovisningsstandard går till och varför det kan skilja sig åt.  Den stora fördelen är 

att vi skapar en god grund och utifrån detta skapas studiens faktorer. Andra fördelar är 

att processen är snabb och att vi inte i inledningsskedet, vid teorigranskning, skapar en 

relation till det som studeras (Saunders et al. 2009), då objektivitet kan vara till fördel.  

Ett alternativt angreppssätt skulle kunna vara en induktiv ansats (Bryman & Bell 2011). 

Utifrån vår studie skulle det innebära att vi först samlar in det empiriska materialet 

kring hur företagen implementerar det nya K3-regelverket och sedan utifrån detta skapa 

en egen teori. Den induktiva ansatsen handlar mer om, jämfört med en deduktiv ansats, 

att skapa en nära förståelse för ämnet, då forskaren blir en del av processen och 

processen är dessutom mer utdragen (Saunders et al. 2009). Detta angreppssätt är inte 

fördelaktigt i vårt fall, då vi anser att vi inte har den förkunskap som skulle krävas vid 

en studie av företagens implementeringsprocess. Det skulle därmed vara en betydande 

nackdel då vi inte skulle veta vilken information som skulle vara intressant för att 

uppfylla studiens syfte. En annan aspekt vid jämförandet mellan dessa två angrepssätt, 

deduktiv och induktiv, är att våra egna erfarenheter speglas mindre vid en deduktiv 

ansats än vid en induktiv (Bryman & Bell 2011). Vi menar att det kan vara till fördel att 

utgå ifrån andras erfarenheter på området och sedan kombinera dessa med våra, för att 

få en bredd i utgångspunkten. Trots att utgångspunkten i forskningsansatsen är deduktiv 

kan det finnas möjlighet till inslag av induktiv ansats (Bryman & Bell 2011). Detta kan 

vara möjligt då också empirin kan leda till faktorer, som inte omfattas av den teoretiska 

referensramen. Det innebär att studien varken baseras på en renodlad form av deduktiv 

eller induktiv forskningsansats. 
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3 K3-regelverket 

Detta kapitel ska skapa en förståelse kring redovisningens normbildare och en bild av 

K3-regelverket. Till en början beskrivs bakgrunden av K3-regelverket, allmänt om dess 

uppkomst och vilka som ska tillämpa regelverket. Därefter görs en genomgång av K3-

regelverket där vi beskriver vad förändringen innebär. Avslutningsvis ges en kort 

sammanfattning av kapitlet och en sammanfattande tabell. 

 Bakgrund till K3-regelverket 3.1

När företag tidigare har upprättat årsredovisningar har de haft möjlighet att välja mellan 

att tillämpa Redovisningsrådets rekommendationer eller Bokföringsnämndens allmänna 

råd. Företaget har också kunnat erhålla vägledning i Redovisningsrådets normer då de 

inte anpassats av Bokföringsnämnden (BFN 2010b). Företag hade även möjlighet att 

direkt i Årsredovisningslagen finna svar. RR har framför allt riktats till noterade företag 

eller företag som på grund av sin storlek hade allmänt intresse och BFN riktade sin 

normgivning mot de övriga företagen (BFN 2014). 

Det så kallade K-projektet inleddes av BFN för att skapa ett samlat regelverk som 

innehåller samtliga regler som är relevanta för företag inom K1, K2, K3 och K4 (BFN 

2004). Av dessa fyra kategorier är K3 huvudregelverket (BFN 2010b) och företag som 

tillämpar K3-regelverket måste tillämpa det fullt ut (BFNAR 2012:1).  K3-regelverket 

är obligatoriskt för onoterade företag som hamnar i klassificeringen större aktiebolag (se 

nedan), enligt Årsredovisningslagen (BFN 2010b). Onoterade företag avser andra 

företag än “företag vars andelar, teckningsoptioner eller skuldebrev är upptagna till 

handel på en reglerad marknad inom EES eller motsvarande marknad utanför EES” 

(SFS 1995:1554). 
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4. större företag: 

– företag vars andelar, teckningsoptioner eller skuldebrev är upptagna till handel på 

en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska 

samarbetsområdet eller 

– företag som uppfyller mer än ett av följande villkor: 

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, 

5. mindre företag: företag som inte är större företag 

 

 Definition av större företag enligt 1 kap. 3 § i Årsredovisningslag (1995:1554). 

K3-regelverket ska tillämpas vid upprättande av årsredovisningar och 

koncernredovisningar för räkenskapsår som påbörjades efter den 31 december 2013, 

men har även fått tillämpas tidigare (BFNAR 2012:1). K3s formella benämning är 

BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning. K3 är ett principbaserat 

regelverk och är därmed mer kortfattat än tidigare regelbaserade regelverk. Regelverket 

är baserat på IFRS for SMEs, som är en förenklad och förminskad version av IFRS 

(BFN 2010a). Exempelvis är strukturen, såsom kapitelindelningen, i K3-regelverket och 

IFRS for SMEs densamma (BFNAR 2012:1). IFRS for SMEs är ett internationellt 

regelverk inom redovisning, som ska tillämpas av små och medelstora företag. Detta 

regelverk bygger, som sagt, i sin tur på IFRS som är en internationell standard som ska 

tillämpas av börsnoterade bolag (Regulation (EC) No 1606/2002). En rak översättning 

av IFRS for SMEs skulle inte vara möjlig då reglerna måste anpassas till den svenska 

lagstiftningen (Eriksson 2010). Exempelvis strider regelverket mot vissa punkter i EU-

direktiv och andra punkter i ÅRL samt Inkomstskattelagen.  

Det huvudsakliga målet med det nya K3-regelverket var att det skulle bli enklare för 

företag att följa reglerna och också för normgivarna att uppdatera reglerna (BFN 

2010b). Syftet var även att på lång sikt minska osäkerhet, kostnad och tid. Det är inte 

endast företag och normgivare som påverkas, utan också andra aktörer som kan ha nytta 

av det nya regelverket. Det är exempelvis aktörer såsom revisorer, långivare, konsulter 
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och Skatteverket. Detta eftersom redovisningsinformationen blir enklare att granska och 

förstå. I de fall K3 inte innehåller tillräcklig vägledning ska företag i första hand hämta 

information från liknande och relaterade frågor i K3, i andra hand i K3s grundläggande 

principer och i tredje hand i IFRS (PwC 2012). Företag som ska tillämpa regelverket för 

första gången måste för det närmast föregående räkenskapsåret räkna om balansräkning, 

resultaträkning, kassaflödesanalys och noterna (BFNAR 2012:1). Vid övergången 

behövs således jämförelsetal från 2013 upprättas enligt det nya K3-regelverket.  

 Genomgång av K3-regelverket 3.2

Nedan följer en genomgång av tolv förändringar som vi har valt att fokusera på. Vi har 

hämtat inspiration från vår förstudie och i vägledningar från revisionsbyråer, för att 

välja ut de mest väsentliga skillnaderna. Det är förändringar som vi tolkat som 

väsentliga då de är dessa som vi anser skiljer sig mest från de tidigare regelverken. 

Komponentavskrivning 

K3-regelverket och de tidigare regelverken, BFNAR 2001:3 och RR 12, har ungefär 

samma regleringar kring anläggningstillgångar och avskrivningen av dessa. Det är 

regler såsom att värderingen ska baseras på anskaffningsvärdet för att sedan 

systematiskt skrivas av baserat på anläggningstillgångens nyttjandeperiod. De tidigare 

och nya regelverken involverar även komponentavskrivning. Komponentavskrivning 

innebär att om en anläggning består av olika delar (komponenter) ska dessa särskiljas, 

ifall de hade olika nyttjandeperioder, och dessutom skrivas av separat. (BFNAR 2001:3; 

BFNAR 2012:1; RR 12) 

Skillnaden mellan de tidigare redovisningsstandarderna och det nya K3 är 

valmöjligheten att tillämpa komponentavskrivning. I de tidigare regleringarna uttrycks 

det att komponenter bör skrivas av separat om möjligt (BFNAR 2001:3; RR 12), medan 

K3-regelverket konstaterar att komponenter med olika nyttjandeperioder ska skrivas av 

med separata nyttjandeperioder (BFNAR 2012:1). Denna förändring innebär att företag 

med anläggningar bestående av många komponenter med olika nyttjandeperioder, som 

inte tillämpat komponentavskrivning tidigare, tvingas dela upp dessa separat. Detta kan 

innebära att de får högre avskrivningar i början ifall komponenterna har kortare 

nyttjandeperiod, eller lägre avskrivningar ifall komponenterna har en längre 

nyttjandeperiod, än vad helheten hade haft, enligt de tidigare regleringarna. BFNAR 

2012:1 beskriver en fastighet som ett exempel på en anläggningstillgång med många 
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komponenter som ofta har olika nyttjandeperioder. En fastighet kunde enligt tidigare 

regelverk skrivas av som en enhet, utan att specificera olika komponenter.  Nu behöver 

olika komponenter delas upp på exempelvis tak, stammar, stomme, fasad, fönster och 

också bedöma dessa olika komponenters nyttjandeperioder var för sig. Då BFNAR 

2012:1 kräver att jämförelsesiffror upprättas vid första tillämpningen kommer detta 

även innebära att tidigare anläggningar måste delas upp på komponenter samt 

utvärdering av dess nyttjandeperioder göras. 

Koncernredovisning 

Det nya regelverket har inneburit förändringar inom koncernredovisningen. Enligt 

BFNAR 2012:1 ska koncernredovisningen upprättas enligt enhetssynen. Enhetssynen 

innebär att minoritetsintresset i ett dotterbolag som ingår i koncernen betraktas som en 

del av koncernens ägarkollektiv (PwC 2012). Det tidigare synsättet innebar istället att 

minoritetens del av bolaget delades upp och liknades med en skuld till minoritetsägarna 

(RR 1:00). 

Den nya synen har skapat en rad nya regleringar som koncernredovisningen måste 

anpassas till. En av förändringarna är hur minoritetens andel ska klassificeras. Tidigare 

har andelen klassificerats som en skuld och minoritetens resultatandel har separerats 

från koncernredovisningen och inkluderats i skuldposten (RR 1:00). Med det nya K3 

kommer detta inte vara möjligt längre, utan koncernredovisningen ska ske i en helhet 

utan hänsyn till ägarförhållandena (BFNAR 2012:1).  Minoritetens del rapporteras som 

en post i eget kapital och deras del av resultatet anges enbart som en tilläggsupplysning. 

K3 har även inneburit förändringar kring hur goodwill ska beräknas vid företagsförvärv 

i koncernen. Tidigare reglering förespråkade att enbart den goodwill som tillhörde 

moderföretaget skulle redovisas i koncernredovisningen (RR 1:00). Med kravet på 

enhetssynen i K3 förändras även hur goodwill ska beräknas. Goodwill ska numera 

beräknas enligt enhetssynen, vilket innebär att goodwill ska beräknas som helhet av det 

företag med bestämmande inflytande och därmed inte särskilja minoritetens del 

(BFNAR 2012:1). Även avskrivningen gällande goodwill har förändrats då ÅRL, som 

fortfarande gäller, ger en avskrivningstid på högst 5 år men med utrymme att utöka 

tiden ifall längre nyttjandeperiod kan säkerställas i rimlig grad (SFS 1995:1554). Denna 

längre nyttjandeperiod har reglerats i RR 1:00 som anger att gränsen går vid 20 år. I 

BFNAR 2012:1 p. 18.18 får goodwill inte skrivas av på längre tid än 10 år.  
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Ytterligare förändringar på grund av enhetssynen är förvärv eller avyttring av 

dotterföretag som medför förändrade ägarförhållanden. Enhetssynen kräver att om ett 

moderbolag avyttrar andelar i ett dotterbolag som leder till att de förlorar bestämmande 

inflytande ska hela dotterbolaget avses avyttrat och en vinst eller förlust ha uppstått 

(BFNAR 2012:1). Därefter ska de andelar som eventuellt är kvar värderas som ett nytt 

förvärv och på så sätt måste moderföretaget upprätta en ny förvärvsanalys för att kunna 

värdera de kvarvarande andelarna till verkligt värde (BFNAR 2012:1). Detsamma gäller 

förfarandet, när andelar förvärvas i ett företag som inte är ett dotterföretag då 

bestämmande inflytande uppkommer. Då ska de ursprungliga andelarna ses som 

avyttrade samt dotterföretaget som förvärvat och därmed ska en ny förvärvsanalys 

upprättas. Tidigare har inte nya förvärvsanalyser upprättats för att beräkna det verkliga 

värdet utan summan vid de olika tillfällena av förvärv eller avyttring har klassificerats 

som anskaffningsvärde och sedan använts vid värderingen av andelarna (RR 1:00). 

BFN har även skärpt alternativen som får utnyttjas när dotterbolag ska räknas in i 

koncernredovisningen (BFNAR 2012:1). I ÅRL anges två metoder som alternativ, 

förvärvsmetoden och poolningsmetoden (SFS 1995:1554). K3 accepterar dock enbart 

att förvärvsmetoden används, vilket gör att alternativen för koncernen begränsas 

(BFNAR 2012:1). 

Upplysningar av förvaltningsfastigheter 

En förvaltningsfastighet är en fastighet som innehas av en ägare eller en leasetagare i 

syfte att generera hyresinkomster eller värdestegring (BFNAR 2012:1). Upplysningar 

kring vad företag ska rapportera om förvaltningsfastigheter har tidigare behandlats i RR 

24 Förvaltningsfastigheter. Dessa upplysningar stämmer överens med nuvarande K3-

regelverk. Då RR 24 inte var ett krav för onoterade företag kan K3 därför innebära en 

större förändring angående upplysningskrav för dessa företag. Det handlar om 

upplysningar om “(a) redovisat värde, (b) verkligt värde, (c) metoder och betydande 

antaganden som använts för att fastställa verkligt värde, (d) i vilken utsträckning 

verkligt värde baserats på värdering utförd av en oberoende värderingsman, (e) om det 

finns begränsningar i rätten att avyttra förvaltningsfastigheterna eller att disponera 

hyresinkomst eller försäljningslikvid och (f) väsentliga åtaganden att köpa, uppföra, 

reparera, underhålla eller förbättra förvaltningsfastigheterna” (BFNAR 2012:1 p. 16.4). 

Dock står det i K3 att ifall upplysningarna b-d inte kan mätas på ett tillförlitligt sätt eller 
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till en skälig kostnad kan de få undantas från upplysningsplikten. Detta kan underlätta 

för företagen, men innebär i det stora hela ett ökat krav på upplysningar. 

Leasingkontrakt 

Ett leasingavtal är ett avtal där en leasegivare ger leasetagaren rätt att använda en 

tillgång under en viss period i utbyte mot ersättning (BFNAR 2012:1). Det finns två 

typer av leasingavtal, finansiella och operationella. Finansiella leasingavtal är ett 

leasingavtal där de ekonomiska riskerna som finns med ägandet av en tillgång överförs 

från leasegivaren till leasetagaren. Ett operationellt leasingavtal är ett avtal som inte är 

av finansiell karaktär. Ett finansiellt leasingsavtal ska redovisas som en tillgång och en 

skuld. Skulden skrivs av i samband med att leasingavgiften betalas och samtidigt som 

avskrivning på tillgången görs. I ett operationellt leasingavtal redovisas däremot 

leasingavgiften som en kostnad linjärt över leasingperioden. (BFNAR 2012:1) 

Förändringens omfattning vid övergången från de tidigare regelverken, BFNAR 2000:4 

och RR 6:99, till det nya K3-regelverket är beroende av vilken rekommendation som 

tidigare tillämpats. RR stämmer mer överens med K3 än BFNs normgivning. Enligt 

BFNAR 2000:4 skulle inte leasingavtalen klassificeras som operationella eller 

finansiella, utan alla skulle redovisas som operationella. K3 ställer krav angående 

upplysningar kring framtida leasingavgifter, vilket inte återfinns i BFNAR 2000:4 utan 

enbart i RR 6:99. Detta innebär att företag, som tidigare tillämpat BFNAR, måste 

klassificera leasingavtal som finansiella eller operationella och redovisa leasingavtal 

därefter. Företag måste redovisa framtida leasingavgifter för de operationella 

leasingavtalen. Dock finns en paragraf i K3 som gör att företag får klassificera 

finansiella leasingavtal som operationella leasingavtal. Detta gäller enbart juridiska 

personer, vilket innebär att koncernredovisning fortfarande kommer ha detta krav med 

klassificeringen av de olika leasingavtalen. 

Immateriella anläggningstillgångar 

Kapitel 18 BFNAR 2012:1 omfattar regleringen av immateriella 

anläggningstillgångar.  Utgångspunkten till det nya regelverket var RR 15 Immateriella 

tillgångar, vilket innebär att ingen förändring sker för de företag som tidigare tillämpat 

rekommendationen. Tidigare i BFN R1 framgår det att forsknings- och 

utvecklingsutgifter som huvudregel inte ska aktiveras utan kostnadsföras direkt när de 

uppkommer. Företag som ska tillämpa K3 kan välja mellan kostnadsföringsmodellen 

eller aktiveringsmodellen vid redovisning av egenupparbetade immateriella 
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anläggningstillgångar (BFNAR 2012:1). Kostnadsföringsmodellen innebär att utgifter 

redovisas som kostnader när de uppkommer. Skillnaden från tidigare BFN R1 och nu är 

att K3-regelverket tillåter företag att aktivera utvecklingsutgifter, uppdelning görs 

således mellan forskningsfas och utvecklingsfas. Utgifter under forskningsfasen 

kostnadsförs när de uppkommer och utgifter under utvecklingsfasen aktiveras när 

samtliga kriterier i BFNAR 2012:1 p.18.12 är uppfyllda, exempelvis att “det är tekniskt 

möjligt att färdigställa tillgången, företaget har för avsikt att färdigställa tillgången eller 

det är sannolikt att tillgången kommer att generera framtida ekonomiska fördelar”. Det 

ska även tilläggas att en kostnadsförd utvecklingsutgift i en tidigare period som 

omfattas av en finansiell rapport aldrig kan aktiveras.  

Avskrivning på immateriella anläggningstillgångar ska precis som tidigare ske 

systematiskt över tillgångens nyttjandeperiod (BFNAR 2012:1). Enligt ÅRL 

(1995:1554) är huvudregelen fem år men företag har kunnat skriva av på längre tid om 

denna med rimlig grad kunde säkerställas. RR 15 angav tidigare att denna tid vanligtvis 

inte fick överstiga 20 år. BFNAR 2012:1 har sänkt denna nyttjandeperiod och anger 

istället max 10 år som avskrivningstid för en immateriell tillgång.  

Redovisning av pensioner 

Enligt ÅRL (1995:1554) har pensioner kunnat klassificeras som ansvarsförbindelser. 

Pensioner har därmed kunnat redovisas som poster inom linjen istället för skulder. Detta 

innebar att företag kunde välja att få en annan balansomslutning med lägre skulder då 

poster inom linjen inte påverkar balansomslutningen utan sågs mer som en upplysning 

om åtaganden. I K3 har alternativet att redovisa pensioner som poster inom linjen tagits 

bort (BFNAR 2012:1). K3 ställer krav på att pensioner ska klassificeras som antingen 

avgiftsbestämd eller förmånsbestämd. Avgiftsbestämd pension är en pension som 

baseras på att företag betalar fastställda avgifter till ett annat företag och därmed inte har 

någon legal eller informell förpliktelse att betala något ytterligare även om det andra 

företaget inte kan uppfylla sitt åtagande (BFNAR 2012:1). En förmånsbestämd pension 

är en pensionsplan som inte är avgiftsbestämd. Effekten av att företag inte får redovisa 

pensioner som en post inom linjen och istället klassificera de som avgiftsbestämda eller 

förmånsbestämda är att redovisningen kommer ske genom resultat- och balansräkningen 

samt påverka företaget i större utsträckning än tidigare. (BFNAR 2012:1). 
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Inkomstskatter 

Med det nya regelverket har vissa förändringar gällande redovisningen av 

inkomstskatter gjorts, mer specifikt angående uppskjuten skatt. Enligt RR 9 ska 

samtliga företag redovisa uppskjuten skatt som en egen post i balansräkningen. Har 

denna rekommendation tidigare tillämpats blir övergången till K3 oförändrad. BFN har 

däremot genom BFNAR 2001:1 gjort vissa lättnadsregler för mindre företag och 

koncerner. Enligt BFNAR 2001:1 p. 5.1 behöver inte mindre företag redovisa 

uppskjuten skatt. Vid tillämpning av denna rekommendation innebär det att företag 

numera måste redovisa den uppskjutna skatten som en separat post i balansräkningen då 

K3 ställer krav på att alla företag, oavsett storlek, måste redovisa uppskjuten skatt 

(BFNAR 2012:1). 

En annan skillnad gällande inkomstskatter är hur de ska värderas. Enligt K3-regelverket 

ska uppskjuten skatt värderas beroende på hur företaget förväntas återvinna det 

redovisade värdet på tillgången eller skulden. Posten får inte heller nuvärdevärderas 

som BFNAR 2001:1 tidigare förespråkade. Detta då BFN anser att metoden är komplex 

att tillämpa och det skulle kräva mycket för att få en tillförlitlig beräkning (BFNAR 

2012:1). Ett undantag för att få tillämpa nuvärdemetoden återfinns i K3. 

Nuvärdemetoden får användas när det gäller rena substansförvärv. Ett substansförvärv 

är ett förvärv av ett företag där företagets huvudsakliga tillgångar består av byggnader 

och mark samt att köpeskillingen så gott som uteslutande avser dessa tillgångar 

(BFNAR 2012:1). 

Förändringen från tidigare regelverk till K3 innebär således att företag som tillämpat 

BFNAR 2001:1 kommer påverkas. Företag påverkas i den utsträckningen att samtliga 

företag nu måste redovisa uppskjuten skatt. De metoder som de tidigare kunnat tillämpa 

vid värdering av uppskjuten skatt tillåts inte längre, så vidare det inte gäller rena 

substansförvärv. Förändringar som kommer kräva merarbete av de företag som tidigare 

inte redovisat uppskjuten skatt. 

Aktierelaterade ersättningar 

Tidigare har redovisning av aktierelaterade ersättningar varit oreglerat i svensk 

normgivning. BFN saknar helt normgivning i detta område och Redovisningsrådet har 

endast haft uttalanden i RR 27 om syntetiska optioner och om 

upplysningsrekommendation angående aktierelaterade ersättningar. I kapitel 26 

Aktierelaterade ersättningar (BFNAR 2012:1) regleras nu detta område. Enligt p. 26.8 
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ska aktierelaterade ersättningar redovisas till verkligt värde och som en kostnad i 

resultaträkningen. Enligt p. 26.5 redovisas aktierelaterade ersättningar som skuld eller 

eget kapital, beroende på om den är kontant- eller egetkapitalreglerad.  Det kan även 

tilläggas att kapitel 26 är en förenkling av IFRS 2, som sedan har anpassats till svenska 

förhållanden (KPMG 2012). 

Eget kapital 

Enligt p. 22.9 (BFNAR 2012:1) är det nu krav på att konvertibla skuldebrev ska delas 

upp i en egetkapitalkomponent och en skuldkomponent i redovisningen. Konvertibla 

skuldebrev är ett räntebärande instrument, som ger innehavaren rätt att byta 

skuldebrevet mot aktier under en förutbestämd tidsperiod. Det är inte tillåtet att ändra 

uppdelningen i senare räkenskapsår. Tidigare framgick detsamma i RR 27 men var 

oreglerat i BFNs normgivning. Det innebär att företag som tidigare tillämpat RR inte 

behöver genomgå en förändring medan företag som tillämpat BFNs normgivning måste 

beakta denna förändring. 

Upplysning om personal och löner 

Upplysningar relaterade till personal skiljer sig mot tidigare BFN R4 Uppgift om 

medelantalet anställda samt löner och andra ersättningar. Både BFNAR 2012:1 och 

BFN R4 utgår från ÅRLs (1995:1554) krav om upplysning om personalkostnader. 

Skillnaden gäller vad som klassificeras som ersättningar till anställda. Enligt BFN R4 

skulle enbart upplysningar kring kostnader som avspeglar det utförda arbetet och inte 

förmåner som till exempel bil och bostad rapporteras som ersättningar till anställda. 

BFNAR 2012:1 specificerar istället ersättningar till anställda som skattepliktiga 

ersättningar som rapporterats som kostnad under året. Detta leder till en mer omfattande 

rapportering av ersättningar än vad som tidigare krävdes. 

Byte av redovisningsprincip och rättelse av fel 

Kapitel 10 byte av redovisningsprincip i BFNAR 2012:1 följer i stort sett tidigare RR 5. 

En förändring är rättelse av fel i tidigare finansiella rapporter. Enligt svensk praxis, till 

exempel Högsta Förvaltningsdomstolens dom Mål nr 6633-10, framgår det av BFN att 

rättelse av fel som skett tidigare räkenskaper ska redovisas det år som felet upptäcks. I 

samma mål uttalade BFN även att byte av redovisningsprincip redovisas första gången 

året efter bytet. Enligt BFNAR 2012:1 p. 6.3b ska fel rättas med retroaktiv tillämpning 

och effekten ska redovisas mot eget kapital, både vad gäller i koncernredovisning och 

hos juridisk person. Retroaktiv tillämpning innebär att vid en tillämpning av en ny 
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redovisningsprincip på transaktioner samt andra händelser och förhållanden ska 

jämförelsetalen omräknas för det föregående året i enlighet med den nya 

redovisningsprincipen. 

Finansiella instrument 

Tidigare har varken Bokföringsnämnden eller Redovisningsrådet reglerat värdering av 

finansiella instrument. Företag har fått tillämpa ÅRL (1995:1554) som vägledning. 

ÅRL ger möjligheterna till värdering enligt anskaffningsvärdet men även verkligt värde. 

K3-regelverket ger nu genom kapitel 11 finansiella instrument värderade utifrån 

anskaffningsvärdet och kapitel 12 finansiella instrument värderade till verkligt värde 

vägledning om hur ÅRL ska tolkas (BFNAR 2012:1). De som tidigare värderat enligt 

anskaffningsvärdet ska tillämpa kapitel 11 och de som tillämpat verkligt värde ska 

tillämpa kapitel 12. 

 Sammanfattning av förändringarna 3.3

Dessa förändringar innebär sammanfattningsvis att företag som tidigare tillämpat 

BFNAR kommer få fler förändringar att genomföra, än företag som tidigare tillämpat 

RR. Detta på grund av att Redovisningsrådets regelverk är mer likt K3-regelverket. Den 

största förändringen som kommer att påverka företag är komponentavskrivningen. 

Beroende på företagets anläggningstillgångar kan förändringen bli mer eller mindre 

omfattande. Företag vars anläggningar består av många betydande komponenter 

kommer behöva göra en mer omfattande genomgång av anläggningsregistret, 

exempelvis företag inom fastighetsbranschen. En annan stor förändring är 

leasingkontrakt då företag måste klassificera leasingavtalen mer noggrant. Hur 

omfattande förändringen blir för respektive företag är således beroende av vilka 

rekommendationer och normer som tidigare tillämpats samt vilka poster deras 

redovisning består av. De mest väsentliga förändringarna mellan tidigare regler och det 

nuvarande K3-regelverket sammanfattas i nedanstående tabell. 

 

Område 

 

  Tidigare K3 (BFNAR 2012:1) 

Komponentavskrivning 

 

- Bör tillämpas - Ska tillämpas 

Koncernredovisning 

 

- Majoritetsägarnas 

syn 

- Avskrivning 

goodwill max 20 år 

- Enhetssynen ska 

tillämpas 

- Poolningsmetoden 

förbjuden 

- Avskrivning goodwill 
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max 10 år 

Upplysningar av 

förvaltningsfastigheter 

- Ej krav för mindre 

bolag att lämna 

upplysningar 

- Krav för alla bolag att 

lämna upplysningar 

Leasingkontrakt 

 

- Ej klassificering i 

BFNAR 2000:4 

dock i RR 6:99 

- Ej krav på framtida 

leasingavgifter i 

BFNAR 2000:4 

dock i RR 6:99 

- Undantag för alla 

enligt BFNAR 

2000:4 ej enligt RR 

6:99 

- Klassificera 

leasingavtalen 

- Krav på framtida 

leasingavgifter 

- Undantag för 

klassificering hos 

juridiska personer,  

ej för koncern 

Immateriella 

anläggningstillgångar 

- Huvudregel, inte 

aktivera FoU-arbete 

- Avskrivning 20 år 

- Välja mellan 

kostnadsföringsmodell 

eller aktiveringsmodell 

- Avskrivning 10 år 

Redovisning av 

pensioner 

 

- Möjligt att 

rapportera 

pensioner som 

poster inom linjen 

- Klassificering av 

pensionsplaner 

- Rapporteras via 

resultat och 

balansräkningen 

Inkomstskatter 

 

- Undantag för 

mindre bolag att 

redovisa uppskjuten 

skatt enligt BFNAR 

2001:1 

- Krav på redovisa 

uppskjuten skatt 

- Nuvärdesmetoden är 

förbjuden 

Aktierelaterade 

ersättningar 

- Oreglerad  - Redovisas till verkligt 

värde och som kostnad 

i resultaträkning 

Eget kapital 

 

- Framgick i RR 27 

men oreglerad av 

BFN 

- Krav på att konvertibla 

skuldebrev ska delas 

upp mellan 

kapitalkomponent eller 

skuldkomponent  

Upplysning om personal 

och löner 

- Kostnader som 

avspeglar utfört 

arbete 

- Kostnader som 

skattepliktiga 

ersättningar 

Byte av 

redovisningsprincip och 

rättelse av fel 

- Rättelse av fel, 

framåtriktat 

- Rättelse av fel, 

retroaktiv tillämpning 

Finansiella instrument   

 

- Värdering oreglerad - Värdering reglerad 

både i kapitel 11 och 

12 

Tabell 1: Sammanfattning av de mest väsentliga förändringarna. 
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4 Teoretisk referensram 

Detta kapitel beskriver inledningsvis en förtydligande modell över den teoretiska 

referensramen. Därefter beskrivs teoretiska synvinklar på förändringsprocess och 

implementering. Sedan redogörs de övergripande kategorierna organisation, människor 

och omgivning. Detta kapitel avser att ge en ökad förståelse kring förändring och 

implementering i företag samt potentiella faktorer som skiljer 

implementeringsprocessen åt mellan företag. 

 

 

 

Figur 1: Modell över den teoretiska referensramen. En illustration över områdena: 

förändring, implementering och slutligen kategorier. 

Modellen börjar med att belysa förändringsteorin, som innehåller processer, typer och 

strategier. Därefter framhåller vi olika aspekter på implementering, hur företag 

resonerar och vilka val man gör vid implementering av en ny redovisningsstandard. 

Implementering är således en del av förändringsprocessen. För att göra det mer 

förståeligt har vi sedan de övergripande kategorierna organisation, människor och 

omgivning för att förklara varför implementeringsprocessen skiljer sig åt mellan 

företag. Vid val av övergripande kategorier har vi bland annat hämtat inspiration från 

organisations- och redovisningsteori samt från vår förstudie, som omfattade intervju 

med en revisor. Resultatet av förstudien pekade mot att organisationens karaktär 

påverkar implementeringen. Revisorn menar exempelvis att hen rådgiver mindre bolag i 

högre utsträckning än större bolag. Detta innebär att både organisation och omgivning 

kan härledas som kategorier. Kategorin människor skapades framför allt utifrån 

revisorns svar på hur företagen har engagerat sig kring implementeringen av K3. 

Inställningen till regelverket varierade, enligt revisorn, då exempelvis vissa företag inte 
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förstod nyttan med regelverket. Vi har också hämtat inspiration från tidningen Balans 

där regelverket har diskuterats flitigt de senaste åren. 

 Förändring 4.1

4.1.1 Förändringsprocess  

Förändring är en typ av händelse som kan omfatta förändring av form, kvalitet eller 

tillstånd under en tidsperiod i en organisatorisk enhet (Van de Ven & Poole 1995). 

Exempel på organisatorisk enhet kan vara en arbetsgrupp, en organisatorisk strategi, ett 

program eller allmän organisering. Utveckling klassas således som en 

förändringsprocess. Det är ofta två olika definitioner av process som används för att 

förklara förändring (Van de Ven 1992). En process kan definieras som en kategori av 

begrepp eller variabler som avser handlingar eller aktiviteter. Process kan också 

definieras som en berättelse, som beskriver hur något utvecklas och förändras. Weick 

och Quinn (1999) belyser två typer av förändringsprocesser, planerad eller kontinuerlig 

förändring. Den planerade förändringen karakteriseras av att den är tillfällig och 

medveten, medan den kontinuerlig har karaktär av att den är framväxande och är mer 

självorganiserande, då det ofta handlar om en omedveten utveckling. För att kunna 

besvara hur något förändras behövs en skildring av den sekvens av händelser som 

inträffade medan förändringen pågick (Van de Ven 2007). För att sedan finna orsaker 

inom ett processmönster måste sekvenser eller mönster urskiljas.  Van de Ven (2007) 

menar att det ofta är nödvändigt att klargöra vad det är som förändras för att sedan 

kunna besvara hur det förändras. 

Sammanfattningsvis är implementering av en redovisningsstandard en förändring som 

inträffar under en tidsperiod inom ett företag. Utvecklingen som sker inom 

redovisningsområdet i syfte att harmonisera redovisningsreglerna, vilket ska leda till att 

det blir lättare för företag att tillämpa reglerna. I företagens förändringsprocess måste de 

genomgå de moment som krävs för att uppnå förändringsmålet. Införandet av det nya 

K3-regelverket är en tvingande förändring och ur företagens synvinkel en medveten 

planerad förändring. Såsom Van de Ven (2007) menar, är det nödvändigt att beskriva 

vad det är som förändras, det vill säga redogöra vad K3-regelverket kommer att 

innebära, för att sedan kunna belysa hur företagen har gjort. 
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4.1.2 Typer av förändringar 

Implementeringen av en förändring är beroende av vad för typ av förändring det är. Alla 

förändringar ser inte likadana ut, utan kan skilja sig markant ifrån varandra. Hayes 

(2007) utgår från Nadler et al. (1995) och identifierar fyra olika typer av förändringar, 

vilka är tuning, adaptation, re-orientation och re-creation. Hur dessa typer uppstår 

beror på intensiteten av förändringen och hur förändringen uppkommer. Det kan 

exempelvis bero på om förändringen är till för att förbättra små saker inom 

organisationen eller större förändringar, som att omstrukturera hela organisationen. Det 

kan också bero på om förändringarna är i förebyggande syfte eller som reaktioner på 

omgivningen. (Hayes 2007) 

Tuning är den förändring som görs för att förbättra organisationen. En förändring som 

inte måste göras direkt, till exempel uppdatera rutinerna eller andra arbetsprocesser. 

Adaptation är en förändring som sker för att anpassa organisationen till omvärlden. Det 

är en anpassning för att hänga med i utvecklingen som sker i omgivningen. Det kan 

bland annat vara nya strategier för marknadsföring eller anpassning till konkurrenters 

prissättning av liknande produkter. Re-orientation uppstår när organisationer försöker 

anpassa sig till framtiden. En omfattande förändring för att tillvarata möjligheter eller 

skydda sig mot framtida hot. Detta kan exempelvis vara förändringar av organisationens 

fokus på olika marknader eller att ändra organisationen produktsortiment. Re-creation är 

en helomfattande förändring av organisationen. Det är förändringar som omfattar hela 

strukturen i företaget, vilket kan innebära nedskärningar, byte av produktionsland, byte 

av segment, etcetera. (Hayes 2007) 

I företag som ska implementera en redovisningsförändring kan processen se olika ut 

beroende på redovisningsförändringens klassificering. Ett företag där en 

redovisningsförändring enbart blir en tuning-förändring kan få en helt annan 

implementeringsprocess än ett företag där redovisningsförändringen blir av typen re-

creation. En redovisningsförändring kan kanske inte klassas som en stor förändring i 

förhållande till andra organisatoriska förändringar. Redovisningsförändringar kan dock 

skilja sig mellan varandra gällande klassificering av förändringen. Ser 

redovisningsförändringar olika ut bör även implementeringen av dessa skilja sig åt. I det 

stora hela kan K3-regelverket klassificeras som en tuning-förändring. Men inom 

redovisningsområdet är K3 en stor förändring och får en helt annan klassificering. Att 

samma förändring kan betraktas som olika i omfattning, beroende av sammanhanget, 
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kan visa på att alla förändringar inte är likadana och kan därmed inte hanteras på samma 

sätt. 

 
4.1.3 Strategier vid förändringar 

Beer och Nohria (2000) belyser vikten av att använda strategier vid förändringar. 

Används oklara strategier kommer detta leda till en risk att misslyckas med 

implementeringen. Beer och Nohria (2000) menar att studier (Beer et al. 1990; Hall et 

al. 1993; Spector & Beer 1994) har visat att två av tre fall som har oklara strategier 

misslyckas med implementeringen. 

Inom organisatorisk förändringsteori finns det i huvudsak två olika strategier, teori E 

eller teori O (Jacobsen 2012). Teori E står för economic och teori O står för 

organizational. Teori E syftar till att förändringar sker för att maximera det ekonomiska 

värdet på organisationen. Enligt teori E sker förändringarna genom ett top-down 

perspektiv (Beer & Nohria 2000). Top-down förändring innebär att företagsledningen 

konstruerar planen för förändringen och styr implementeringsprocessen medan de 

övriga anställda har lite att säga till om angående förändringen (Ryan et al. 2008). Teori 

E syftar till förändring genom att ändra organisationers struktur och system. Planeringen 

av detta sker på ett systematiskt och kontrollerat sätt av ledningen. För att lyckas med 

en implementering enligt teori E är det viktigt med ekonomiska incitament för att 

motivera anställda att förändra i den riktning ledningen vill (Beer & Nohria 2000). En 

förekommande faktor vid förändring är att ta hjälp av externa konsulter (Jacobsen 

2012). Inom teori E förespråkas stora konsultfirmor som har expertis inom förändringar. 

Konsultfirmorna tar självständigt fram förslag på hur förändringen ska genomföras till 

ledningen som sedan får besluta om lösningen är bra eller inte. 

Teori O ser förändringar som ett sätt att utveckla kunskapen hos de anställda i 

organisationen, för att de ska kunna implementera strategin för förändringen samt lära 

sig av förändringens innebörd (Beer & Nohria 2000). Vid förändringar är det, enligt 

teori O, viktigt att hela organisationen är involverad för att identifiera och implementera 

förändringen. Förändringarna sker genom ett bottom-up perspektiv. Bottom-up utgår, 

till skillnad från top-down, från de anställda och inte enbart från ledningen. Ledningen 

involverar de anställda för att skapa ett engagemang till förändringen i hela 

organisationen (Sabatier 1986). Inom teori O ligger fokus på att förändra kulturen inom 

företaget, snarare än förändringar i struktur och system, för att skapa ett beteende hos 
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personalen som ska underlätta vid förändringar inom organisationen (Beer & Nohria 

2000). Planeringen är inte strukturerad och välplanerad likt teori E utan handlar snarare 

om en rad olika delbeslut i olika delar av organisationen som tillsammans utgör 

förändringen (Jacobsen 2012). Enligt Beer och Nohria (2000) utgår inte teori O utifrån 

finansiella incitament som motivation, utan grundantagandet är att personalen är 

motiverad genom sättet de blir involverade i förändringen. Inom teori O riktas mindre 

fokus på konsulternas expertis att sköta förändringar utan fokus riktas mer på att 

konsulterna agerar som en resurs. Konsulterna förväntas istället bistå med sin kunskap 

men fortfarande låta de anställda vara delaktiga, för att öka förståelsen hos de anställda 

gällande förändringen (Jacobsen 2012). 

Teori E och teori O är idealtyper och en förändring behöver inte exakt följa dessa 

mönster utan organisationer tillämpar ofta en blandning av teori E och O. Teorierna kan 

med fördel kombineras och det går inte att urskilja vilken som är den enskilt bästa teorin 

(Beer & Nohria 2000). Teorierna kan på detta vis främst vara ett verktyg för analys för 

att visa hur olika strategier kan se ut och hur de kan lämpa sig i olika situationer av 

förändringar (Jacobsen 2012).  

Vid införandet av K3-regelverket kan dessa strategier ge förståelse för hur 

implementeringen kan se ut. Skulle teori E tillämpas skulle detta kunna innebära att VD 

eller ekonomichef själv tar hand om implementeringen, samt strukturerar och genomför 

implementeringen på egen hand. Det skulle även innebära att redovisningskonsulter 

använts till stor del vid implementeringen då dessa verkar som experterna inom 

området. Utifrån teori O skulle istället större delar av företaget vara involverade vid 

implementeringen för att öka förståelsen av innebörden av K3 hos de anställda. 

Förändringen hade kanske inte blivit så välplanerad, utan mycket personal hade 

involverats och arbetat med olika delar som sedan tillsammans utgjort 

implementeringen av K3-regelverket. Konsulter hade haft en mindre betydande roll vid 

implementeringen och istället agerat mer som en stödfunktion vid eventuella problem 

som kan uppstå gällande eventuella tolkningar av regelverket eller liknande. Som Beer 

och Nohria (2000) antyder, så är dessa inte totala sanningar hur 

implementeringsstrategier ser ut, men kan ändå ge en aning om hur 

implementeringsprocessen av K3-regelverket kan se ut. 
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 Implementering av redovisningsstandard 4.2

Företag kan implementera en redovisningsförändring på olika sätt. Företag kan 

exempelvis ha en mer eller mindre avvaktande inställning till att implementera en ny 

redovisningsstandard (Lundqvist et al. 2008). Företag som historiskt tillämpat ett 

regelverk som nära stämmer överens med det nya, tenderar att vänta med att påbörja 

implementeringen av den nya redovisningsstandarden. Jermakowicz och Gornik-

Tomaszewski (2006) genomförde en studie angående europeiska företags 

implementering av IFRS. Studien baserades både på företag som hade introducerat 

standarderna och företag som befann sig i implementeringsprocessen. Ett sätt för 

företag att hantera implementering av en redovisningsstandard är att använda extern 

expertis (Connolly & Hyndman 2006; Jermakowicz & Gornik-Tomaszewski 2006; 

Sandquist & Sidorsson 2006). Jermakowicz och Gornik-Tomaszewski (2006) kom fram 

till att majoriteten av de studerade företagen som implementerade en 

redovisningsstandard tog hjälp av utomstående aktörer såsom företagets externa revisor 

eller konsulter med expertis på området. Företag tenderar att ta hjälpa av externa 

konsulter vid kunskapsbrist i specifika redovisningsfrågor kring regelverket (Connolly 

& Hyndman 2006; Sandquist & Sidorsson 2006). Revisorer har även en viktig roll vid 

utbildning kring en redovisningsförändring. Utbildning kan hjälpa anställda att förstå 

innebörden av förändringen och att hantera implementeringsprocessen inom 

organisationen. Samtidigt kan revisorernas funktion som granskare gå förlorad om de 

blir starkt involverade i företagens implementeringsarbete. (Jermakowicz & Gornik-

Tomaszewski 2006) 

En studie visar att det inte fanns några tydliga skillnader mellan hur företag väljer att 

implementera en redovisningsstandard, närmare bestämt IFRS (Sandquist & Sidorsson 

2006). Studien visade att företag inte använde någon förutbestämd tidsplan utan har som 

mål att vara klara med implementering vid det datum normgivaren satt. Studien visade 

även att det var få personer som involverades vid implementeringen. De personer som 

involverades var främst personer som hade chefspositioner inom ekonomiavdelningen. 

Implementeringsprocessen är en krävande process och kan kräva mycket övertid bland 

de ansvariga. Studien visade att förändringsprocessen skedde i tre faser, först 

informationshämtning, sedan inventering och det sista implementering. (Sandquist & 

Sidorsson 2006) 



27 

 

En redovisningsstandard kan implementeras genom ett samarbete mellan olika 

avdelningar inom en organisation (Connolly & Hyndman 2006). Samarbete är viktigt 

för att implementeringen ska ske i tid och för att kvalitén ska säkerställas. Den interna 

hjälpen inom organisationen är viktig då personer tenderar att hellre rådfråga bekanta 

om hjälp än okända personer. Samarbete kan också ske mellan företag inom samma 

bransch och också inom geografiska områden (Lundqvist et al. 2008). Företag kan 

samarbeta med varandra genom att tolka regelverk tillsammans för att utforma ett 

lämpligt sätt att hantera implementeringen av en redovisningsstandard. 

Varför företag väljer att implementera på ett visst sätt kan bero på olika saker. Företag 

uppfattar implementering av en redovisningsstandard som kostsamt, komplext och 

betungande (Jermakowicz & Gornik-Tomaszewski 2006). Företag som frivilligt valt att 

implementera ett nytt regelverk kan göra det enbart för syns skull (Lundqvist et al. 

2008). Företagen som frivilligt implementerar en ny redovisningsstandard vill visa att 

de följer redovisningsstandarden, men de vill inte ta konsekvenserna av att 

implementera den. Vid en redovisningsförändring är de centrala utmaningarna brist på 

vägledning och enhetlig tolkning (Jermakowicz & Gornik-Tomaszewski 2006). Andra 

utmaningar, för att underlätta implementeringsprocessen för företaget, är att se till att de 

anställda och revisorerna besitter tillräcklig kunskap. När företag hyr in externa 

konsulter finns det risk att dessa inte har fullständig kunskap för att hantera 

implementeringen (Connolly & Hyndman 2006). Detta leder till att företag inte 

överlåter processen fullt ut till konsulterna. 

Sammanfattningsvis finns det ett fåtal studier som kan relateras till implementering av 

en redovisningsstandard. Den forskning som finns inom redovisningsområdet är framför 

allt implementering av den internationella redovisningsstandarden IFRS. 

Implementeringsprocessen av IFRS och K3-regelverket kan likna varandra, då båda 

handlar om förändring inom redovisningsområdet. Företag måste, oavsett vilket 

regelverk som ska implementeras, fatta beslut kring hur företaget ska gå tillväga. 

Exempelvis kan processen variera efter hur företag väljer att tillämpa regelverket, om 

företag tar hjälp av extern expertis eller hur företagen väljer att planera processen. 

Samarbete i olika konstellationer kan också förekomma både inom och mellan 

organisationer för att underlätta implementeringsprocessen.  
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4.2.1 Relaterad forskning  

Effekter 

Den forskning som finns inom ämnet implementering av redovisningsstandarder utgår 

framför allt från perspektiv kring val vid implementering och effekter av 

implementeringen. Tidigare forskning har sällan detaljerat behandlat förändringen och 

implementeringen, det vill säga hur företag har gått tillväga. Lundqvist et al. (2008) 

uttrycker det som en “black box”, att forskning har gjorts på det som kommer in i lådan 

till exempel redovisningsvalen och det som kommer ut, det vill säga effekterna. Därmed 

har forskning kring implementering sällan fokuserat på hur företag har gjort och den 

organisatoriska förändringen, det vill säga det som finns inuti lådan. Forskning kring 

effekter av implementeringen kan handla om hur förändringen, obligatorisk men också 

frivillig implementering av IFRS, påverkat finansiella rapporter, kapitalmarknaden och 

intressenter (Ahmed & Alam 2012; Aubert & Grudnitski 2011; Christensen et al. 2013; 

Cushing 1969; Daske et al. 2008; Haller et al. 2012; Hellman 2011; Moscariello et al. 

2014; Stent et al. 2010). Även forskning kring implementering av IFRS for SMEs har 

beaktats. Exempelvis Albu och Albu (2012) studerade implementeringen och 

konsekvenser av IFRS for SMEs i tillväxtekonomier. Vid införandet av IFRS har även 

studier genomförts gällande hur effekten av olika bedömningar av regelverket påverkar 

redovisningen (Hamberg et al. 2011; Zeghal et al. 2012) 

Det är inte enbart de direkta och tydliga effekterna som studeras, såsom hur de 

finansiella rapporterna förändras efter implementeringen av IFRS. Det har även studerat 

följdeffekter av redovisningsförändringar, såsom hur pedagogiken vid undervisningen 

av redovisningskurser har förändrats efter införandet av IFRS i landet (Coetzee & 

Schmulian 2013). Studier involverar inte endast tvingande redovisningsförändringar 

såsom IFRS. Dharan och Lev (1993) studerar varför företag väljer att göra en 

redovisningsförändring, samt hur denna förändring påverkar finansiell data och hur 

förändringen av den finansiella datan påverkar investerares syn och värdering av 

företaget. Studier finns gällande informationsflöden och hur det förändras efter en 

redovisningsförändring och vilka effekter detta får. Hur en redovisningsförändring har 

påverkat informationen till finansanalytikerna (Byard et al. 2011) eller hur bankernas 

upplysningar till intressenterna (Bischof 2009) har förändrats av införandet av en ny 

redovisningsstandard. Även hur ökad jämförbarhet mellan företagen kan påverka 

företagens investeringsbenägenhet (Chen et al. 2013), har studerats som en effekt av 

implementering av en redovisningsstandard. 
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Effekterna av en redovisningsförändring kan påverka fler än enbart företaget. I och med 

att många påverkas, kan även dessa påverka implementeringsprocessen. Då 

omgivningen kan påverkas av företagets redovisningsförändring, kan dessa vilja 

influera företaget kring hur de väljer att implementera förändringen, för att minska de 

negativa effekterna mot sig själva. Detta skulle kunna innebära att företag med olika 

intressenter, kan få varierande implementeringsprocesser beroende på omgivningens 

benägenhet att påverka och företagets mottaglighet av påtryckningar. 

Landnivå 

Tidigare forskning har också exempelvis handlat om implementering av IFRS med 

hänsyn till företag i specifika länder, det vill säga nationers olika förmågor att 

implementera redovisningsstandarden (Alon 2012; Fox et al. 2013; Morris et al. 2014; 

Sucher & Jindrichovska 2004). Forskare hävdar att fördelar och kostnader varierar 

mellan länder beroende på länders bakgrund. Det är utifrån såväl sociala, ekonomiska, 

politiska som legala perspektiv som forskningen har fokuserat på. Exempelvis Fox et al. 

(2013) studerade kostnader och fördelar för att klargöra om länder med olika sociala, 

ekonomiska och politiska bakgrunder upplever implementeringen av IFRS olika. Denna 

studie utgick från att studera Storbritannien och Italien. Resultatet pekade mot att 

intressenters erfarenheter om IFRS skilde sig åt mellan länderna och att effekten blev att 

kostnaderna översteg fördelarna vid implementeringen av IFRS. Morris et al. (2014) har 

gjort en liknande studie på enbart australiensiska företag. Även denna studie handlade 

om kostnader och fördelar vid implementering av IFRS. Resultaten visade även här att 

företagen upplevde höga kostnader i relation till förväntade fördelar. En annan studie av 

Sucher och Jindrichovska (2004) belyser de viktigaste ställningstagande som uppstår 

vid implementeringen av IFRS i tjeckiska företag. När företag ska genomföra 

implementeringen av en redovisningsstandard blir tidsaspekten viktig. Företag tenderar 

att avvakta med implementeringen för att få tillräcklig information från normgivarna för 

att se vad redovisningsstandarden kommer att innebära. 

Alon (2012) undersökte hur organisationer hanterar komplexiteten vid övergången till 

IFRS. Ryssland var det land som studien utgick ifrån. IFRS ersatte inte Rysslands 

befintliga redovisningsregelverk, utan de båda regelverken samexisterar. Liao et al. 

(2012) menar att implementeringen av IFRS kan variera beroende på nationella 

institutioner och kulturer. Studien genomfördes på franska och tyska företag för att 

undersöka bokslutseffekter efter implementering av IFRS. Resultaten av studien visade 
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att jämförbarheten över tiden minskade. Dessa studier utgår från hur företag i ett 

gemensamt land reagerar på en implementering av en redovisningsstandard, det är 

forskningen som generaliserar på landnivå. Skillnader mellan länder kan vara orsaken 

till varför implementering av en redovisningsstandard skiljer sig åt. I och med att 

exempelvis länders bakgrund eller kultur påverkar implementeringsprocessen och 

effekterna av implementeringen skiljer sig, kan också de företag som verkar inom ett 

land påverkas av liknande särdrag på företagsnivå. Landnivå kan överföras till 

företagsnivå, exempelvis kan ett lands legala bakgrund översättas till ett företags rutiner 

och arbetssätt. Detta kan innebära att vad som påverkar en implementering av en 

redovisningsstandard på företagsnivå skulle kunna ha liknande karakteristiska särdrag 

med vad som påverkar på landnivå. 

Standarder 

Forskning finns om implementeringen av andra standarder och regler såsom Basel-

regelverk eller ISO-standarder. Studier har gjorts på hur förberedda banker är för att 

implementera det nya Basel II. Det är ett regelverk som reglerar hur kapitaltäckningen 

ska se ut i banker (Hassan Al-Tamimi 2008; Wilson 2004). Studierna visar vilka 

resurser bankerna har för att kunna implementera regelverket samt vilken kunskap de 

anställda inom bankerna har angående Basel II. Hassan Al-Tamimi (2008) studerar 

banker i Förenade Arab Emiraten och kom fram till att bankerna är väl förberedda för 

implementeringen av Basel II. Wilson (2004) har ett perspektiv på enskilda företag och 

menar att även om företag är förberedda inför implementeringen är det mycket som 

behöver hanteras efter förberedelsen. 

I en studie av Wiśniewska och Szczepańska (2014) studeras det hur kvalitetsstandarder 

implementeras. Studien fokuserar på statliga företag i Polen och hur de har 

implementerat olika standarder exempelvis ISO-9001 för att öka kvalitén på servicen. 

Studien visade att de företag som implementerat en sådan standard utbildade all 

personal angående vad standarden innebar och vad som behövdes för att genomföra 

kvalitetsstandarden. Wiśniewska och Szczepańska (2014) framhöll även att 

kvalitetsstandarder infördes med hänsyn till att göra intressenter och allmänheten nöjda. 

De framhöll även att under fallstudierna, som genomfördes för att studera 

implementeringen av en kvalitetsstandard, fick standarden kritik för att den var för 

generell och inte direkt anpassad till det studerade företagets organisation, vilket har 

uppfattats som negativt. 
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Implementeringsprocessen av en kvalitetsstandard kan liknas med implementering av en 

redovisningsstandard. Båda utgår från en fastställd norm som ska implementeras. 

Företags förberedelser såsom planering behöver inte ske på liknande sätt, men någon 

form av planering vid implementering av en standard borde finnas oavsett vad 

standarden innebär. Standarder är ofta generella och inte anpassade efter specifika 

företag eller branscher, vilket kan innebära att företags olika förutsättningar kan spela 

en avgörande roll vid implementeringsprocessen. Standarder är utformade av en 

normgivare, därför kan det vara viktigt att utbilda personalen i företag kring vad 

standarden innebär. Därmed kan utbildning vara en del av implementeringsprocessen. 

Det framgick att företag tillämpar en viss standard för att tillfredsställa företagets 

intressenter och allmänhet. Detta kan visa att dessa indirekt påverkar ett företag och 

dess val kring implementeringen. 

Sammanfattningsvis finns det tidigare forskning som kan relateras till vårt 

forskningsproblem, men denna befintliga forskning hjälper oss inte fullt ut att förstå 

implementeringsprocessen i företag, det vill säga hur företag implementerar en ny 

redovisningsstandard. Det finns en mängd forskning som förklarar effekterna vid 

implementering av en redovisningsstandard, alltså vad implementeringen kommer att 

innebära för företagen. Exempelvis att det påverkar de finansiella rapporterna, 

kapitalmarknaden och intressenterna. Det finns även forskning som handlar om hur 

länder implementerar redovisningsstandarder. Den forskningen visar mer de historiska 

perspektiven, exempelvis vilka sociala, ekonomiska, politiska och legala bakgrunder 

länder har, vilket sedan påverkar implementeringen. Avslutningsvis finns det även 

relaterad forskning som handlar om implementering av standarder, såsom Basel och 

ISO-standard. Denna forskning fokuserar bland annat mer på frivillig förändring för att 

skapa legitimitet och vilka förutsättningar företagen har inför implementering. Den 

tidigare forskningen kan ge aningar om hur implementeringsprocessen kan se ut samt 

vad som kan påverka. Exempelvis att företag planerar och utbildar sin personal, vilket 

kan vara moment i implementeringsprocessen samt kan intressenter vara potentiella 

påverkande aktörer av implementeringen. Eftersom denna forskning inte fokuserar 

specifikt på implementeringsprocessen av en redovisningsstandard kan vi inte fullt ut 

beskriva hur företag hanterar en redovisningsförändring. Det går som sagt att urskilja 

vissa drag, men för att kunna besvara vårt syfte behöver vi därför noggrant empiriskt 

studera implementeringsprocessen. 
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 Organisation 4.3

Organisation handlar om företagets karaktär. Kategorin organisation innehåller möjliga 

faktorer som kan påverka företags implementeringsprocess. Under kategorin 

organisation har vi valt faktorerna struktur, bransch, historia och storlek. Nedan följer 

en beskrivning av respektive faktor, där vi inledningsvis inom varje faktor för ett 

övergripande resonemang, för att sedan avsluta med hur faktorn kan kopplas till en 

implementering av en redovisningsstandard. 

4.3.1 Struktur 

Vid en implementeringsprocess är företagets organisatoriska struktur viktig att beakta 

(Thompson & Strickland 1992). Den organisatoriska strukturen kan variera mellan 

företag. Mintzbergs (1978) definitioner av olika strukturer är de mest etablerade inom 

området. Definitionerna beskriver bland annat hur hierarkierna inom olika 

organisationsstrukturer kan skilja sig åt och hur företag kan styras utifrån dessa. En 

viktig del av ett företags struktur är hur flexibel den är. Flexibel i den bemärkelsen att 

kunna hantera förändringar när de uppstår (Jacobsen 2012 refererar till Mintzberg 

1978). Tidigare forskning kring hur implementeringsprocessen går till har visat att 

organisatorisk struktur är en betydande faktor (Garrido-Moreno & Padilla-Meléndez 

2011; Lawson-Body et al. 2011). Faktorer såsom hur organisationen är uppbyggd, då 

betydelsen av stöd från toppen av organisationshierarkin har visat sig vara av positiv 

effekt på implementeringsprocessen. 

Ett företag med en strikt struktur som ska implementera en redovisningsstandard kan få 

det svårare än ett företag med en flexibel struktur. Exempelvis en struktur med tydlig 

hierarki kan kräva att samtliga beslut fattas från toppen, ett så kallat top-down 

perspektiv (Ryan et al. 2008). Detta kan hämma implementeringsprocessen, då det kan 

bli en utdragen process med många nivåer som ska vara involverade vid besluten. En 

strikt struktur kan också underlätta implementeringsprocessen då varje individ i 

hierarkin har ett tydligt ansvarsområde och tar därmed ansvar över respektive område. 

En mer öppen och flexibel struktur kan leda till en enklare implementeringsprocess då 

exempelvis besluten kan fattas direkt där förändringen uppkommer och endast involvera 

de personer som berörs. Däremot kan en öppen och flexibel struktur leda till att ingen 

känner ansvar för implementeringsprocessen vilket kan leda till att ingen är drivande i 

förändringsarbetet. 
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4.3.2 Bransch 

Inom den institutionella teorin kan förklaring till varför företag alltmer härmar och 

efterliknar varandra finnas (Eriksson-Zetterquist 2009). Där hittas begreppet 

isomorfism, som definieras som “a constraining process that forces one unit in a 

population to resemble other units that face the same set of environmental conditions” 

(DiMaggio & Powell 1983 refererar till Hawley 1968 s. 149). Isomorfism är ett begrepp 

som beskriver fenomenet varför företag följer samma mönster (DiMaggio & Powell 

1983). Det finns tvingande, imiterande och normativa krafter som ryms inom ramen för 

isomorfism. Tvingande krafter kan härledas från politiska påtryckningar och statens 

kontroller. Imiterande krafter syftar till att minska osäkerheten genom att imitera 

varandra. Normativa krafter omfattar inflytande från professioner, som påverkar genom 

att klargöra ett bästa sätt. Eriksson-Zetterquist (2009) menar att företag inom samma 

bransch, har tendens till att efterlikna varandra. Det kan således vara en följd av att 

försöka minska osäkerheten och att beakta professionens riktlinjer. 

Praxis vid tillämpning av K3-regelverket har ännu inte utformats, då det är ett helt nytt 

regelverk. Det normativa inflytandet som normgivande organ besitter är en viktig faktor 

i den svenska redovisningsmiljön (Collin et al. 2009). Det mest grundläggande i svensk 

redovisning är att redovisningen ska upprättas enligt god redovisningssed (BFNAR 

2012:1). Till exempel framgår det i Årsredovisningslagen (1995/96: 10) att god 

redovisningssed ibland kan fastställas inom en bransch. Definitionen av god 

redovisningssed beskrivs bland annat som “en faktiskt förekommande praxis hos en 

kvalitativt representativ krets av bokföringsskyldiga”. En studie av Lundqvist et al. 

(2008) visar att företag gått samman för att tolka regelverk för att skapa en enhetlig 

praxis. Olika praxis används av företag för att få stöd och legitimitet (Touron 2005), 

därmed skapas praxis inom olika branscher. Redovisningsprofessioner, såsom revisorer, 

utvecklar också praxis (Touron 2005) och är en institutionell kraft som påverkar företag 

(DiMaggio & Powell 1983). Professionalisering leder således till att lika normer 

överförs till företagen. 

Vid implementering av en ny redovisningsstandard bör företag påverkas av vilken 

bransch de är verksamma inom. Begreppet isomorfism förklarar varför företag härmar 

varandra. Tvingande isomorfism i ett sammanhang kring en ny redovisningsstandard 

kan handla om företags anpassning till det nya regelverket som BFN har utformat. 

Regelverket är tvingande för företag som enligt definitionen klassas som större företag. 
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Imiterande isomorfism handlar istället om att företag kan känna en osäkerhet inför det 

nya K3-regelveket, när det är första gången de tillämpar den nya standarden och kan 

därmed härma andra företag för att dämpa osäkerheten. En bransch kan därmed utforma 

en praxis kring implementeringsprocessen som blir allmänt accepterad. Likaså kan 

professioner, såsom revisorer, utforma en praxis. I detta fall handlar det om den 

normativa isomorfismen, etablerade praxis överförs till företag, vilket kan leda till att 

företagen får legitimitet av exempelvis intressenter till företagen. Vilken bransch företag 

är verksamma inom kan alltså vara en orsak till varför implementeringsprocessen skiljer 

sig åt mellan företag. Innehållet i en redovisningsförändring kan också påverka vissa 

branscher mer eller mindre beroende på hur omfattande förändringen är. Ett exempel på 

detta är förändringen kring komponentavskrivning som framför allt kommer påverka 

branscher med mycket anläggningstillgångar. Detta kan innebära att exempelvis 

fastighetsbolag utformar en gemensam praxis kring implementeringsprocessen av en 

redovisningsstandard.  

4.3.3 Historia 

En viktig del i ett företag är dess historia, då det är den som berättar vad som har präglat 

och format organisationen till vad den är idag. Företagets historia beskriver vilka 

riktningar och beslut som fattats under uppbyggnaden av bolaget, som också kan 

påverka företagens framtida beslut. Ett äldre bolag har därmed en längre historia. Vid 

förändringar av organisationen kan åldern och historian spela en betydande roll för 

bolaget (Pettigrew et al. 2001). En gammal organisation kan ha bättre utarbetade rutiner 

som uppkommit under åren. En förändring som kräver omarbetning eller reducering av 

dessa rutiner kan då möta motstånd (Jacobsen 2012). Betydelsen av organisationens 

ålder vid förändringar har även empiriskt bevisats vara en faktor som kan påverka 

implementeringen. Studier har visat att äldre organisationer är mindre villiga att införa 

förändringar (Barnett & Freeman 2001). Vid implementeringen av en ny 

redovisningsstandard kan företagen behöva förändra deras redovisningsrutiner 

(Jermakowicz & Gornik-Tomaszewski 2005). I fallet med införandet av det nya K3-

regelverket kommer förändringen bli olika omfattande beroende på vilka tidigare 

redovisningsrekommendationer som tillämpats. Har RR tillämpats kommer rutinerna i 

större utsträckning stämma överens med det nya än om BFNAR tillämpats (se närmare 

kapitel 3). Detta innebär att företag som tidigare tillämpat RR, inte behöver förändra 

lika mycket. Hur väl dessa rutiner sedan är bearbetade och utvecklade kan påverka 

implementeringsprocessen då organisationen inte vill förlora den upparbetade 
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kunskapen som finns i rutinerna. Däremot kan äldre företag tänkas ha en mer utarbetad 

plan för hur förändringar ska hanteras vilket kan vara en fördel vid 

implementeringsarbetet av en redovisningsstandard. 

4.3.4 Storlek 

Något som ofta går hand i hand med åldern på företag är storlek. Äldre bolag tenderar 

att vara stora gällande antalet anställda (Donaldson 2001). Stora organisationer med 

många anställda har också fler intressen att beakta, därför kan en förändring ta längre tid 

i en stor organisation. Tidigare forskning visar även att storlek på företag påverkar hur 

företagen ser på förändringar (Wu & Boateng 2010). Större företag tenderar att vara 

mindre flexibla vid en förändring, då de har en mer komplex organisation. Komplex i 

den bemärkelsen att företag som har flera skikt i hierarkin kräver en mer formell 

hantering av förändringen eller att organisationsstrukturen med ett tydligt inarbetat 

arbetssätt gör att det inte blir lika flexibelt att förändra (Jacobsen 2012). Andra studier 

visar att små bolag riskerar att misslyckas med implementeringar på grund av att de har 

bristfällig kunskap och förståelse om nyttan med förändringen. Företag riskerar speciellt 

att misslyckas om de använder en implementeringsprocess som inte är anpassad efter 

företagets storlek (McAdam 2000). 

Vid implementeringen av en redovisningsstandard kan storlek på företagen vara av 

betydelse i den bemärkelsen att större företag kan vara mindre benägna att förändra då 

det ofta är fler människor som måste tas hänsyn till. Detta innebär vid en 

implementering av en redovisningsstandard att det kan ta längre tid i hela företaget då 

beslutsprocessen tenderar att bli mer utdragen. Större bolag kan även ha en större 

ekonomiavdelning än mindre bolag. Med en ekonomiavdelning med många anställda 

innebär att fler måste involveras vid en implementering av en redovisningsstandard 

vilket kan vara tidskrävande. Större bolag kan också tänkas ha mer resurser att lägga på 

implementeringen, vilket däremot kan underlätta implementeringsprocessen. Därmed 

kan storleken på företaget påverka implementeringsprocessen eftersom företag behöver 

anpassa processen utefter företagets förutsättningar. 

 Människor 4.4

Människor handlar om krafter som verkar inom företaget. Kategorin människor 

innehåller möjliga faktorer som kan påverka företags implementeringsprocess. Under 

kategorin organisation har vi valt faktorerna erfarenhet, ledarskap och motivation. 
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Nedan följer en beskrivning av respektive faktor, där vi inledningsvis inom varje faktor 

för ett övergripande resonemang, för att sedan avsluta med hur faktorn kan kopplas till 

en implementering av en redovisningsstandard. 

4.4.1 Erfarenhet 

Miller (1997) identifierar olika faktorer som kan påverka implementeringsprocessen i 

ett företag. I studien uppmärksammas effekten av erfarenhet. Miller (1997) menar att 

det inte är enbart vad som ska implementeras som spelar roll utan en viktig faktor för att 

lyckas är hur mycket nödvändig kunskap de människor som sköter implementeringen 

har. Till exempel kunskap från tidigare implementeringar visade sig vara en erfarenhet 

som var till fördel vid implementeringsprocessen. Ett företag med en ekonomichef som 

tidigare hanterat förändring av en redovisningsstandard, skulle därmed ha en fördel 

jämfört med ett företag där ingen varit involverad i tidigare förändringar. Erfarenhet av 

tidigare förändringar innebär inte att hela processen är rutinmässig eller enkel, men 

erfarenhet gör att processen blir mer begriplig. (Miller 1997) 

Erfarenhet som en positiv faktor vid förändring, har även fått stöd från andra studier. 

Amburgey et al. (1993) visar att tidigare erfarenhet av förändringar kan underlätta vid 

nästkommande förändring som är av liknande slag. För mycket erfarenhet kan dock 

vara av hämmande karaktär. Tidigare erfarenheter kan bli så rutinmässiga att även om 

det finns ett bättre sätt att implementera förändringen tillämpas de sätt som gjorts 

tidigare. Amburgey et al. (1993 s.55) uttrycker det som ”If you know how to use a 

hammer, everything looks like a nail.”. 

Att tidigare varit med om förändringar genererar inte enbart kunskap för att kunna 

hantera framtida förändringar, utan ökar även tryggheten hos medarbetarna när nya 

förändringar uppstår. Människor som tidigare upplevt förändringar förstår varför de 

måste ske och finner att förändringen är mindre hotande, än människor som inte upplevt 

förändringar tidigare (Stensaker & Meyer 2012). Människor kan uppleva tidigare 

förändringar på olika sätt, men om de har upplevt tidigare förändringar ökar stödet till 

implementeringsprocessen.  

Vid en redovisningsförändring kan erfarenheter från en tidigare implementering av en 

redovisningsstandard vara till hjälp. Har företaget tidigare gjort en liknande 

implementering, kan det finnas kunskap eller dokumentation från föregående förändring 

vilket kan vara till hjälp vid implementeringen av K3-regelverket. Är det dessutom 
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samma personer som var delaktiga i den tidigare implementeringen, som implementerar 

det nya regelverket, kan det vara till fördel för företaget. Om personalen vet hur 

företaget tidigare hanterat liknande förändringar, kan de även undvika misstag som 

gjorts tidigare. De kan även bidra med en trygghet till andra medarbetare som inte 

tidigare upplevt en förändring likt K3. Dokumentation och erfarenhet från tidigare 

implementeringsprocess kan inte tillämpas i allt för stor utsträckning, då förändringar 

inte alltid kan implementeras på samma sätt. 

4.4.2 Ledarskap 

Det formella ledarskapet kan vara av viktig betydelse för en lyckad implementering. De 

formella ledarna innehar maktbaser såsom befordringar, löner och möjlighet till 

tjänstledigheter vilka är av betydelse för att kunna genomföra en förändring (Jacobsen 

2012). En ledares attributer är av betydelse för att kunna motivera personalen att arbeta 

mot samma mål. Attributer som exempelvis att kunna leda, belöna, kommunicera, 

motivera, involvera och hjälpa andra samt att förespråka lagarbete och samarbete är 

viktiga faktorer som visat sig vara förknippade med lyckade implementeringar (Gilley 

et al. 2008). Kommunicera och motivera är betydelsefullt för att en förändringsledare 

ska lyckas med implementeringen och de andra är av betydelse för att kunna leda 

förändringen. 

Dessa kvalitéer behöver inte nödvändigtvis besittas av formella ledare, utan även 

informella personer som är delaktiga i förändringsprocessen kan ses som ledare 

(Ginsberg & Abrahamson 1991). Ledarförmåga blir extra viktiga vid förändringar, 

oavsett vem som besitter denna. När förändringar inte existerar arbetar de anställda efter 

rutiner. När förändringen sedan avviker från rutinerna, i det dagliga arbetet, blir det 

viktigt att en ledarfigur med de rätta egenskaperna fattar beslut, för att styra 

förändringen och personlen i rätt riktning (Jacobsen 2012). 

Vid implementeringen av en redovisningsstandard kan det vara viktigt att den person 

som har ansvaret för implementeringen är motiverad till förändringen. Är denne 

motiverad blir det lättare att kommunicera och motivera andra till varför 

implementeringen måste göras. Det blir lättare att visa betydelsen av att implementera 

K3-regelverket om den ansvarige själv anser att det är betydelsefullt att göra 

förändringen. Om medarbetarna redan från början är intresserade av K3-regelverket kan 

även de hjälpa till att leda processen framåt. Genom att medarbetare förmedlar 
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betydelsen mellan varandra utan påtryckning ovanifrån blir det en form av bottom-up 

perspektiv (Sabatier 1986). Förändringen genomförs i ett samarbete mellan personalen 

på avdelningen, vilket kan leda till bättre motivation bland medarbetarna på 

avdelningen än om enbart exempelvis ekonomichefen styrt hela förändringen och 

delegerat ut uppgifter. Det kan även finnas negativa aspekter med det formella 

ledarskapet, exempelvis om personen missbrukar sin ställning vid ett förändringsarbete 

genom att motarbeta förändringsinitiativ som inte kommer från ledningen. Studier har 

visat att det kan krävas mycket arbete och övertid vid implementering av en 

redovisningsstandard (Sandquist & Sidorsson 2006). För att få medarbetarna att arbeta 

övertid, för att implementera förändringen, kan det därmed bli viktigt att 

förändringsledaren innehar maktbaser såsom att kunna bevilja ledigheter. Ledigheter 

som kan öka medarbetarnas motivation till förändringen.   

4.4.3 Motivation 

Om det inte finns motivation att förändra kan det bli problem vid 

implementeringsprocessen (Jacobsen 2012). Det finns olika typer av viljor vid 

förändringar, exempelvis positiv motivation till förändringen och motstånd till 

förändring. Forskningen kring motstånd till förändringar, är det mer etablerade området 

inom forskningen, men även studier inom motivationen till förändringar har blivit mer 

populärt på senare tid. (Jacobsen 2012) 

Motstånd till förändringar behöver inte bero på själva förändringen, utan en osäkerhet 

till vad förändringen kommer innebära (Dent & Goldberg 1999). En förändring från vad 

människor anser vara det normala till något okänt utfall som är svårt att förutsäga. En 

osäkerhet om vad som kommer ske, ifall deras jobb finns kvar eller inte är exempel som 

kan bidra till detta motstånd. Det finns även motstånd i form av att man anser att 

förändringen kommer försämra organisationen (Van Dijk & Van Dick 2009). Att 

försämra organisationen från dess tidigare mål till något sämre som inte stämmer 

överens med det tidigare idealet i organisationen, kan innebära motstånd. Detta 

motstånd kan bero på att förändringsledaren har olika ideal och syn på företagets mål 

som skiljer sig ifrån de anställdas syn. Van Dijk och Van Dick (2009) belyser även 

andra faktorer som kan påverka synen på förändring såsom bakgrund, jobbtitel och 

erfarenhet. 
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Anställdas inställning behöver inte enbart vara till det negativa. Inställningen kan även 

vara av positiv karaktär. Enligt Meyer och Allen (1991) finns det tre olika typer av 

positiv motivation hos de anställda vid implementering av förändringar. Dessa är 

hängiven uppslutning, nödvändig uppslutning och skyldighetsuppslutning. Hängiven 

uppslutning är när anställda finner att förändringen är bra och kommer förändra till det 

bättre. Nödvändig uppslutning är när anställda anser att det är det bästa att göra för dem 

själva och att det blir värre av att inte acceptera förändringen. Skyldighetsuppslutning är 

när anställda anser att de har en skyldighet gentemot företaget att stödja förändringarna. 

(Meyer & Allen 1991) 

Studier har visat att motivationen till förändringen är en viktig faktor för att 

implementeringen ska kunna genomföras på ett bra sätt (Oakland & Tanner 2007). 

Motivationen till att förändra redovisningsstandarden inom företaget blir därför av 

betydande roll. Jacobsen (2012) menar att det framför allt kan vara motivationen vid en 

förändring som är svår att kontrollera. 

Trots att tillämpning av K3-regelverket inte är frivilligt för företagen blir motivationen 

till förändringen dock en viktig del. Människor kan vara positivt eller negativt inställda 

trots att de inte själva valt förändringen. Vid implementeringen av K3 kan det vara 

viktigt att personerna som arbetar med förändringen förstår betydelsen av regelverket 

och är positivt inställda till vad regelverket kommer att innebära för företaget. Skapas 

istället en mentalitet att exempelvis förändringen är något negativt som enbart är till för 

att staten ska kontrollera företaget, kan detta försvåra implementeringsprocessen i 

företaget. En ökad förståelse i hela företaget kan underlätta implementeringsprocessen 

och även en ökad förståelse hos de personer som inte direkt berörs. Om personer är 

osäkra kring hur de kommer påverkas, kan det finnas en risk att de förmedlar en negativ 

inställning till de övriga i företaget.   

 Omgivning 4.5

Omgivning handlar om krafter som verkar utanför företaget. Kategorin omgivning 

innehåller möjliga faktorer som kan påverka företags implementeringsprocess. Under 

kategorin organisation har vi valt faktorerna revisor och intressenter. Nedan följer en 

beskrivning av respektive faktor, där vi inledningsvis inom varje faktor för ett 

övergripande resonemang, för att sedan avsluta med hur faktorn kan kopplas till en 

implementering av en redovisningsstandard. 
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4.5.1 Revisor 

Enligt Aktiebolagslagen (2005:551) har revisorn till uppgift att granska bolagets 

årsredovisning och bokföring. Warren och Alzola (2009) belyser att revisionsbranschen 

har förändrats, då den traditionella inriktningen att granska företag har gått mot 

inriktning att tillhandahålla professionella tjänster, det vill säga agera mer som en 

fristående rådgivare i redovisningsfrågor. Denna förändring innebär att revisionsbyråer 

hjälper klienter i det vardagliga redovisningsarbetet och därmed blir också 

klientrelationer viktiga för revisorer då dessa tjänster ofta utgör en betydande del av 

revisionsbyråers verksamhet (Carrington 2010). Revisorer kan på detta vis påverka 

företags redovisning. Diskussioner har också förts angående revisorns oberoende, hur 

revisorn kan kombinera både revisionsuppdrag och konsultuppdrag till samma klient 

(Carrington 2010; Warren & Alzola 2009; Öhman 2004). Exempelvis i förarbetena 

(Justitiedepartementet 2001) till den nuvarande revisorslagen diskuterades att tilltron till 

revisionen kunde minska på grund av den fristående rådgivningen.  Det framstod 

särskilt i två förhållanden, dels att revisorn kunde få egenintresse i klientföretaget och 

dels att det kunde leda till självgranskning. Man bedömde ändå att det inte skulle 

föreligga något förbud mot att tillhandahålla rådgivning och andra tjänster, framför allt 

på grund av intressenters intresse i att få kompetent rådgivning från någon som har god 

insyn i företagets verksamhet. 

Det är viktigt för företagets intressenter att de kan lita på den finansiella informationen 

som lämnar företaget (Moberg 2006). Det är alltså redovisningens kvalitet som är 

viktig, som bland annat kan omfattas av att revisorn ger rationella råd för att minska 

felaktigheter i redovisningen. Under årtionden har revisionsbranschen varit utsatt för 

kritik, bland annat angående revisionskvaliten, till följd av skandaler såsom Enron under 

2001 och den sammanhängande kollapsen av revisionsbyrån Arthur Andersen 2002 

(Francis 2004; Lee et al. 2009). 

När ett nytt regelverk utformas, godkänns det av redovisningsprofessionen som leder till 

att företag som använder regelverket skapar legitimitet (Carrington 2010). Professioner 

måste också kompromissa med aktörer såsom klienter eller normgivare för att utforma 

en lämplig praxis på området. DiMaggio och Powell (1983) tolkar normativ isomorfism 

som professionalisering av gemensamma medlemmar i ett yrke för att skapa liknande 

villkor och metoder inom deras område, för att säkerställa och kontrollera att arbetet 

utförs likartat. En undersökning av Far (2011) visade att 81 procent av företagsledarna 
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har stort förtroende för revisions- och rådgivningsbranschen och att 93 procent av 

företagsledarna har stort förtroende för sin revisor. 

Vid implementering av en ny redovisningsstandard kan företag påverkas av dess 

omgivning. Revisorer finns i ett företags omgivning och har dessutom blivit en 

betydande aktör för företag i deras vardagliga redovisningsarbete. I och med att 

revisionsbyråer utökat sina tjänster och numer också tillhandahåller rådgivning till 

företag kan det innebära att revisorer får en alltmer betydande roll vid 

implementeringsarbete. Tidigare studier (Connolly & Hyndman 2006; Jermakowicz & 

Gornik-Tomaszewski 2006; Sandquist & Sidorsson 2006) visar att företag använder 

externa experter för att hantera implementeringen av en redovisningsstandard. När det 

handlar om en implementeringsprocess, kan det vara ett alternativ för företag att låta 

expertkonsulter på området göra en analys av företaget angående vilka förändringar som 

kommer påverka företagets redovisning. Eftersom en revisionsbyrå har god insyn i 

företag och kan utveckla lämplig praxis på området kan det tänkas att revisorer har en 

påverkan på hur företag utformar deras implementeringsprocess.   

4.5.2 Intressenter 

Redovisningens grundläggande syfte är att tillgodose intressenter med relevant 

information, som ska ligga till grund för beslutsfattade. En reviderad årsredovisning kan 

anses som det mest betydelsefulla beslutunderlaget för intressenter (Carrington 2010). 

Ett företags intressenter utgörs exempelvis av ägare, leverantörer, kreditgivare, kunder, 

anställda, företagsledning samt stat och kommuner (Carrington 2010; Grönlund et al. 

2010; Moberg 2006). Dessa har på något sätt direkt eller indirekt kontakt med förtaget. 

Eftersom intressenter ska fatta beslut på basis av den information som lämnar företaget 

har de intresse av att informationen uppvisar en god kvalitet. Francis (2004) belyser att 

kvalitet som begrepp kan definieras på olika sätt av olika intressenter, vilket kan 

innebära att intressenter har olika informationsbehov och förväntningar på den 

finansiella informationen som lämnar företaget (Grönlund et al. 2010). Exempelvis har 

ägare investerat kapital i verksamheten, vilken de förväntar sig avkastning på. 

Aktieägarna är därmed ofta intresserade av information som berör resultat och 

utdelning.  Leverantörer bistår företaget med utrustning, komponenter eller kunnande 

och de vill framför allt ha information som försäkrar företagets betalningsförmåga. 

Leverantörerna har därmed informationsbehov kring exempelvis företagets soliditet, 

företagets långsiktiga betalningsförmåga. Kreditgivare såsom banker är intresserade av 
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företagets kreditvärdighet medan företagsledning och anställda är mer intresserade av 

att säkerställa företagets fortlevnad då de är beroende av företaget för sin utkomst. I 

kategori stat och kommun hamnar exempelvis Skatteverket som är intresserade av 

redovisning kring företagets beskattningsbara inkomst och andra avgifter. Bruzelius och 

Skärvad (2011) poängterar, att ju mer intresserad en intressent är av ett företag, desto 

mer beroende är företaget av intressenten, vilket innebär att intressenten har desto mer 

inflytande över företaget.   

Vid implementering av en ny redovisningsstandard kan företagets intressenter påverka 

processen och därmed vara orsaken till varför implementeringsprocessen skiljer sig åt 

mellan företag. En av anledningarna till varför företag upprättar årsredovisning är att 

tillgodose företagets intressenter med information. Varje intressent kan ha olika behov 

av information och dessutom olika krav på redovisningens kvalitet. Intressenter kan 

exempelvis påverka implementeringsprocessen av en redovisningsstandard genom att 

kräva information från företaget för att kunna fatta framtida beslut. Det kan således vara 

viktigt för en intressent att redovisningen exempelvis i ett tidigt skede upprättas i 

enlighet med den nya redovisningsstandarden. 

 Sammanfattning 4.6
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: Sammanfattande modell över implementeringsprocess, kategorier och faktorer.  

 

Den inledande modellen har utvecklats ytterligare. Inom kategorierna organisation, 

människor och omgivning, utvecklades möjliga faktorer som kan påverka 

implementeringsprocessen. Dessa faktorer kan vara orsaker till varför 

implementeringsprocessen skiljer sig åt mellan företag. 
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Tidigare forskning visar att implementering är en krävande process och att det är viktigt 

att information kring regelverket är tillgängligt. Forskningen visar även att företag kan 

ta hjälp av externa konsulter och att företag inom samma bransch tillsammans utformar 

ett praktiskt tillvägagångssätt. Den relaterade forskning som finns inom 

implementeringsområdet handlar om implementeringens effekter, länders 

implementeringsprocess och standarder. Den forskning som presenterades i den 

teoretiska referensramen angående implementering, ger inte tillräcklig kunskap för att 

besvara uppsatsen syfte, att öka förståelsen kring hur företag implementerar en ny 

redovisningsstandard, varför det blir nödvändigt att söka svar i empirin.  
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5 Empirisk metod 

I början av kapitlet beskrivs undersökningsmetod och design. Vi använder en kvalitativ 

undersökningsmetod och har utformat studien som en komparativ flerfallsstudie. Sedan 

beskrivs förstudien kortfattat och därefter genomförandet av studien. Vi har främst 

använt intervjuer som tillvägagångssätt vid informationsinsamling. Därefter beskrivs 

operationaliseringen av fallstudien. Vidare redogörs urval 1 och urval 2. Kapitlet 

avslutas med etiska överväganden och analysmetod. 

 Undersökningsmetod och design 5.1

För att kunna utveckla den teoretiska modellen har vi empiriskt studerat hur företag 

implementerat en redovisningsstandard. Syftet med den empiriska studien är utveckla 

modellen genom att bland annat framställa en rik beskrivning över processen. För att 

kunna besvara huvudsyftet, hur företag implementerar en ny redovisningsstandard, har 

vi valt att utforma studien som en komparativ flerfallsstudie. Vår studie omfattade 

därmed mer än ett fall och jämförelser har gjorts mellan fallen (Yin 2007). Vi har valt 

att basera vår studie på totalt åtta företag som är verksamma i södra Sverige. Vi har 

använt en kvalitativ undersökningsmetod för att undersöka fallföretagen. Forskning som 

använder en kvalitativ undersökningsmetod utgår ofta från bearbetning av ord och 

metoden karakteriseras av att den är flexibel (Bryman & Bell 2011). I vår studie 

samlade vi in data genom intervjuer som vi sedan tolkade och presenterade i ord. Vi 

ville vara flexibla i utförandet då vi inte visste vilken information som skulle vara 

intressant och vi sökte också efter bakomliggande information, exempelvis varför 

fallföretagen gjorde på vissa sätt. Genom denna metod kunde vi få en djupare kontakt 

med intervjupersonerna och även en bild av deras upplevelser av 

redovisningsförändringen. 

Ett alternativt tillvägagångssätt hade varit att göra en kvantitativ studie. Denna metod 

utgår ofta från bearbetning av numeriska samt statistiska samband och metoden 

karakteriseras av att den är strukturerad och resultaten generaliserbara (Bryman & Bell 

2011). Den empiriska metoden har i syfte att fånga hurfrågan vilket vi anser fångas 

bättre med en kvalitativ metod. Eftersom det finns begränsad teori kring hur 

implementeringsprocesser av redovisningsstandarder går till i företag är det svårt att 

skapa hypoteser som kan testas statistiskt. Detta innebär också att vi kan fånga 

varförfrågan, varför tillvägagångssättet skiljer sig åt, med hjälp av en kvalitativ metod. 
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Detta då en kvalitativ metod lämnar tolkningsutrymme och ökar möjligheterna att få fler 

perspektiv för att inte riskera att låsa oss vid de förhandskonstruerade faktorerna.     

 Förstudie  5.2

Vi genomförde en förstudie för att få ytterligare förståelse kring det nya K3-regelverket. 

Förstudien bestod av intervju med en auktoriserad revisor från en revisionsbyrå som 

klassas som en av de största i Sverige. Vi håller både revisorn och revisionsbyrån 

anonyma. Orsakerna till att vi valde att intervjua en revisor var för att de bör vara tidigt 

insatta i det nya K3-regelverket och har en bred inblick över hur deras klientföretag 

börjat implementera K3-regelverket. Avsikten med förstudien var att vi inledningsvis av 

vår studie skulle få tillgång till revisorns expertkunskap på området kring hur en 

implementeringsprocess kan se ut. Detta för att öka vår förståelse, få fler perspektiv, för 

att urskilja de viktigaste förändringarna av K3-regelverket och för att inte förbise 

viktiga faktorer som kan påverka varför implementeringen skiljer sig åt mellan företag. 

Resultatet av förstudien låg även till grund vid utformning av intervjuguiden som var 

ämnad till den huvudsakliga fallstudien. 

Intervjuguiden bestod av tio frågor som handlade genomgående om K3-regelverket och 

aspekter på implementeringen (bilaga 1 s. 143). Mer konkret handlade frågorna om 

vilka som är de mest väsentliga skillnaderna mellan de tidigare regelverken och K3, hur 

revisionsbyråns klientföretag hade påbörjat implementeringen samt fördelar och 

nackdelar som kan finnas vid implementeringen av K3. Vi kunde även fånga hur 

revisorn själv har uppfattat revisorprofessionen vid förändringen. Dessa frågor ställdes i 

syfte att få ett praktiskt synsätt kring hur implementeringsprocessen av K3 kan se ut. 

Eftersom det var en personlig och öppen intervju kunde vi utveckla frågorna under tiden 

och därmed ställa följdfrågor som vara intressanta för vår studie. Följdfrågorna 

baserades på svaren från respondenten för att dels få mer djup i informationen och dels 

för att fånga nya aspekter som vi ansåg vara av intresse. Vi framställde framför allt 

svaren i vår operationalisering för att stärka studien ytterligare. 

Sammanfattningsvis gav förstudien insikt kring vad som kan påverka 

implementeringsprocessen. Exempelvis fick vi en ökad förståelse kring hur 

revisionsbyrån agerar vid implementeringsprocessen då revisorn menar att de får många 

frågor angående K3-regelverket och klienterna efterfrågar utbildning samt information. 

Klientföretagen har olika tidsplaner och har också varit olika motiverade till 
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förändringen. Revisorn inspirerade även oss till valen av de viktigaste förändringarna i 

K3 och menade att komponentavskrivningen är den mest väsentliga förändringen som 

kommer att kräva mest arbete. 

 Studiens genomförande  5.3

Vi har framför allt utgått från primärdata i vårt empiriska material. Dessa data har vi 

samlat in genom intervjuer. Det är data som inte tidigare har framtagits eller framställts 

(Jacobsen 2002). Vi har även använt oss av sekundärdata som komplement till 

primärdatan. Sekundärdata är material som andra har framtagit eller framställt 

(Jacobsen 2002). Vår sekundärdata består av årsredovisningar och interna dokument 

från företagen exempelvis företagspresentationer. Den information som vi hämtar från 

dessa källor är mer av sifferkaraktär, exempelvis omsättning, antal anställda, årtal när 

företaget grundades etcetera. Med hjälp av denna information verifierar vi dessa 

uppgifter som framkommit på intervjuerna för att få precisa uppgifter som under 

intervjun varit oprecisisa. 

5.3.1 Intervjuer 

Vi ansåg att kvalitativa intervjuer var ett lämpligt tillvägagångssätt för att besvara 

studiens syfte, att öka förståelsen kring hur företag implementerar en ny 

redovisningsstandard. Kvalitativa intervjuer kan bestå av ostrukturerade eller semi-

strukturerade intervjuer (Bryman & Bell 2011). Skillnaden mellan ostrukturerad och 

semi-strukturerad är att den ostrukturerade är fri och man använder få förutbestämda 

frågor eller teman. En semi-strukturerade intervju har fler utstakade frågor i form av en 

intervjuguide men låter ändå respondenten fritt svara på frågor och ingen specifik 

ordningsföljd används. Vi använde semi-strukturerade intervjuer i vår studie. Trots att 

dessa intervjuer är flexibla och naturliga som låter intervjupersonen fritt besvara 

frågorna, följer intervjuerna även en viss struktur vilket gör det lättare att jämföra 

företagen (Bryman & Bell 2011). Vi hade förberett en intervjuguide med 15 frågor som 

omfattade övergripande teman. Vi valde att inte bifoga intervjuguiden i förväg på grund 

av att vi ville få en öppen dialog och spontan tolkning av frågorna. Vi ville inte riskera 

att intervjupersonen framställde implementeringsprocessen på ett snedvridet sätt. 

Intervjuguiden bestod bland annat av frågor som berörde intervjupersonens tolkning och 

upplevelse varför vi valde att inte bifoga guiden då vi ville få spontana svar. I 

intervjuguiden använde vi öppna frågor för att kunna utveckla samtalet under intervjun. 

Samtalet var ostrukturerat då vi lät respondenten tala fritt kring frågorna vilket innebar 
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att vi inte följde frågorna i nummerordning. Ordningen kunde därmed förändras 

beroende på intervjupersonens svar. Detta fria tillvägagångssätt var fördelaktigt på 

grund av att vi hade otillräcklig teori kring ämnet och därmed eftersökte vi information 

som kunde stärka förståelsen kring hur företag implementerar en ny 

redovisningsstandard. 

Antalet intervjupersoner uppgick till åtta stycken, en person från varje fallföretag. 

Samtliga intervjuer hölls personligen på företagen med den person som var ansvarig för 

implementeringen av K3-regelverket. Genom personliga intervjuer kunde vi observera 

personen och därmed få ett helhetsintryck samt en djupare förståelse av företaget för att 

bland annat underlätta tolkningen av svaren. Vi valde intervjuperson efter den som hade 

mest kunskap kring hur implementeringsprocessen har gått till. Varje intervju varade i 

genomsnitt en timme. Innan intervjun genomfördes samlade vi in värdefull information 

om företaget för att lättare kunna förstå sammanhang vid intervjun. Vi spelade in 

samtliga intervjuer för att sedan transkribera materialet. Detta gjorde vi för att underlätta 

vid analysen då det kan vara svårt att memorera samtliga intervjupersoners svar 

(Bryman & Bell 2011). Under intervjun hade vi som intervjuare tydliga roller, en ställde 

frågor och den andra antecknade. 

 

Intervjuperson Position Anställningstid Datum Längd 

Intervjuperson A Ekonomichef 3 år 2014-03-20 60 min 

Intervjuperson B Redovisningscontroller 2 år 2014-03-20 50 min 

Intervjuperson C Controller 8 år 2014-03-18 50 min 

Intervjuperson D Ekonomichef 5 år 2014-03-28 45 min 

Intervjuperson E Redovisningschef 23 år 2014-04-10 100 min 

Intervjuperson F Ekonomichef 5 år 2014-04-10 55 min 

Intervjuperson G Ekonomichef 5 år 2014-04-16 40 min 

Intervjuperson H Administrativ chef 39 år 2014-04-17 50 min 

Tabell 2: Sammanställning av intervjuer. 

 Operationalisering av fallstudie 5.4

Vi har baserat vår intervjuguide på öppna frågor (bilaga 2 s. 144), för att kunna nå vårt 

syfte, hur företag implementerar en ny redovisningsstandard. Eftersom den tidigare 

forskningen är begränsad inom ämnet var vi tvungna att vara helt öppna i vår 

frågeställning kring hurfrågan. Vi har redan i den teoretiska referensramen utformat tre 
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kategorier som innehåller totalt nio faktorer. Vi har nedan beskrivit frågorna efter dessa 

kategorier för att läsaren bättre ska förstå kopplingen mellan de olika kapitlen. Först 

förklaras frågorna kring implementeringsprocessen för att sedan övergå till att förklara 

frågorna under kategorierna organisation, människor och omgivning. 

5.4.1 Implementeringsprocessen 

Fråga (7) avser att få svar på huvudsyftet, hur implementeringsprocessen går till. 

Genom att fråga hur företagen har gått tillväga kan vi få ut vad företagen har gjort, när 

de har gjort det och varför. När fallföretagen själva får beskriva och exemplifiera 

hoppas vi kunna öka vår förståelse kring hur implementeringsprocessen har gått till. 

Eftersom detta är den fråga som vi framför allt anser kommer besvara vårt syfte, vill vi 

lägga stor vikt vid denna och därmed få detaljrika svar av fallföretagen. 

 Beskriv implementeringsprocessen av K3 (hur, vad, när, och varför). (7) 

Fråga (9) ställde vi för att få reda på vilka utmaningar som kan uppkomma under 

implementeringsprocessen (Jermakowicz och Gornik-Tomaszewski 2006). Frågan 

ämnar till att lyfta fram ifall det finns andra faktorer som vi inte identifierat i den 

teoretiska referensramen och hur dessa i så fall påverkat implementeringsprocessen. 

Frågan avser även att visa vad fallföretagen anser vara utmaningar, för att se om dessa 

utmaningar stämmer överens med vad teorin anser kan påverka implementeringen. 

Denna fråga kommer även att kunna visa vad fallföretagen anser vara de mest 

väsentliga praktiska problemen. Svaren blir därför intressanta för att kunna göra 

jämförelser mellan företagen. 

 Vilka utmaningar har ni stött på och vad kan de bero på? (9) 

Fråga (10) avser att belysa ifall de förändringar som vi lyft fram under kapitel 3, 

angående K3-regelverket, även är de som företagen uppfattar som de mest väsentliga 

eller om det är någon annan förändring som påverkar företagen som vi förbisett. Vi vill 

även med hjälp av denna fråga identifiera ifall det är någon förändring som påverkar ett 

företag mer eller mindre för att sedan kunna identifiera varför. Fråga (10) liknar fråga 

(9) men vi vill betona förändringen i regelverket. Vi vill alltså med fråga (10) få svar på 

vilken förändring som är eller har varit mest krävande. 

 Vilka förändringar är eller har varit mest krävande? (10) 
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Fråga (14) ställdes för att undersöka om fallföretagen skulle gå tillväga på liknande sätt 

vid en senare redovisningsförändring. Frågan indikerar om företagen är nöjda eller 

missnöjda med deras tillvägagångssätt vid implementeringen av K3 och vi kan 

förhoppningsvis även få reda på varför företagen anser detta. Likt frågorna (9) och (10) 

kommer denna fråga även ge en indikation på hur fallföretagen uppfattat förändringen 

men till skillnad från (9) och (10) ger denna fråga en mer helhetsbild av 

implementeringsprocessen då vi även kan få reda på varför. 

 Om en redovisningsförändring inträffar igen, skulle ni implementera på samma 

sätt? (14) 

Fråga (15) avser att fånga upp andra aspekter, än de genomgångna faktorerna, som 

fallföretagen anser vara betydelsefulla vid företagens implementeringsprocess. Genom 

att ställa denna fråga kan företagen få möjlighet att uttrycka deras egna tankar kring 

implementeringsprocessen och även ge deras perspektiv på förändringen. 

 Finns det någon annan betydelsefull aspekt i sammanhanget som du anser vara 

viktig att ta upp? (15) 

Fråga (11) är menad att lyfta fram ifall det är någonting som kan ha påverkat 

implementeringsprocessen. Här har vi inga exakta förväntningar på svar, enligt vår 

förstudie kan exempelvis ägarna vara en möjlig faktor som påverkar 

implementeringsprocessen. Frågan kan även lyfta fram tidigare för oss okända faktorer 

som företagen belyser som viktiga vilket gör att vi får en större förståelse för vad som 

påverkar implementeringsprocessen. 

 Vilka interna eller externa faktorer kan ha påverkat implementeringsprocessen? 

(11) 

 
5.4.2 Organisation 

Kategorin organisation handlar om att förstå hur organisationen kan påverka hur 

implementering av en redovisningsstandard går till. För att få reda på hur fallföretagens 

organisation ser ut har vi ställt öppna frågor kring organisationen. Kategorin 

organisation innehåller faktorerna struktur, bransch, historia och storlek. 

Fråga (2) ställdes för att undersöka hur organisationen ser ut. Denna fråga täcker större 

delen av våra faktorer inom kategorin organisation då fallföretagen själva får utveckla 
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beskrivningen om deras organisation. Vi kan även fånga upp andra faktorer som vi inte 

tidigare har berört. Genom denna fråga ville vi få reda på vilken bransch fallföretagen 

verkar inom, en kontrollfråga till urvalskriterierna. Eriksson-Zetterquist (2009) menar 

att företag inom samma bransch har tendens till att efterlikna varandra. Vi ville även få 

reda på hur företagens struktur ser ut, både i hela företaget och också på 

ekonomiavdelningen. Detta för att bland annat Garrido-Moreno och Padilla-Meléndez 

(2011) samt Lawson-Body et al. (2011) menar att organisatorisk struktur har betydelse 

vid implementeringsprocesser. Vi sökte också uppfattningen om storlek, 

ägarförhållanden och företagets historiska utveckling (Barnett & Freeman 2001; 

Jacobsen 2012; Wu & Boateng 2010) för att möjliggöra jämförelser mellan de olika 

fallföretagen. 

 Beskriv organisationen. (2) 

Fråga (3) ställs i syfte att kartlägga hur beslutsprocessen ser ut i fallföretagen. Vi vill 

förstå hur beslutsfattningen går till i dels organisationen som helhet och dels på 

ekonomiavdelningen. Vi vill ta reda på detta för att identifiera om det är någon speciell 

hierarkisk process som måste eller brukar ske då förändringar ska implementeras 

(Thompson & Strickland 1992). Frågan kan även visa vilka personer som är involverade 

vid redovisningsbeslut för att öka förståelsen kring hur stor betydelse själva 

redovisningsförändringen har för organisationen. 

 Hur tas beslut om redovisningsförändringar inom företaget? (3) 

Fråga (5) avser att undersöka fallföretagens allmänna inställning till en ny 

redovisningsförändring. Motivationen till förändringen är en viktig faktor för att 

implementeringen ska kunna genomföras på ett bra sätt (Oakland & Tanner 2007). 

Genom att ställda denna fråga kan vi tolka svaret som att de har varit intresserade eller 

inte av det nya K3-regelverket. Vi kan även få reda på om hela företaget och 

ekonomiavdelningen varit positiva eller negativa eller om det endast exempelvis är 

ekonomiavdelningen som berörts av förändringen. Beroende på om företagen anser att 

det är intressant eller inte kan vi förhoppningsvis dra paralleller till om de exempelvis 

började tidigt eller sent, då det är en naturlig följd att man söker efter mer information 

om det är något som tycks vara intressant. 

 Vad har företaget för inställning till det nya K3-regelverket? (5) 



51 

 

Fråga (6) är ämnad att undersöka faktorn historia, som innebar att en gammal 

organisation med väl upparbetade rutiner kan vara mindre förändringsbenägna (Barnett 

& Freeman 2001). När vi identifierat tidigare regelverk som fallföretagen har använt 

kan vi se om detta påverkar hur företagen har implementerat K3-regelverket. Det blir 

även intressant för att se ifall det är några skillnader mellan företag som tillämpat olika 

regelverk om de också uppfattar fråga (10), vilka förändringar är eller har varit mest 

krävande, på olika sätt. Genom att få veta hur fallföretagen tidigare gått tillväga kan vi 

även få reda på hur väl deras rutiner kring årsredovisningen är upparbetade för att se 

ifall detta påverkar implementeringsprocessen. 

 Hur har årsredovisningen tidigare upprättats och enligt vilka regelverk? (6) 

 
5.4.3 Människor  

Kategorin människor handlar om att förstå hur personer inom en organisation kan 

påverka hur implementeringsprocessen går till. För att undersöka hur människor kan 

påverka har vi ställt frågor kring företagets inställning och tidigare erfarenheter. 

Kategori människor omfattar faktorerna erfarenhet, ledarskap och motivation. 

Fråga (1) avser att få en uppfattning om personen vi intervjuar för att sedan identifiera 

om erfarenheter påverkar implementeringen på något sätt (Amburgey et al. 1993; Miller 

1997). Vi ämnar få uppgifter om hur länge personen varit aktiv inom 

redovisningsområdet och därmed göra kopplingar till erfarenhet. Vi vill även veta 

vilken roll personen har i företaget för att göra kopplingar till ledarrollen personen 

eventuellt besitter (Gilley et al. 2008; Ginsberg & Abrahamson 1991). Personens 

bakgrund inom företaget är också av intresse, exempelvis om personen är nyanställd 

eller jobbat länge inom företaget kan påverka dennes erfarenhet kring företagets 

specifika rutiner eller om tidigare arbete påverkat på något sätt. 

 Beskriv din bakgrund (utbildning och tidigare arbete) och nuvarande arbetsroll 

i företaget. (1) 

Fråga (4) ställdes för att undersöka ansvarsfördelningen när det gäller implementering 

av en ny redovisningsstandard. Genom att fråga detta kan vi skapa en uppfattning om 

ledarskapet inom företaget och vi kan även få reda på om det är någon annan person 

som varit delaktig vid implementeringen. Vi har som sagt bett om att få intervjua den 

person i företaget som är mest involverad i implementeringen av K3 och därmed kanske 
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även har ansvaret över processen, varför svaret på denna fråga kan vara relaterat till 

svaret på fråga (1).   

 Finns det någon som har ansvaret för implementeringen av K3? (4) 

Fråga (8) avser att undersöka om fallföretagen har tidigare erfarenheter av 

implementeringar. Jacobsen (2012) belyser att en äldre organisation kan ha bättre 

utarbetade rutiner som uppkommit under åren. Genom denna fråga kan vi tolka om 

tidigare erfarenheter av övergångar mellan olika redovisningsprinciper kan ha inverkat 

på hur företagen har genomfört implementeringen av K3-regelverket. Vi kan även få 

information om hur den tidigare erfarenheten har påverkat processen, såväl positiva 

upplevda erfarenheter som negativa.   

 Har företaget tidigare hanterat liknande implementeringar som denna? (8) 

Fråga (5), vad har företaget för inställning till det nya K3-regelverket, som tidigare 

behandlats under organisation kan även fånga motivationsfaktorn som benämns under 

kategorin människor. Genom att få reda på inställningen, i företaget och även på 

ekonomiavdelningen, kan vi dra slutsatser kring motivationen bland de berörda gällande 

K3-regelverket och implementeringen av detta. 

5.4.4 Omgivning  

Kategorin omgivning handlar istället om att förstå hur företagets omgivning kan 

påverka implementering av en ny redovisningsstandard. Kategorin omfattar faktorerna 

revisor och intressenter. 

Fråga (12) avser att identifiera vilka intressenter som företaget anser har störst 

inflytande över årsredovisningen. En årsredovisning är beslutsunderlag för ett företags 

intressenter (Carrington 2010) och dessa kan också ha olika informationsbehov 

(Grönlund et al. 2010). Genom att fallföretagen får svara på vem årsredovisningen är till 

för kan svaret ge en indikation på vem i omgivningen som påverkar användandet och 

som också kan påverka implementeringen av K3. Frågan kan även styrka fråga (11), 

vilka interna eller externa faktorer kan ha påverkat implementeringsprocessen, ifall 

svaren överensstämmer någorlunda. Detta ger en indikation på vikten av utomståendes 

roller vid implementeringen av K3. 

 Vilka anser ni er årsredovisning är till för? (12) 
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Fråga (13) ställdes för att undersöka om det finns något eller någon i företagets 

omgivning som fallföretagen kan tänkas ha påverkats av. Genom att ställa denna fråga 

kan vi återigen fånga in förbisedda faktorer som påverkar hur 

implementeringsprocessen kan gå till. Vi kan även få reda på om någon specifik 

intressent har varit påtryckande eller om revisorn är den som har varit mest involverad. 

När vi frågar efter något syftar vi på händelser medan när vi frågar efter någon 

eftersöker vi personer. 

 Finns det något eller någon i företagets omgivning som påverkar eller har 

påverkat företagets implementeringsprocess? (13) 

 Val av fall 5.5

5.5.1 Urval 1 

Då studiens syfte är att få en ökad förståelse kring hur företag implementerar en ny 

redovisningsstandard, såg vi det intressant att fokusera på företag som är tvingade till att 

tillämpa K3-regelverket. Detta på grund av att vi vill fokusera på 

implementeringsprocessen och inte fokusera på valet företagen får göra, exempelvis 

mellan K2 och K3. De som frivilligt kan välja att tillämpa K3-regelverket har därför 

helt utelämnats i denna studie. Den främsta motiveringen till detta är att de frivilliga 

företagen troligtvis har valt att tillämpa K3 av olika skäl, vilka vi inte vill ska påverka 

studiens utfall. Ett företag som frivilligt har valt att tillämpa K3 har gjort det med 

motiven att det förmodligen kommer gynna företaget på något sätt. De företag som är 

tvingade att tillämpa K3 är också lättare att identifiera på grund av att K3 definierar 

vilka som måste tillämpa regelverket. Trots att det är en stor grupp företag som frivilligt 

kan välja att tillämpa K3 är det svårt att identifiera de företag som frivilligt kommer 

tillämpa K3. Detta eftersom det exempelvis inte finns något samlat register och att det 

ännu inte framgår i företagens årsredovisningar. Därmed har urvalet av företag blivit de 

som enligt ÅRL (1995:1554) klassas som större företag och som inte är noterade bolag. 

Företagen ska uppfylla två av de tre kriterierna: (1) 50 anställda, (2) 40 miljoner i 

balansomslutning eller (3) 80 miljoner i omsättning, för att klassas som större företag. 

I det första urvalet valde vi fyra företag, två fastighetsbolag och två industribolag. Vi 

ville dels kunna jämföra de två fastighetsbolagen med varandra respektive de två 

industribolagen och dels jämföra de båda branscherna. Det är viktigt att välja de fall 

som speglar det vi vill studera (Yin 2007). Valet av bransch blev ett naturligt val då en 
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viktig del i redovisningsförändringen är komponentavskrivningen. Branscher med 

mycket anläggningstillgångar blev därför ett urval för att tydligt kunna identifiera hur 

implementeringen ser ut. Eftersom dessa företag med mycket anläggningstillgångar har 

omfattande förändringar att genomföra. Om företag har mycket anläggningstillgångar 

som kommer påverkas av förändringarna i komponentavskrivningen kommer det leda 

till tydliga samt stora förändringar och därmed påverka processen vid 

implementeringen. Antalet valda företag speglar även studiens delsyfte, då vi vill ge en 

förklaring till varför implementeringen skiljer sig åt, varför urval 1 ansågs som det 

lägsta möjliga antalet för att kunna göra jämförelser. 

Följande kriterier har vi utgått från när vi valde fallföretag i urval 1:  

- Större företag enligt ÅRL som inte är noterade 

- Branschtillhörighet (två fastighetsbolag och två industribolag) 

- Verksamma i södra Sverige   

För att få fram företag som matchade kriterierna har vi gjort en sökning med hjälp av 

databasen affärsdata. Vi sorterade ut aktiebolag som inte är publika, har en omsättning 

på 80 miljoner kronor eller mer, har 50 stycken eller fler anställda och som var 

verksamma i ett län i Södra Sverige. Utifrån resultatet av sökningen valde vi sedan ut 

företag som vi ansåg vara lämpliga för att uppfylla vårt syfte att få en ökad förståelse 

kring hur företag implementerar en ny redovisningsstandard. Vi fick totalt 107 träffar på 

affärsdata varav 20 ringde vi till, av vilka fyra accepterade ett intervjumöte. Efter 

samtalet skickade vi ett mail med kompletterande information angående uppsatsens 

syfte, kontaktinformation samt tidsbokning. 

5.5.2 Urval 2 

I det andra urvalet baserades valet på upplevelserna från de tidigare intervjuerna och 

blev därmed mer strategiskt utvalda då dessa skulle komplettera studien. Vi ville denna 

gång intervjua personer från två ytterligare fastighetsbolag och två energibolag. Urval 2 

gjordes efter att intervjuerna i urval 1 hade genomförts. Därmed baserades urval 2 på 

erfarenhet från dessa intervjuer. I detta urval ville vi närmare studera bransch och 

ägande för att kunna besvara delsyftet, varför implementeringsprocessen skiljer sig åt 

mellan företag. Då det visade sig att fastighetsbolagen i urval 1 hade kommunalt ägande 

valde vi att lägga till kommunalt ägande som kriterium inför urval 2 för att hålla 



55 

 

ägarstrukturen konstant. Detta för att kunna undersöka om de skillnader vi har kunnat 

urskilja mellan fastighetsbolagen och industribolagen beror på branschtillhörighet eller 

det kommunala ägandet. Vi använde databasen affärsdata även vid andra urvalet och vi 

utökade sökningen till två län i södra Sverige. Vi sorterade ut aktiebolag som inte är 

publika, har en omsättning på 80 miljoner kronor eller mer och har en balansomslutning 

på 40 miljoner kronor. Förändringen är således, från urval 1 till urval 2, att vi har 

uteslutit antal anställda och ersatt det med balansomslutning. Detta gjorde vi för att få 

med de bolagen som har färre anställda än 50 men ändå uppfyller kriterierna för K3-

bolag. Totalt fick vi 512 träffar varav vi ringde till åtta och bestämde intervjuträff med 

fyra. Vi genomförde liknande procedur som vid urval 1, mailade kompletterande 

information angående intervjun. 

Följande kriterier har vi utgått från när vi valde fallföretag i urval 2:  

- Större företag enligt ÅRL som inte är noterade 

- Branschtillhörighet (två fastighetsbolag och två energibolag) 

- Verksamma i södra Sverige 

- Kommunalt ägande  

 Etiska överväganden 5.6

Det finns ett antal etiska överväganden som är nyttiga att reflektera över. Bryman och 

Bell (2011) skriver om frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet. Vi 

berättade för intervjupersonen vid första samtalet på telefon att vi behandlar materialet 

konfidentiellt samt att både företaget och intervjupersonen behandlas anonyma. Varken 

företaget eller intervjupersonens namn nämns i uppsatsen. För att tydliggöra detta för 

företaget poängterade vi även detta i mailet till företaget samt upprepade detta vid 

intervjutillfället. I mailet framgick även uppsatsens syfte vilket gör att 

informationskravet enligt Bryman och Bell (2011) uppfylls. Trots att informationen som 

vi tar del av inte direkt är av känslig karaktär har vi ändå valt att från början 

anonymisera samtliga för att det kan var till fördel då intervjupersonen fritt kunde 

uttrycka sin upplevelse kring implementeringsprocessen av K3. Vi valde att benämna 

fallföretagen företag A till företag H och intervjupersonerna till respektive företag 

intervjuperson A till intervjuperson H. Genom att använda dessa benämningar hängas 

ingen ut och det skapas en öppen mottaglighet hos läsaren. För att bibehålla denna 
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Identifiera Sortera Analysera 

anonymitet har vi gjort vissa överväganden kring informationen rörande företagen 

exempelvis angående verksamhetsort. 

 Analysmetod 5.7
 

 

 

  

Figur 3: Modell över analysmetod. 

I det första steget identifiera bestämde vi vilka teman som skull användas vid 

sorteringen av datan. Vi utgick från samma struktur som i den teoretiska referensramen, 

implementeringsprocessen samt de övergripande kategorierna organisation, människor 

och omgivning.  Detta för att göra det tydligt, bibehålla strukturen i arbetet samt att 

intervjuguiden var utformad utifrån dessa teman vilket gjorde det naturligt att även 

klassificera svaren på samma sätt. 

Det andra steget sortera transkriberades materialet från intervjuerna. Sedan tolkade vi 

transkriberingen för att sortera in materialet under de förutbestämda temana. Vid 

sorteringen exkluderades icke relevant data såsom information kring pågående projekt 

som inte berörde ämnet. Därefter bearbetade vi materialet och presenterade empirin i 

löpande text. Materialet presenterades separat för varje fallföretag för att göra det tydligt 

och inte blanda ihop företagen. Detta gjorde vi eftersom det skulle bli komplicerat att 

hantera och presentera åtta företag tillsammans. Varje presentation strukturerades efter 

samma teman som vi sorterat datan efter för att tydligt kunna se varje enskilt företags 

empiriska bidrag. 

I det sista steget analysera skapar vi en analys av samtliga fallföretag. Målet med 

analysen är att öka förståelsen kring hur företag har gått tillväga vid implementeringen 

av en ny redovisningsstandard. Vi jämför fallföretagen och koppla det till studiens 

teoretiska referensram. Vi börjar med implementeringsprocessen för att kartlägga hur 

den har sett ut i företagen. Detta gör vi genom att skapa en trestegsmodell som 

övergripande beskriver implementeringsprocessen. Vid modellskapandet har vi hämtat 

inspiration från en tidigare studie som visat att företag genomför tre stycken faser vid 

implementeringen av en redovisningsstandard (Sandquist & Sidorsson 2006). Våra tre 

steg skapades med grund i det empiriska materialet då vi fick indikation på att det även i 

vår studie var tre steg som samtliga företag gick igenom. Vi letar efter mönster och 
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speciella nyckelord, som vi kopplar samman med en implementeringsprocess, såsom 

planering, extern hjälp, samarbete med mera för att kunna urskilja de övergripande 

stegen. Benämningen på stegen utgår från samlingsbegrepp av momenten inom 

respektive steg. Därefter urskiljer vi skillnader mellan fallföretagen i varje steg. Sedan 

resonerar vi kring varje faktor om den kan förklara varför implementeringsprocessen 

skiljer sig åt mellan företag. Vi genomför således en komparativ flerfallsanalys. Vi 

utgick från respektive faktor för att sedan motivera om faktorn har varit betydelsefull 

vid implementeringsprocessen. Det problem som kan uppstå vid detta moment är att 

flera faktorer samvarierar och påverkar varandra mer eller mindre. Vi undviker detta 

genom att vara distinkta när vi analyserar respektive faktor. Exempelvis finns det risk 

att faktorerna ledarskap och motivation samvarierar, vilket vi hanterar genom att 

konsekvent separera och resonera om vilken faktor en företeelse passar. Ett annat 

problem är att det finns risk att faktorn bransch blir en dominerande faktor. Detta kan 

framför allt bero på att hälften av fallföretagen verkan inom fastighetsbranschen vilka 

har visat sig beröras mycket av förändringen som omfattar komponentavskrivningar. 

Det finns därmed en risk för snedvridning vilken vi försöker undvika, genom att vara 

medvetna om detta samt genom att analysera faktorer inom branscher. I vår analys 

kommer vi urskilja likheter och skillnader mellan fallföretagen inom respektive faktor 

för att sedan resonera kring om faktorn har påverkat implementeringsprocessens olika 

steg.   
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– Fastighetsbranschen 

– Företaget grundades år 1987 

– 84 anställda 

– Omsatte cirka 180 miljoner kronor år 2012 

– Intervjuade ekonomichefen (hädanefter intervjuperson A) 

6 Empiri 

I detta kapitel presenteras det empiriska materialet från de åtta intervjuerna med 

fallföretagen. Varje företag presenteras separat från företag A till företag H. Materialet 

redogörs efter rubrikerna implementeringsprocessen, organisation, människor och 

omgivning. Varje företagspresentation avslutas med en sammanfattning. 

 Företag A 6.1
 

 

 

 

 

 

 Presentation företag A. 

6.1.1 Implementeringsprocessen 

Företag A fick reda på att en förändring skulle ske år 2011. Det var bland annat från en 

av företagets branschorganisationer, företagets revisorer, media och branschtidningar, 

till exempel tidningen Balans. Företag A avvaktade med att påbörja implementeringen 

vid denna tidpunkt då företaget ansåg att utformningen av regelverket inte var fastställt 

och företaget visste inte hur det skulle påverka deras redovisning. Intervjuperson A 

menar att i en stor process som denna var det fördelaktigt att avvakta för att inte göra 

arbete i onödan. Personalen började uppdatera sig på informationen men började inte 

aktivt arbeta med förändringen. Det var först i början av 2013 som företaget började 

implementeringen av K3. 

Intervjuperson A säger att företaget informerar styrelsen om K3-regelverket i 

inledningsskedet av processen. Detta för att involvera styrelsen för att de ska vara 

införstådda med att en förändring sker. Ekonomiavdelningen informerade även övriga i 

företaget för att de skulle vara medvetna om att K3-regelverket implementeras i 

företaget. Ekonomichefen gör även avstämningar med VD i bolaget angående hur 

implementeringen ska fortskrida. Företag A började implementeringen med att resonera 

kring hur regelförändringen kommer att beröra bolaget. Den förändring som framför allt 

skulle påverka företaget var komponentavskrivning. Det anordnades informationsmöten 

angående K3 med avdelningar inom bolaget, såsom ekonomiavdelningen, 
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förvaltningsavdelningen och teknikavdelningen. Under mötena kunde det uppkomma 

frågor kring förändringen och implementeringen som avdelningarna kunde lösa 

tillsammans eller om inte en lösning kunde finnas inom företaget tog de bland annat 

hjälp av branschorganisationen. Intervjuperson A har även deltagit på utbildningar från 

branschorganisationen samt informationsmöten från företagets revisionsbyrå för att 

skaffa information angående K3-regelverket. Bolagen som ingår i 

branschorganisationen utbyter också tankar med varandra exempelvis har de besökt 

varandra där de delger material och information kring hur de har tänkt hantera 

förändringen. Efter att företaget börjat sätta sig in i förändringen började 

ekonomiavdelningen fundera över hur de skulle angripa förändringen och även fundera 

över hur det skulle påverka företagets redovisning.  

“K3 handlar om tekniska överväganden som ekonomiavdelningen inte kan lösa själva.” 

Branschorganisationen för fastighetsbolag har givit ut många rekommendationer och 

vägledningar kring hanteringen av komponentavskrivning. Vägledningen ligger till 

grund för företagets utformning och klassificering av komponenter. 

Ekonomiavdelningen har genom möten tillsammans med teknikavdelningen sedan 

anpassat vägledningen för att bättre passa med företagets fastigheter. Det är många 

överväganden som den tekniska avdelningen måste reda ut. De resonerade kring hur 

uppdelningen av komponenter skulle ske och vilka avskrivningstider dessa skulle få. 

Företag utformade en egen modell som syftade till att dela in fastigheterna efter ålder. 

En fastighet delades sedan in i komponenter vars anskaffningsvärde baserades på 

bestämda procentandelar av fastighetens totala anskaffningsvärde. Denna modell 

utformades i tätt samarbete med den tekniska avdelningen då det var dessa som hade 

kunskap kring komponenter i en fastighet samt hur stor andel av fastighetens totala 

anskaffningsvärde varje komponent skulle bestå av. Företaget utformade manuellt 

modellen i Excel för att förstå hur det fungerar då allt hänger samman. Företag A gjorde 

detta för att kunna analysera förändringen innan de implementerar den i 

redovisningssystemet. Intervjuperson A uttrycker det som att de i förväg vill kunna se 

utfallet innan de ändrar i systemen. 

Efter att modellen var skapad presenterades den för VD och styrelsen för att de skulle 

kunna se hur företaget påverkas. Revisorerna kontaktades även då de kunde gå igenom 

modellen för att identifiera om de missat något. Intervjuperson A nämner också att 

reglerna för skattemässiga avskrivningar skiljer sig från komponentavskrivningar vilket 
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innebär att företaget måste tillämpa två system för att deklarationen ska upprättas enligt 

det gamla avskrivningssystemet. 

Företag A:s kvarvarande arbete är att beräkna och analysera varje fastighet var för sig, 

utifrån den modell företaget skapat. Efter analysen ska de lägga in de nya värdena i 

anläggningsregistret vilket de planerar att vara klara med till juni 2014. En annan 

förändring som intervjuperson A nämner är att företaget måste marknadsvärdera alla 

fastigheter. Detta anser de inte kommer bli några problem vilket gör att de prioriterar 

komponentavskrivningen först. 

Avslutningsvis menar intervjuperson A att företaget skulle hantera en liknande 

förändring på samma sätt, processen skulle bli densamma. När det handlar om 

redovisningsfrågor är det ekonomiavdelningen som måste vara pålästa och sedan sprida 

kunskapen vidare i organisationen. 

6.1.2 Organisation 

Företag A grundades år 1987 och verkar inom fastighetsbranschen i södra Sverige. 

Företaget hade 84 anställda varav sex stycken arbetade på ekonomiavdelningen och 

företaget omsatte cirka 180 miljoner kronor år 2012. Det är ett kommunaltägt 

fastighetsbolag som har cirka 60 procent av marknaden på orten. Intervjuperson A 

påpekar att bolaget inte får några fördelar av att vara kommunalt ägda då 

intervjupersonen menar att de måste agera affärsmässigt på marknaden som vilket bolag 

som helst. Bolaget behöver dock inte vara sparsamt med information om 

tillvägagångssättet vid implementeringen då företaget inte direkt har några 

konkurrenter. Detta underlättar vid utbyte av information mellan bolagen som 

exempelvis ingår i branschorganisationen. 

Beslut om större förändringar fattas av moderbolaget, exempelvis gemensamma 

principer inom koncernen. Intervjuperson A berättar att varje bolag har ett ägardirektiv 

som bolagen måste förhålla sig till. Det kan handla om vilken avkastning som bolaget 

ska ha eller hur företaget ska agera i vissa frågor. Beslut som inte är lika omfattande 

fattas av VD som har en särskild beslutsordning som reglerar vad denne får besluta om. 

Beslut om redovisningsförändringar fattas framför allt av ekonomiavdelningen men om 

det är större beslut, såsom förändringen gällande K3, har ekonomichefen involverat 

styrelsen i processen. 
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Företag A har tidigare upprättat årsredovisningen enligt Bokföringsnämndens allmänna 

råd och Årsredovisningslagen. Arbetet med att upprätta årsredovisningen har skett 

enligt tydliga rutiner av ekonomiavdelningen och utefter en förutbestämd tidsplan. 

Intervjuperson A uttrycker att upprättandet av årsredovisningen är en relativt enkel 

process som personalen snabbt kan sätta sig in i då det sällan är några större 

förändringar mellan åren. Det är först i år som en större förändring sker i 

årsredovisningen. Företaget använder revisorerna till hjälp för att identifiera 

förändringar eller andra viktiga aspekter som företaget själva förbisett. 

6.1.3 Människor 

Intervjuperson A studerade på ekonomlinjen med inriktning redovisning och tog sin 

examen 1985. Personen har tidigare arbetat på en revisionsbyrå under ett antal år och 

sedan varit ekonomiansvarig på ett antal bolag. Innan nuvarande tjänst arbetade 

personen på ett större börsnoterat bolag inom fastighetsbranschen. Personen har varit 

anställd som ekonomichef på företag A i tre år. Det är intervjuperson A som har det 

yttersta ansvaret för implementeringen av K3 men det är också hela 

ekonomiavdelningen som har ansvar för att förändringsarbetet utförs. Intervjuperson A 

menar att det inte endast är en ekonomisk fråga utan också en teknisk angelägenhet 

vilket har inneburit att fler avdelningar involverats i processen. Varken företaget eller 

intervjuperson A har tidigare varit med om en liknande förändring inom 

redovisningsområdet. 

”Att jobba ihop över avdelningsgränser är ett vinnande koncept.” 

Intervjuperson A berättar att vid första kontakten med K3 var inställningen negativ då 

det var något okänt som företaget inte visste vad det skulle innebära. Företagets första 

intryck var att det skulle krävas mycket administration. Från början ansågs det var 

överdrivet med olika avskrivningstider på varje komponent men ju mer de arbetade med 

K3 desto positivare blev inställningen till K3. Intervjuperson A poängterar att företaget 

har haft en generellt bra inställning till förändringen. Samarbetet över 

avdelningsgränserna vid implementeringen av K3 har även inneburit en ökad förståelse 

mellan avdelningarna, exempelvis en ökad förståelse av vad respektive avdelning gör 

för något. Eftersom K3 är principbaserat kan även den rättvisande bilden variera på 

grund av att varje företag kan tolka regelverket olika. Poängen var att öka jämförelsen 
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mellan bolagen, men intervjuperson A är tveksam till om det verkligen kommer att 

uppnås.  

”Mer rättvisande men mer administration och mer jobb.” 

6.1.4 Omgivning  

Intervjuperson A anser att företaget inte har några direkta intressenter som skulle ha 

nytta av företagets årsredovisning utan den är speciellt till för bolagsverket. 

Ekonomichefen anger dock att årsredovisningen är betydelsefull inom organisationen då 

exempelvis bilagor används löpande. Enligt intervjuperson A har företaget inte direkt 

påverkats av omgivningen, de har känt att det är företagets ansvar och att de själva 

måste påbörja processen. Intervjupersonen påpekar ändå att branschorganisationen har 

varit informativa vad gäller tidsåtgången för att implementera denna stora förändring. 

Företag A anlitar en av de större revisionsbyråerna. Företagets revisorer har inte 

påverkat implementeringsprocessen nämnvärt då intervjuperson A menar att regelverket 

även är nytt för revisorerna. Dock kommer revisorerna vara viktiga vid utformning av 

praxis då revisorerna kan ha olika syn på tillämpningen av K3. 

6.1.5 Sammanfattning företag A 

Företaget är ett kommunalägt fastighetsbolag och påbörjade implementeringen av K3-

regelverket i början av 2013. Det är framför allt från branschorganisationen som 

företaget har fått information och vägledning. Företag A har även genom utbyte med 

andra bolag inom samma bransch fått information kring hur implementeringen kan ske. 

Den främsta förändringen för företaget är komponentavskrivning. Företaget har 

utformat en egen modell för hanteringen av komponentindelningen. Vid genomförandet 

av detta involverades flera avdelningar såsom förvaltningsavdelningen och den tekniska 

avdelningen men ekonomiavdelningen var den centrala delen vid planeringen av 

implementeringen. Det var även ekonomiavdelningen som spred information kring K3 

vidare inom organisationen till exempelvis styrelse, VD och övriga anställda. 
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– Industribranschen 

– Företaget grundades år 1902 

– 476 anställda 

– Omsatte cirka 1 460 miljoner kronor år 2012 

– Intervjuade företagets redovisningscontroller (hädanefter intervjuperson B) 

 Företag B 6.2

 

 

 

Presentation företag B. 

6.2.1 Implementeringsprocessen 

Intervjuperson B fick information angående att K3-regelverket var under utformning år 

2009. Denna information var direkt från BFN via ett informationsmöte på 

intervjupersonens tidigare arbetsplats. Vid denna tidpunkt lade företaget inte så stort 

fokus på regelverket då det fortfarande var under bearbetning. Intervjupersonen har 

också fått löpande information angående K3 via media. Företaget B fick i början av 

2013 detaljerad information angående K3 via ett informationsmöte på en av de större 

redovisningsbyråerna där intervjupersonen deltog. Intervjuperson B har efter detta haft 

kontakt med revisorerna för att få klarhet i vissa frågor men revisorerna har inte kunnat 

besvara frågorna. Koncernen som företaget ingår i har på hösten 2013 haft en utbildning 

angående K3-regelverket, med anpassningar för koncernen, där ekonomerna inom 

organisationen deltog. Företaget började aktivt arbeta med K3-regelverkets förändringar 

under våren 2014. 

I företag B är det ekonomichefen, redovisningscontrollern och fabrikscontrollern som 

har ansvaret för implementeringen av K3 men det är redovisningscontrollern som har 

huvudansvaret och är den som samordnar processen. Intervjuperson B berättar att de 

inte detaljerat analyserat innebörden av K3 men hen tror det är anläggningsregistret som 

kommer vara den mest krävande förändringen. Vid granskningen av 

anläggningstillgångarna kommer andra i organisationen involveras då de kan ha 

kunskap som kan vara till nytta för implementeringen. Företag B har även en del 

leasingavtal som alla är klassificerade som operationella leasingavtal. Dessa kommer att 

analyseras och klassificeras utifrån K3-regelverkets uppdelning. 

Intervjuperson B berättar att målet med implementeringen är att till stora delar vara 

klara innan sommaren 2014 och att helst vara klara till företagets större bokslut i 

september som kommer granskas av revisorn. För att lyckas med implementeringen av 
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K3 menar intervjuperson B att det blir viktigt för företaget att de avsätter tiden och 

resurserna som krävs för att genomföra implementeringen. Företaget kommer även 

behöva hjälp från externa resurser såsom revisorer. Intervjupersonen menar att om inte 

revisorerna själva kan hjälpa till måste de kunna hänvisa till någon där företaget kan få 

den hjälp som de behöver. 

“Vi är en rätt slimmad ekonomiavdelning och har även mycket annat att göra. Det 

gäller att hitta den tid som kommer krävas, att prioritera detta.” 

Företag B kommer även behöva synkronisera sin implementering av K3 med 

koncernens redovisningsmanual. De måste därmed granska förändringarna i sin 

juridiska enhet för att harmonisera dessa med koncernens redovisning. Intervjuperson B 

berättar att företaget kommer hantera implementeringen så att de även kan dra nytta av 

den vid senare tillfälle. 

6.2.2 Organisation 

Företag B grundades år 1902 och verkar inom tillverkningsindustrin med försäljning till 

professionella användare. Företaget är en av de ledande aktörerna inom 

marknadsområdet och år 2012 hade företaget cirka 1 460 miljoner kronor i omsättning 

samt 476 anställda. Av dessa 476 var det sju stycken som jobbade på 

ekonomiavdelningen. Företaget är en egen juridisk enhet men ingår i en internationell 

koncern och ägs av moderbolaget som är ett noterat bolag. Företaget har en egen 

redovisning och rapporterar till moderbolaget som sedan konsoliderar koncernens 

siffror. Företag B består av tre stycken olika enheter med separata huvudböcker. 

Enheternas separata huvudböcker konsolideras vid årsbokslutet ihop till en enda 

huvudbok för hela den juridiska enheten. Den juridiska enhet som företag B utgör inom 

koncernen använder en funktionsindelad organisation medan affärsområdet inom 

koncerner som de ingår i använder en matrisindelad organisation. 

Företag B ansvarar själva för att de följer de lagar och regler som finns angående 

redovisningen samt ser till att införa förändringar när det behövs. Det förekommer även 

att koncernen skickar ut information till ekonomerna i koncernen angående förändringar 

som behöver göras. Varje juridisk enhet får sedan ansvara för att förändringarna 

implementeras. Vid implementeringen av K3 kommer intervjupersonen och 

ekonomichefen fatta besluten angående K3 och sedan harmonisera dessa mot 

koncernens redovisningsmanual. 
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“Vi kan inte helt leva vårt eget liv utan vi är en del av ett affärsområde i en väldigt stor 

koncern.” 

Intervjuperson B berättar att de tidigare har upprättat årsredovisningen på egen hand, 

utan hjälp från revisorer. Företaget har tillämpat Bokföringsnämndens normgivning och 

Årsredovisningslagen vid upprättandet av årsredovisningen. Ekonomiavdelningen har 

fått konsolidera ihop de olika huvudböckerna från respektive enhet vid sidan av 

systemet i Excel för att sedan utgå från detta vid upprättandet av årsredovisningen. 

Tidigare har de gjort hela årsredovisningen i Excel men när redovisningscontrollern 

tillträdde år 2012 investerade de i ett bokslutsprogram som ett hjälpmedel vid 

upprättandet årsredovisningen. 

Företag B har inte, vad intervjuperson B vet, tidigare implementerat en liknande 

förändring. Har företaget gjort det under tiden intervjupersonen inte arbetade där finns 

det ingen dokumentation och personal som i så fall arbetat med implementeringen finns 

inte kvar i organisationen. 

6.2.3 Människor  

Intervjuperson B har studerat ekonomilinjen och tog examen 1992. Personen började sin 

karriär som redovisningsekonom och avancerade till redovisningschef inom samma 

organisation. Efter 17 år på sin första anställning började personen arbeta som 

ekonomi/administrativ chef inom ett industriföretag. I detta företag arbetade 

intervjuperson fram tills 2012 då denne bytte arbetsplats och blev 

redovisningscontroller i företag B. Intervjuperson B berättar att under sitt första jobb var 

hen delaktig i implementeringen av ett nytt affärssystem. Personen menar att erfarenhet 

från detta inte kommer vara till större hjälp vid implementeringen av K3 då det är två 

skilda saker. Dock kan det bli till nytta ifall implementeringen av K3 innebär några 

förändringar av systemen. 

Intervjuperson B säger att övriga i företaget inte direkt är medvetna om att K3 finns. 

Ekonomiavdelningen har ännu inte granskat detaljerna i K3-regelverket men ser 

komponentavskrivningen som den största utmaningen. Intervjuperson B säger att det 

inte kommer bli några problem att implementera K3 men att det kommer kräva en del 

tid och resurser. Personen menar att tidsramen från BFN är rimlig då information 

angående K3 har sedan länge förmedlats och speciellt under 2013 har företaget fått ta 
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del av mycket information. Intervjupersonen har inte heller upplevt någon direkt 

påtryckning från revisorer gällande att implementera K3. 

K3-regelverket kan kännas lite oklart angående hur företag ska göra berättar 

intervjupersonen. Intervjupersonen har även upplevt detta från externt håll då 

revisorerna inte alltid har kunnat svara på hens frågor angående K3. Intervjuperson B 

säger att det är svårt att uttala sig om företagets skulle implementera på samma sätt vid 

en liknande förändring då företaget fortfarande är i inledningsfasen av 

implementeringen.   

6.2.4 Omgivning 

Intervjuperson B anser att företagets årsredovisning är till för olika intressenter såsom 

kunder och leverantörer. Ägarna kan även ha intresse av årsredovisningen men 

intervjupersonen menar att den information som återfinns i årsredovisningen kan ägarna 

istället få internt via koncernredovisningsprogrammet vilket gör att årsredovisningen 

blir av mindre intresse för ägarna. Hen säger att årsredovisningen är en offentlig 

handling som ska finnas till för alla de som vill läsa den. Intervjuperson B menar att det 

inte är några av företagets intressenter som kommer påverka hur företaget 

implementerar K3-regelverket. Revisorerna har inte varit påtryckande gällande K3. 

Personen anser att implementeringen är företagets problem och att de själva kommer 

styra hur implementeringsprocessen kommer se ut. Om det är något som har påverkat 

hur implementeringsprocessen kommer se ut berättar intervjupersonen att det i så fall 

kommer vara tidskravet på att vara klar till årsbokslutet 2014. 

Företag B anlitar en av de större revisionsbyråerna. Företaget kommer behöva hjälp från 

revisorerna på de punkter företaget inte har tillräcklig kunskap. Intervjupersonen 

efterfrågar praxis på området men påpekar även att det är nytt för alla och att det 

kommer dröja innan det utformas praxis. Personen berättar att revisorerna inte själva har 

haft den kunskap som företaget efterfrågat men hoppas på att detta förändras till 

företaget mer aktivt börjar implementeringsprocessen.   

6.2.5 Sammanfattning företag B 

Företaget är ett industriföretag med en internationell ägare som är noterad på börsen. 

Företaget började våren 2013 att införskaffa information angående K3-regelverket men 

har inte påbörjat implementeringsprocessen i någon större utsträckning. Företag B har 

fått information kring regelverket från företagets revisorer och moderbolaget. Det är 
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– Industribranschen  

– Företaget grundades år 1955 

– 237 anställda 

– Omsatte cirka 430 miljoner kronor år 2012 

– Intervjuade företagets controller (hädanefter intervjuperson C) 

ekonomiavdelningen som har till uppgift att planera och införa regelverket. Företaget 

anser att det är komponentavskrivningen som kommer vara den största förändringen. 

Företaget planerar att ha kommit en bra bit på väg med implementeringen till sommaren 

2014 och målet är att vara helt klara till bokslutet i september 2014. Företaget ingår i en 

stor koncern vilka de behöver ta hänsyn till vid implementeringen av K3. 

 Företag C 6.3
 

 

 

 

 

 

Presentation företag C. 

6.3.1 Implementeringsprocessen 

Företag C fick reda på att en förändring skulle ske år 2012 då ekonomichefen var på 

utbildning hos företagets revisionsbyrå. Personalen på ekonomiavdelningen är 

medvetna om vilka förändringar som företaget måste genomföra. Men eftersom 

företaget har brutet räkenskapsår, första september till sista augusti, har företaget enligt 

intervjuperson C inte bestämt hur implementeringsprocessen ska gå till.  

Företaget är nu våren 2014 i fasen att klargöra vad det är som kommer att påverka 

bolaget. Intervjuperson C säger att deras anläggningstillgångar ska ses över för att dessa 

ska specificeras i komponenter. Målet är att vara klara med komponentidentifieringen 

under våren 2014. Andra förändringar såsom notangivelser, koncernbidrag, 

minoritetsintresse i koncern och uppskjutna skatter i form av obeskattade reserver är 

exempel på vad företag C måste genomföra enligt intervjuperson C. Företaget har 

planerat att vara klara med dessa åtgärder hösten 2014. 

Hur företaget går tillväga vid implementeringen är oklart, men intervjuperson C menar 

att företaget måste se över företagets rutiner och på så sätt kommer vissa förbättringar 

göras. Intervjupersonen föredrar att sätta ut ett slutmål och där i mellan ha tydliga 

delmål. De har diskuterat målen men inte skrivit ner de än. Intervjupersonen och 

ekonomichefen har varit på informationsmöten angående K3-regelverket hos företagets 

revisionsbyrå. Där har de bland annat fått råd kring hur företaget ska hantera vissa 
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förändringar. Intervjupersonen upplevde att vissa ändringar inte riktigt varit klara därför 

har företaget inte kunnat ta ställning till när, vad och hur implementeringsprocessen 

kommer se ut. Det är revisionsbyrån som har sammankallat och bjudit in byråns 

klientföretag till dessa möten. Intervjupersonen konstaterar att det är personerna som 

varit på mötena som har till uppgift att förmedla informationen vidare internt i företaget. 

Ekonomichefen har tidigare arbetat som revisor och har på så sätt god insikt i sådant 

arbete menar intervjuperson C, vilket också innebär att företaget kommer lösa 

implementeringen på egen hand och inte behöva hjälp utifrån. 

“Vi som deltagit måste upplysa övriga om att det pågår en förändring och att det beror 

på X, Y eller Z.” 

Intervjuperson C upplever att BFNs tidsram inte är något problem. Men det är viktigt att 

upprätta en tidplan för att implementeringen sker i rätt ordning och att det underlättar 

processen. Det är också viktigt att ha en tidsplan på grund av att det vardagliga arbetet 

också ska göras och det blir även lättare för alla berörda parter att veta vad som pågår. 

Intervjupersonen diskuterar även om det är fördelaktigt att ta in en extra person. Det 

skulle innebära att någon som kan historien, som har kunskap kring hur företaget 

tidigare har gjort, måste finnas tillgänglig för att berätta hur processen ska genomföras. 

Mer konkret visa hur företaget har gjort tidigare och hur redovisningen ska överföras 

det till det nya. Intervjupersonen menar att det skulle vara tidskrävande att lära upp en 

ny person. 

I och med att företaget inte direkt påbörjat implementeringsarbetet än, vet de inte riktigt 

hur stora förändringarna kommer att bli för företaget. Intervjuperson C berättar att det 

kan vara svårt att införa en förändring då samtliga i företaget inte är 

förändringsbenägna. Det kan vara svårt att få individer att följa med i en 

förändringsprocess då de tycker att det är något som de själva inte berörs av. Därför är 

det viktigt att beskriva och argumentera varför förändringen måste genomföras. Det 

som kan vara en konsekvens av implementeringen är utökad arbetstid under vissa 

perioder, vid vissa implementeringsmoment. I detta sammanhang poängterar 

intervjupersonen att det enligt regelverket finns en utsatt tidsram när företagen måste 

vara färdiga och tillämpa regelverket. 

Det som också kan påverka implementeringsprocessen är exempelvis om företaget inte 

hittar viss information angående det nya regelverket. Intervjupersonen menar att detta 
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kan påverka processen negativt. Det handlar om att få rätt kunskap från andra aktörer 

som företaget själva har svårt att påverka. Det som internt kan komma att bli 

problematiskt är tiden, då ekonomiavdelningen består utav tre personer upplever 

intervjupersonen att detta projekt, som är en extraordinär uppgift, kan komma att kräva 

övertid. Men implementeringsprocessen kommer inte vara ett problem för företaget.  

Avslutningsvis påpekar intervjupersonen att om en liknande förändring skulle inträffa 

skulle de försöka genomföra övergången bättre än denna gång trots att de inte har 

kommit lång med processen. Företaget skulle titta på hur de genomförde processen 

denna gång för att sedan fundera över vad de hade för problem och då kanske göra 

övergången i en annan ordning. De skulle helt enkelt fundera över hur processen skulle 

genomföras på ett bättre sätt, vad som var bra och vad som var mindre bra. 

Intervjupersonen menar även att det är bra att meddela alla i företaget kring vad som 

håller på att ske och även förklara varför företaget ska göra detta.  

6.3.2 Organisation 

Företag C grundades år 1955 och är ett privatägt familjeföretag inom industribranschen 

i södra Sverige. Företaget hade 237 anställda varav tre stycken arbetade på 

ekonomiavdelningen. Företaget omsatte cirka 430 miljoner kronor år 2012. 

Intervjuperson C menar att eftersom det är ett familjeföretag är det ”nära till besluten”, 

det vill säga beslutsprocessen är snabb. Företaget anses som det fjärde största i världen i 

just deras marknadsområde. 

Beslut angående redovisningen fattas av personerna som arbetar på 

ekonomiavdelningen men framför allt av ekonomichefen. Företaget informerar också 

styrelsen om vissa beslut då de får chans att komma med invändningar eller som i detta 

fall, implementeringen av K3, överlämnar de besluten åt ekonomichefen. 

Intervjupersonen berättar att styrelsen är involverad ganska mycket i företagets beslut 

men att vissa delar kan beslutas på ledningsgruppmöten eller av VD. Det beror på hur 

många det är som påverkas av beslutet och vad frågan handlar om. Intervjuperson C 

konstaterar att företaget försöker vara flexibla och utnyttja att besluten finns nära med 

tanke på att företaget inte har någon moderorganisation. 

Den första inställningen som intervjupersonen upplevde var att det skulle bli krävande 

att förändra redovisningen men samtidigt såg hen att det kunde leda till en bra effekt. 

Intervjupersonen är övertygad om att förändringen kommer att leda till det bättre men 
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konstaterar att det också är mycket arbete som krävs. Företagets inställning har varit 

svårtolkad, intervjupersonen tror inte de är medvetna om vad som sker och menar att de 

inte är intresserade. Intervjupersonen anser att det är ekonomiavdelningen som måste 

styra processen och engagera de övriga. 

“Vi ser det som ett tillfälle att förändra verksamheten till det bättre.” 

Tidigare har årsredovisningen upprättats enligt Bokföringsnämndens allmänna råd och 

Årsredovisningslagen. Företaget gör två riktiga bokslut, halvår och helår. 

Intervjupersonen berättar att redovisningsarbetet görs mycket rutinmässigt.   

6.3.3 Människor 

Intervjuperson C är gymnasieekonom och har arbetet på företag C som controller i åtta 

år. Tidigare har hen arbetat med utbildning av affärssystem. Intervjupersonen tror att 

dessa tidigare erfarenheter kan underlätta vid övergången till K3 då det kan vara en 

fördel att kunna se helheten. Det är intervjupersonen, ekonomichefen samt en person till 

som arbetar på ekonomiavdelningen. Det är framför allt de tre som kommer att arbeta 

och planera implementeringen av regelverket. Ekonomichefen har arbetat på företaget i 

tre år och den tredje personen har arbetat inom företaget i cirka 26 år och blev anställd 

direkt efter gymnasiet. Den som har det yttersta ansvaret över 

implementeringsprocessen är ekonomichefen samt intervjupersonen. 

Intervjupersonen har inte tidigare varit med om någon liknande förändring i 

redovisningsstrukturen, endast små förändringar som inte krävt några speciella insatser. 

En liten förändring kan implementeras från en dag till en annan. Det är intervjupersonen 

som ofta är den som sammanställer materialet till redovisningen och sedan överlämnar 

det till ekonomichefen. Intervjupersonen menar då att om hen märker att någoting inte 

är bra, diskuteras detta med övriga för att hitta en lösning. Lösningen testas och sedan 

analyseras utfallet för att se om det blev bättre eller sämre. Det är således viktigt att ha 

en god kommunikation mellan de personer som involveras i förändringen menar 

intervjuperson C. 

Företaget ser denna utveckling inom redovisningsområdet som en utmaning. Det är 

viktigt att fler än en person på ekonomiavdelningen vet vad förändringen kommer att 

innebära. Exempelvis om det skulle uppkomma någon frånvaro är det viktigt att det 

finns någon mer som är involverad i processen. Således är det viktigt att ständigt ha en 
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dialog med de personer som är inblandade. Intervjupersonen poängterar att 

rutinbeskrivning är ett sätt att hantera oplanerad frånvaro. Nedskrivna rutiner är något 

som företaget inte har än men planen är att göra rutiner för varje arbetsuppgift.  

6.3.4 Omgivning 

Intervjupersonen anser att företagets årsredovisning framför allt är till för företaget men 

även för bolagsverket, andra företag, privatpersoner, leverantörer och banken. Det är ett 

bra verktyg för att visa andra hur det går för företaget. Men dessa har inte påverkat 

implementeringsprocessen, varken hur företaget har implementerat eller kommer att 

implementera. Gemene man kommer troligtvis inte märka förändringen men 

exempelvis en ny leverantör kommer göra det. Eftersom de ofta är intresserade av 

företagets utveckling över en längre period kommer de notera att någonting har 

förändrats i årsredovisningen året vid övergången. Intervjupersonen konstaterar att 

företagets intressenter inte kommer att påverka processen. Företaget kommer endast ta 

hänsyn till sig själva och givetvis vad regelverket säger. De gör förändringen på grund 

av att företaget måste. 

“Årsredovisningen är till för oss själva!” 

Revisorernas arbete har förändrats de senaste åren, upplever intervjuperson C. Företaget 

anlitar en av de större revisionsbyråerna. Bland annat har revisorer börjat dokumentera 

företagets rutiner mer, har mer åsikter och synpunkter på exempelvis företagets interna 

kontroll. Revisorerna har sammankallat till informationsträffar och tagit kontakt med 

företaget tidvis gällande K3. Men revisorerna har inte hittills påverkat 

implementeringen. 

6.3.5 Sammanfattning företag C 

Företaget är ett familjeföretag och verkar inom industribranschen. Företaget har brutet 

räkenskapsår, första september till sista augusti. Målet är att vara klara med 

implementeringen hösten 2014. Det är vid intervjutillfället oklart om hur mycket 

företaget kommer att påverkas av det nya K3-regelverket. Företagets mål är att vara 

klara med komponentindelningen under våren 2014. Det är två personer från företaget 

som har varit på informationsmöte hos företagets revisorer. 
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– Fastighetsbranschen 

– Företaget grundades år 1945 

– 93 anställda 

– Omsatte cirka 410 miljoner kronor år 2012 

– Intervjuade ekonomichefen (hädanefter intervjuperson D) 

 Företag D 6.4

 

Presentation företag D. 

6.4.1 Implementeringsprocessen 

Företaget hade vid årsskiftet 2013/2014 genomgått en fusion vilket innebar att de båda 

företagen till tidpunkten för fusionen gjort implementeringen var för sig. Företagen var 

därmed tvungna att genomföra processen på liknande sätt för att underlätta 

sammanslagningen. Intervjupersonen har svårt att svara på om företaget genomgått 

någon liknande förändring som K3. Kanske i mindre skala men inte i klass med detta, 

då hen anser att detta är en stor förändring. 

Intervjupersonen konstaterar att införandet av ett nytt regelverk varit på gång i flera år, 

men att det skjutits fram flera gånger. Det var först år 2012 som intervjupersonen fick 

reda på att ett nytt regelverk skulle tillämpas. Företaget har bland annat rådfrågat 

experter, bland annat inom branschorganisationen som tagit fram både bra information 

och utbildning enligt intervjupersonen. Hen berättar att företaget har utgått från denna 

vägledning då de planerat och utfört förändringen. Företag D började våren 2013 

fundera över komponentindelningen vilket företaget anser som den mest krävande 

förändringen. Intervjupersonen upplever att tillvägagångsättet vid implementeringen 

varit fri, det har inte varit någon som säger specifikt hur det ska se ut. På grund av att 

företaget har systerföretag har bolagen försökt att samarbeta för att använda liknande 

komponentuppdelning. 

Information kring regelverket har företag D hämtat från branschorganisationen, 

redovisningsexperter och företagets revisionsbyrå. Intervjupersonen berättar att de har 

haft utbyte med revisorer men att det framför allt är branschorganisationen som har varit 

drivande. Branschorganisationen har bland annat visat exempel på hur företag som 

frivilligt valt att tillämpa komponentavskrivning tidigare gjort. De har också utformat en 

broschyr i samarbete med redovisningsexperter, som ska vara vägledning vid 

komponentindelningen. Sedan har företaget anpassat denna modell till företagets 
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förutsättningar. De har även reflekterat över hur de har gjort innan och hur det kommer 

att se ut i framtiden gällande komponentavskrivningen. Intervjupersonen menar att 

revisorerna inte direkt gett någon vägledning. 

“Det är god redovisningssed som utvecklas bland företagen.” 

Det var först sommaren 2013 som företaget praktiskt började planera processen. Vid 

implementeringen valde företaget att hyra in en extra person via ett bemanningsföretag. 

Denna person började under hösten 2013 och agerade som en extra resurs. Exempelvis 

hjälpte hen företag D med det praktiska arbetet, såsom lägga in det nya 

anläggningsregistret i företagets system och föra in information i systemen. 

Anläggningstillgångarna skulle först delas upp i byggnader och sedan i komponenter. 

Processen var tidskrävande och skapade administrativt arbete. Företaget är inte klara 

med genomgången av anläggningsregistret vid intervjutillfället. Intervjupersonen 

kommenterade också att företaget måste upprätta en årsredovisning för jämförelseåret 

2013 vilket innebär att de måste räkna om ingående balans. Därför måste företaget 

också gå igenom underhållsprojekten som de har haft under 2013. De måste alltså 

systematiskt gå igenom och korrigera bokföringen. Intervjuperson D menar att de måste 

göra detta innan företagets tertiärbokslut, den sista april. 

Den förändring som har varit mest krävande är komponentavskrivning. På grund av att 

företag D verkar inom fastighetsbranschen är företagets viktigaste tillgång deras 

fastigheter. Under hela processen har ekonomiavdelningen haft ett nära samarbete med 

fastighetsavdelningen. Intervjupersonen menar att det framför allt är de som kan 

företagets fastigheter och hjälpte till att utforma modellen som behövdes för 

komponentindelningen. När fastighetsavdelningen i framtiden gör stora 

underhållsprojekt måste de nu reflektera över hur komponenterna ska delas upp vilket 

påverkar planeringen och budgeten. Andra förändringar är exempelvis 

marknadsvärderingen. Företaget har tidigare marknadsvärderat fastigheterna enligt en 

egen modell, men nu ska även det totala marknadsvärdet för företaget redovisas i not. 

Intervjupersonen upplever att det finns en osäkerhet kring hur de ska planera kommande 

år med hänvisning till det nya regelverket. 

Intervjuperson D upplever att företaget varit ute i god tid inför implementeringen. Hen 

har också haft kontakt med andra bolag inom branschen som inte har kommit lika långt. 

Eftersom företaget började så pass tidigt upplever intervjupersonen att företaget inte har 
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haft något problem med BFNs utsatta tidsram. Men hen påpekar att processen är en 

extra arbetsuppgift och att det löpande arbetet ska fortgå plus att företaget precis 

genomgått en fusion. Intervjupersonen säger att företaget har utsatta deadlines då vissa 

arbetsuppgifter måste vara klara vilket också personalen är medvetna om. Det är 

framför allt utefter dessa mål personalen arbetar. Men eftersom företaget genomfört den 

mest administrativa delen, komponentindelningen, känner de sig inte stressade inför det 

som är kvar av implementeringsprocessen. Intervjupersonen poängterar att företaget 

inte har något val med att tillämpa regelverket utan att de är tvungna att genomföra 

implementeringen under den utsatta tidramen. 

Avslutningsvis menar intervjuperson D att år 2014 blir en prövning, företaget får pröva 

sig fram och sedan reflektera över hur det blev. Om två-tre år har företaget kommit in i 

detta och då kanske de tycker att det var en bra utveckling inom redovisningsområdet. 

Intervjuperson D hävdar att företaget skulle implementera på samma sätt om en 

liknande förändring skulle inträffa. De skulle vara ute i god tid, planera hur företaget 

skulle göra och framför allt fundera över hur det påverkar redovisningen samt göra 

flerårsanalyser. Intervjupersonen avslutar med att säga att det är spännande med 

förändringar, det blir en utmaning för företaget och de anställda.  

“Förhoppningsvis leder detta till det bättre, en mer rättvisande bild.” 

6.4.2 Organisation 

Företag D grundades år 1944 och är ett kommunalt fastighetsbolag i södra Sverige och 

ingår i en koncern med flera systerföretag. Företaget hade 93 anställda varav sex 

stycken arbetade på ekonomiavdelningen. Omsättningen var cirka 410 miljoner kronor 

år 2012. Intervjupersonen anser att företaget har majoritetsandelen av marknaden i orten 

men att de på senare år har sålt en del fastigheter till privata fastighetsbolag. 

Beslut kring förändringar diskuteras ofta på ledningsgruppnivå. Intervjupersonen säger 

att det är ekonomiavdelningen som beslutar om implementeringsprocessen planering 

och genomförande. Om det är stora förändringar måste besluten fattas i styrelsen. 

Intervjuperson D poängterar att K3 inte var ett beslut som fattades av styrelsen utan det 

fördes mer en diskussion för att informera om hur företagets redovisning skulle 

påverkas. Andra större beslut kan ske på moderbolagsnivå såsom investeringsbeslut. 
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Företag D har tidigare upprättat årsredovisningen enligt Bokföringsnämndens allmänna 

råd och Årsredovisningslagen. Tillvägagångsättet har varit traditionellt, 

ekonomiavdelningen har upprättat redovisningen efter rutinmässiga steg. 

Intervjupersonen säger att branschorganisationen framhöll att det skulle bli en mer 

rättvisande bild av redovisningen, men intervjupersonen är tveksam till detta. Hen 

menar att om företaget genomför denna förändring blir det ingen större förändring rent 

avskrivningsmässigt, det vill säga totalt sätt blir det ingen skillnad. Företagets generella 

inställning är att det blir mer administration eftersom det är ett nytt tankesätt. Hen 

upplever att företaget har känt en viss osäkerhet kring hur det kommer att påverka deras 

redovisning. Ekonomiavdelningen har också upplevt mer administration och de har 

också funderat på hur det kommer att påverka ekonomin i framtiden. Det finns också en 

osäkerhet kring hur företaget praktiskt ska tillämpa regelverket. 

6.4.3 Människor 

Totalt har företaget 93 anställda varav ekonomiavdelningen består utav sex personer 

samt en extra inhyrd person. Det är framför allt intervjupersonen och två personer till 

som involveras i implementeringsprocessen förutom den extra resursen. Därutöver är 

cirka en till två personer från fastighetsavdelningen som också involveras. 

Intervjuperson D har arbetat som ekonomichef på företaget i fem och ett halvt år. 

Personen har studerat ekonomutbildningen med inriktning redovisning och har därefter 

bland annat arbetat på skatteverket, ekonomiavdelningar och innan nuvarande tjänst har 

hen arbetat som ekonomichef inom energibranschen. Intervjupersonen funderar över 

vad förändringen kommer att innebära, mer administration till vilken nytta. Hen 

upprepar att det är ett nytt sätt att se på redovisningen och att det är nytt för alla aktörer. 

Intervjupersonen har det övergripande ansvaret över implementeringsprocessen. 

Personen har inte tidigare varit med om en liknande förändring men hen ger exempel på 

en tidigare tjänst i ett företaget som ingick i en stor internationell koncern. Vid 

redovisningsarbetet i dessa komplexa organisationer kan det uppkomma problematik 

mellan svenska och internationella regler då exempelvis skatter och pensioner måste 

anpassas till de nationella reglerna.  

6.4.4 Omgivning 

Intervjupersonen anser att företagets årsredovisning är till för företagets kunder, 

hyresgästerna. Andra som kan ha intresse av redovisningen kan vara ägarna, långivarna 
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– Fastighetsbranschen 

– Företaget grundades år 1942 

– 137 anställda 

– Omsatte cirka 590 miljoner kronor år 2012 

– Intervjuade redovisningschefen (hädanefter intervjuperson E) 

och allmänheten i stort. Intervjupersonen säger att dessa intressenter inte har påverkat 

implementeringsprocessen. Men att branschorganisationen har varit pådrivande med 

bland annat att företaget ska samarbeta med teknikerna i bolaget eftersom det är de som 

besitter kunskapen om fastigheterna. Företag D anlitar en av de större revisionsbyråerna 

men intervjupersonen menar att revisorn inte har påverkat processen. 

6.4.5 Sammanfattning företag D 

Företaget är ett kommunalägt fastighetsbolag och som vid årsskiftet 2013/2014 

genomgick en fusion. Till denna tidpunkt hade de båda företagen förbrett 

implementeringen var för sig på ett liknande sätt för att underlätta sammanslagningen. 

Det var först våren 2013 som företaget påbörjade implementeringen av K3-regelverket. 

Företaget har tagit hjälp av branschorganisationen och andra redovisningsexperter. 

Företagets revisorer har också varit hjälpsamma vid implementeringen. Den 

redovisningsförändring som påverkar företag D mest är komponentavskrivningen. 

Företaget har under processen utformat en modell vid komponentindelningen i nära 

samarbete med fastighetsavdelningen. Det var under sommaren 2013 som planeringen 

genomfördes och under hösten 2013 hyrde företaget även in en extra resurs för att 

avlasta den ordinarie personalen. 

 Företag E 6.5
 

 

 
 

Presentation företag E. 

 
6.5.1 Implementeringsprocessen 

Det första utkastet av regelverket fick intervjuperson E ta del av under 2012. 

Intervjuperson E säger att kunskapen kring vad förändringen skulle innebära vid det 

tillfället var dålig vilket gjorde att de avvaktade något. Det är från ekonomiträffar och 

utskick från branschorganisationen samt information från både bolagets koncern och 

revisorer som har ökat intervjupersonens kunskap kring regelverket. Efter den 
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fördjupade kunskapen började företaget praktiskt att arbeta med implementeringen 

våren 2013. 

Intervjuperson E berättar det är hen som har ansvaret men att det har förts diskussioner 

med olika avdelningar inom organisationen vid implementeringen av K3-regelverket. 

Hen påpekar att det är främst komponentavskrivningen som kommer beröra 

organisationen. Styrelsen i företaget har informerats om K3-regelverket för att de ska 

veta vad det kommer innebära. Företag E började implementeringsprocessen med att se 

över siffrorna för 2013. Intervjuperson E hade i inledningen av 

implementeringsprocessen diskussioner med fastighetsförvaltarna inom bolaget för att i 

ett första steg klassificera vad som ska anses som väsentligt samt vad som är betydande. 

Företag E har valt att definiera väsentligt och betydande främst utifrån ekonomiska 

värden. De började med att definiera vad som skulle komponentindelas och bestämde 

att det var fastigheterna som skulle utgöra grunden för komponentindelningen. Efter 

beslutet av vad som ska delas in i komponenter började intervjuperson E att ta fram vad 

som skulle utgöra en enskild komponent. Vid klassificeringen av hur detaljerat varje 

fastighet ska indelas har de inspirerats av andra företag inom branschen. De har sett att 

de företag som varit detaljerade vid indelningen av komponentera har haft ett 

svårhanterligt anläggningsregister vilket gjorde att de valde mindre detaljerade 

komponentindelning på tio stycken komponenter. De har tagit hjälp av 

branschorganisationens vägledning angående komponentklassificeringen men 

modifierat den för att bättre passa deras organisation. Intervjuperson E säger att hen har 

använt sig av litteratur och kontakt med kunniga inom området för att bedöma om 

avskrivningstiden och värdefördelningen för varje komponent som de klassificerat 

verkar rimliga. Framtagandet av avskrivningstiderna och värdefördelning har skett i tätt 

samarbete med den tekniska förvaltningen och underhållsavdelningen då det enligt 

intervjuperson E är dessa som har bäst kunskap om fastigheterna. 

Efter att de klassificerat komponenterna skapade de en modell i Excel för att kunna 

räkna om samtliga fastigheter enligt komponentmetoden. Intervjuperson E säger att 

själva omräkningen och ändringen av anläggningstillgångarna inte varit något problem 

utan utmaningen blir att kunna arbeta efter det nya redovisningssättet. För att underlätta 

arbetet med framtida avskrivningar har företag E anlitat ett externt företag för att skapa 

ett nytt system för deras anläggningstillgångar. Detta för att kunna hålla reda på både de 

redovisningsmässiga avskrivningarna samt de skattemässiga avskrivningarna. 
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När modellerna och omräkningarna var gjorda presenterade intervjuperson E utfallet för 

revisorerna för att visa hur företaget har tänkt och om det var rimligt att göra på detta 

sätt. Företag E har även använt sina klassificeringar på de olika komponenter som 

specifikationer som entreprenörer måste använda sig av när de lämnar offerter vid 

nybyggnationer. Detta för att företag E ska få tillräckliga underlag för framtida 

fastigheter som ska redovisas enligt komponentmetoden. 

Intervjuperson E säger att företaget använt en tidsplan för att kunna se att de ligger i fas 

med arbetet. Det som är kvar att göra är att få det nya systemet för 

anläggningstillgångarna installerat överallt i organisationen samt utbilda personalen i 

det. Intervjuperson E säger att alla anläggningstillgångar är omräknade och finns i 

separata Exceldokument som ska matas in i det nya systemet. De beräknar med att 

systemet är testkört och fullt användbart till sommaren 2014. 

”Just nu handlar det om att bygga upp system för att klara administrationen 

framledes.” 

Intervjuperson E avslutar med att säga att arbetet inte tar slut bara för att man 

implementerat förändringen. Hen påpekar att nu börjar arbetet med att arbeta i de nya 

redovisningsprinciperna och att tänka på allt de gör ska vara i enlighet med det nya K3-

regelverket. Hade en liknande förändring inträffat igen skulle de inte gjort på samma 

sätt. Det intervjuperson E menar är att företaget förhoppningsvis lärt sig något under 

resans gång som företaget kan ta till sig och förbättra vid nästa implementering. 

6.5.2 Organisation 

Företag E grundades år 1942 och är verksamma inom fastighetsbranschen i södra 

Sverige. Företaget har 137 anställda fördelade på sex avdelningar och omsatte cirka 590 

miljoner kronor 2012. Intervjupersonen arbetar inom ekonomiavdelningen vilken totalt 

har fem anställda. Företaget är ett kommunalägt bolag och innehar cirka 14 procent av 

marknaden på orten och är därmed det största bolaget. Koncernen beslutade att samtliga 

företag inom koncernen skulle tillämpa K3-regelverket detta för att koncernen lättare 

skulle kunna harmonisera redovisningen. Detta påverkade dock inte företag E då de 

redan enligt definition var ett K3-bolag. Företaget har nyligen tillsatt en IT-avdelning på 

grund av den ökade efterfrågan och användningen av IT såsom hemsidor och appar, 

men även på grund av det nya systemet för anläggningstillgångarna. 
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Företaget fattar de flesta besluten inom organisationen. Vissa beslut kan fattas direkt av 

avdelningarna själva men vissa beslut behöver förankras i ledningsgruppen och 

styrelsen. Intervjuperson E säger dock att vissa beslut fattas på koncernnivå, till 

exempel beslut om hur koncernbidrag skulle redovisas fattades centralt inom koncernen. 

Personen menar att vid beslut på koncernnivå har de alltid möjlighet att yttra sina 

åsikter kring besluten och få gehör för dessa. Redovisningsbeslut fattas oftast på 

ekonomiavdelningen men i fallet med K3-regelverket var det en så stor förändring att 

även styrelsen informerades. 

Företag E har tidigare upprättat årsredovisningen enligt Årsredovisningslagen samt 

Bokföringsnämndens allmänna råd. Företaget har upprättat årsredovisningen efter egen 

regi men kan bli påverkade av revisorerna ifall de har några kommentarer angående 

årsredovisningen. 

6.5.3 Människor 

Intervjuperson E tog civilekonomexamen 1975. Personen började efter utbildningen att 

arbeta statligt med fastighetsfinansiering. Hen har även läst ytterligare kurser inom 

civilingenjörsprogrammet, fastighetsförvaltning och beskattning. Intervjuperson E 

arbetade som ekonomichef på ett annat fastighetsbolag innan hen 1991 blev 

redovisningschef på nuvarande bolag. Personen blev utvald att delta i en 

redovisningsgrupp inom branschorganisationen tillsammans med fem andra personer. 

Gruppen hade till uppgift att arbeta fram en praxis för bolagen inom 

branschorganisationen. Det är intervjuperson E som har haft ansvaret för 

implementeringen av K3-regelverket i företag E men även resten av 

ekonomiavdelningen är involverade. Personen har involverat övriga i organisationen för 

att de ska veta vad som är på gång och för att få hjälp med de förändringar som hen inte 

själv kan göra. Intervjuperson E säger att hen inte haft någon tidigare erfarenhet av 

liknande implementering men att det som varit till nytta vid implementeringen har varit 

äldre litteratur angående bytesintervall av diverse fastighetsdelar. 

Intervjuperson E säger att hen inte ser alla fördelarna med det nya regelverket. Detta är 

inget intervjupersonen förmedlar ut till resten av organisationen utan hen säger att man 

måste förhålla sig positiv för att implementeringen ska gå så bra som möjligt. 

”Man kan inte gå runt och muttra, man måste jobba med de redskap man har och göra 

det bästa av det.” 
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Intervjuperson E säger att hela organisationen är medveten om vad K3-regelverket 

innebär och att de redan i stor utsträckning arbetar i det nya regelverket. K3-regelverket 

har exempelvis tillämpats vid upprättandet av budget samt nya projekt. Hen påpekar 

dock att de övriga avdelningarna inte är helt säkra på vad förändringen kommer 

innebära vilket kommer bättre förstås om några månader. Intervjupersonen tror att när 

det nya regelverket tillämpats en tid kommer det komma synpunkter på 

implementeringen. 

Intervjuperson E upplever att tidsramen från BFN har varit rimlig och att hen ändå vetat 

om det ett tag. Hen tror inte heller det hade hjälpt om företaget haft ett år till på sig, 

kunskapen hade inte varit bättre då. Intervjuperson E säger att regelverket har varit nytt 

för alla och hen har även upplevt att revisorerna inte har kunnat svara på samtliga frågor 

företaget haft. 

6.5.4 Omgivning 

Enligt intervjuperson E är företagets årsredovisning till för ägarna, banker, 

entreprenörer, hyresgästorganisationen, revisorer och andra som vill ta del av den. Hen 

menar att dessa aktörer inte har påverkat implementeringsprocessen. Intervjuperson E 

säger dock att det kan bli vissa pedagogiska problem med hyresgästorganisationen till 

följd av K3-regelverket. På grund av aktiveringen av det som tidigare klassificerades 

som underhåll kommer nu resultatet öka vilket kan göra det svårt att motivera de 

kommande hyresökningar för hyresgästorganisationen. Det gäller då att kunna förklara 

att ett ökat resultat till stor del beror på redovisningsmässiga effekter menar 

intervjuperson E. 

Företag E anlitar en av Sveriges största redovisningsbyråer men intervjupersonen anser 

inte att revisorerna har påverkat implementeringen. Intervjuperson E säger att 

skattelagstiftningen har påverkat implementeringsprocessen. De har försökt att anpassa 

budgeteringen samt vissa nyttjandeperioder på komponenterna efter skattelagstiftningen 

då den inte harmoniserar med K3-regelverket. Trots viss anpassning kommer det att 

innebära stora differenser mellan den skattemässiga och den bokföringsmässiga 

redovisningen. Dessa differenser menar intervjuperson E kommer bli en utmaning att 

pedagogiskt förklara för styrelsen. 
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– Energibranschen 

– Företaget grundades år 1918 

– 260 anställda 

– Omsatte cirka 1 230 miljoner kronor år 2012 

– Intervjuade ekonomichefen (hädanefter intervjuperson F) 

6.5.5 Sammanfattning företag E 

Företag E är ett kommunalägt fastighetsbolag och startade implementeringsprocessen av 

K3-regelverket under 2013. Företaget ser komponentavskrivningen som den största 

utmaningen. Företaget har själva gjort implementeringen men tagit hjälp av 

branschorganisationens vägledning samt köpt in ett externt program för att underlätta 

hanteringen av anläggningstillgångarna. Företag E har involverat andra delar än 

ekonomiavdelning vid skapandet av fastigheternas komponenter. Företaget har räknat 

fram alla nya siffror på anläggningstillgångarna och har kvar att registrera dem i det nya 

systemet.  Det är ekonomiavdelningen som har haft yttersta ansvaret men övriga i 

organisationen har varit informerade om redovisningsförändringen. 

 Företag F 6.6

 

 

 

  

 

 

Presentation företag F. 

6.6.1 Implementeringsprocessen 

Intervjuperson F är osäker på när företaget fick reda på att ett nytt regelverk skulle 

införas men tror att det kan vara någon gång under 2012. Det var branschorganisationen 

som belyste att en förändring skulle ske. Inom branschorganisationen har en grupp från 

medlemsföretagen träffats och diskuterat samt satt sig in i regelverket på en mer 

grundlig nivå. Sedan menar intervjupersonen att informationen har kommit successivt 

eftersom branschorganisationen inte från början visste helt klart vad som skulle 

hända.  Den redovisningsförändring som företaget framför allt kommer att påverkas av 

är komponentavskrivning. Detta på grund av att företag F har stora poster på 

investering- och anläggningssidan. En ganska stor del av företagets anläggningar leasar 

de. Därmed konstaterar intervjupersonen att företag F berörs av två förändringar, 

komponentavskrivning samt leasingavtalen. Men det är främst komponentavskrivning 

som kräver mest arbete. Intervjupersonen konstaterar även att företaget måste upprätta 

jämförelseår och att företaget behöver titta igenom deras ekonomisystem. 
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Intervjupersonen har varit på olika seminarier för att få en överblick över hur företaget 

kommer påverkas av det nya regelverket. Företaget har även fått information från 

branschorganisationen då dessa har ordnat informationsmöten för att informera kring 

hur branschen påverkas. Vid branschorganisationsträffarna har bland annat exempel 

tagits upp kring ett bolag som tidigt gått igenom anläggningsregistret och delat upp 

kraftvärmeverket i olika delar. Intervjupersonen konstaterar att det är ett omfattande 

arbete och att företag F har tänkt inspireras av exempelföretagets tillvägagångssätt för 

att göra processen enkel men ändå bra. Företaget har även fått information från andra 

företag inom branschen. Företagen har öppet kommunicerat hur de går tillväga och på 

så sätt försökt inhämta information från varandra. Intervjupersonens tycker att 

branschen i stort har uppfattar regelverket som otydligt.  

Företag F har avvaktat med att påbörja arbetet med implementeringen. Intervjupersonen 

menar att diskussioner kring förändringar har skett i flera år och att förändringar kring 

regelverket har gjorts under dessa år. Företaget väntar på branschpraxis, hur företag 

inom energibranschen hanterar exempelvis komponentavskrivningen. Intervjuperson F 

menar att frågor kring detta har diskuterats på branschmöten, där har de gemensamt 

försökt att ta fram ett förslag kring hanteringen av komponentavskrivning. Ett förslag 

som både BFN ska godkänna och dessutom bolagen inom branschen. Intervjupersonen 

konstaterar att företaget enbart kommer att följa praxis, hen menar att det annars skulle 

vara ett evighetsarbete. Intervjupersonen poängtar även att det måste vara en hållbar 

lösning, exempelvis om företaget bygger en ny anläggning måste de kunna hanterar 

lösningen i framtiden. 

”När man läser regelverket så finns det inga konkreta riktlinjer.” 

I nuläget utformar företaget en modell för att hantera komponentavskrivningarna då de 

systematiskt går igenom hela anläggningsregistret. Intervjupersonen menar att det är 

mycket annat som kräver uppmärksamhet inom verksamheten. Bland annat pågår 

projekt med nya kraftverk. Intervjupersonen poängterar att exempelvis 

fastighetsbranschen har utformat en viss praxis för att hantera fastigheters komponenter. 

Branschorganisationen har framtagit en praxis om att ett vindkraftverk består utav fem 

delar, men det saknas praxis kring hantering av kraftvärmeverk. Tillvägagångsättet 

följer mönstret; besluta om vilka tydliga komponenter företaget har, sedan avgöra ett 

värde på varje komponent och därefter avgöra en rimlig avskrivningstid. 



83 

 

Planen är att vara färdiga med komponentindelningen i maj 2014, intervjupersonen 

säger att de ska vara helt klara med detta arbete innan semestern. Intervjupersonen är 

nyfiken på vad förändringen kommer att innebära framöver, hur det kommer att påverka 

just företag F. En person som är redovisningsansvarig på företaget ska inom kort också 

gå en kurs kring K3-regelverket. Detta för att få den senaste informationen kring K3-

regelverket. Intervjupersonen har upplevt det nya regelverket som otydligt, exempelvis 

komponentindelningen, då det inte finns tydlig vägledning. Hen menar att BFN har varit 

diskreta och inte givit konkret information. Varje företag tolkar regelverket efter egen 

förmåga. Intervjupersonen är samtidigt skeptisk och säger att om företag gör fel eller 

om företag gör för lite då kan man ifrågasätta hur bra regelverket är. 

”Vi vet att det händer något, men inte hur det slår i redovisningen.” 

Intervjuperson F exemplifierar att energibranschen är relativt kontrollerande då bland 

annat elnätsrapporter måste upprättas till energimarknadsinspektionen. Denna 

inspektion ser bland annat till att företagen följer elnätslagen. Även rapporter kring 

fjärvärme måste rapporteras. Intervjuperson F menar att eftersom de tidigare har 

utformat dessa rapporter som dessutom stämmer överens med det nya regelverket, blir 

förändringen inte stor gällande detta. Företaget har redan utarbetade rutiner. 

Intervjupersonen påpekar att hen vill att det fortlöpande arbetet också måste ske 

systemmässigt. 

Det praktiska arbetet med att implementera regelverket började hösten 2013. Företag F 

började framställa en mall över ett av bolagen, av totalt tre. Detta för att få en 

uppfattning om hur mycket arbete detta innebär och om det är hanterbart. 

Intervjupersonen konstaterar att det fortfarande är ganska oklart om hur de ska hantera 

implementeringen samt hur lång tid implementeringsarbetet kommer att ta. 

”Det är bättre att göra något än att göra något superbra och inte hinna med.” 

Avslutningsvis menar intervjupersonen att det framför allt påverkats av företagets 

revisorer och branschorganisationen. Det är svårt att svara på om företaget skulle 

implementera på liknande sätt om det skulle inträffa igen men hen tror att de skulle göra 

på samma sätt. Det vill säga avvakta och därefter bedöma hur grundligt företaget ska 

genomföra processen. Intervjuperson F ger exempel kring om ett nytt regelverk skulle 

uppstå vill företaget inte riskera att göra åtgärder i onödan genom att implementera 
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direkt. Eftersom förutsättningarna i regelverket eller i verksamheten kan förändras med 

tiden. 

6.6.2 Organisation 

Företag F har totalt 260 anställda varav ekonomiavdelningen består utav 11 personer. 

Företaget är ett helägt kommunalt bolag och består utav tre bolag. Intervjuperson F 

menar att företaget är en relativt omfattande verksamhet, vilket leder till att 

skattehanteringen också blir omfattande. Företaget har exempelvis en person som endast 

arbetar med punktskatter, olika typer av energiskatter. Företaget har försökt att inte göra 

en stor sak av implementeringen. Intervjupersonen är positiv till regelverket och menar 

att det ska bli intressant att införa förändringen. Mindre redovisningsbeslut gör 

intervjupersonen själv medan större beslut fattas tillsammans med VD. 

Ledningsgruppen medverkar också kring beslut som omfattas av förändringar. 

Intervjupersonen har i stora drag informerat ledningsgruppen kring denna förändring, 

men företaget vet fortfarande inte vilka konsekvenser förändringen för med sig. 

Exempelvis när företaget utformar komponentindelningen vet de inte vad det kommer 

innebära för helheten. Ledningsgruppen får även information från andra källor kring 

K3-regelverket. 

Företag F har tidigare upprättat årsredovisningen enligt Årsredovisningslagen och 

Bokföringsnämndens allmänna råd. Vid upprättandet av redovisningen har företaget 

inte följt några direkta rutiner. Intervjupersonen menar att det har varit ett generellt 

problem inom branschen, då redovisningen innehåller mycket information med många 

noter. Branschorganisationen har nyligen utformat en mall, standard, för hur 

årsredovisningen kan se ut. Företaget ska först nästa år utgå från denna mall. Detta för 

att underlätta och formalisera processen vid upprättandet av årsredovisningen. Något 

som är värt att notera enligt intervjuperson F är att företaget bytte revisionsbyrå 2012 

och hade mycket åsikter om årsredovisningens utformning 2013. Intervjupersonen 

menar att både företaget och revisorerna kan känna sig trygga genom att företaget följer 

mallen. 

6.6.3 Människor 

Intervjuperson F är civilekonom med inriktning mot redovisning och revision. 

Intervjupersonen har arbetat som ekonomichef på företaget sedan fem år tillbaka och är 

den som har ansvaret för implementeringen. Innan nuvarande arbete har personen 
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arbetat på en revisionsbyrå ett antal år som revisorassistent samt varit ekonomichef i ett 

antal olika företag bland annat industriföretag och bilföretag. Eftersom intervjupersonen 

har tidigare arbetat inom många olika branscher menar hen att det kan vara fördelaktigt 

att ha denna erfarenhet vid förändringar av detta slag. Personen menar att det bland 

annat är erfarenhetsbaserat, exempelvis att veta vilken tidpunkt man ska vidta åtgärder 

och när man ska avvakta. 

Det är framför allt två controllers som aktivt arbetar med implementeringsprocessen. 

Det finns även en person som är redovisningsansvarig som är insatt i K3-regelverket, 

som även inom kort ska gå en kurs för att uppdatera sig på den senaste informationen 

kring regelverket. Sedan är det ytterligare anställda som påverkas då de ska hantera 

anläggningsregistret eftersom det är vissa personer som är mer insatta i företagets 

anläggningar än till exempel ekonomiavdelningen. Intervjupersonen menar att samtliga 

inom företaget berörs mer eller mindre. Det är inte alla avdelningar inom företaget som 

är medvetna om den här förändringen, intervjupersonen menar att det är endast är de 

personer som involveras som vet om detta. Intervjuperson F säger att företaget inte har 

hanterat någon liknande förändring då hen menar att detta är en ganska stor förändring. 

Intervjupersonen säger att företaget har en lugn inställning och att företaget låter 

förändringen ske allteftersom. 

6.6.4 Omgivning 

Det som har påverkat i företagets omgivning är, som sagt, revisorerna. Intervjupersonen 

uttrycker detta, med glimten i ögat, enligt citatet nedan. Men trots det är revisorerna på 

något sätt representanter för staten, statens förlängda arm, för att företag ska följa de 

regler som finns. Företaget är även intresserat av att revisorerna ser igenom företagets 

redovisning, det är en garanti för att det blir korrekt. Intervjupersonen menar att det är 

ett krav som företaget har på revisorerna. Intervjuperson F upplever att revisorerna är 

mer pålästa nu än för ett halvår sedan men hen menar att regelverket är nytt även för 

dessa aktörer. 

”De är hemska, de har synpunkter på allt vi gör.” 

Företaget F anlitar en av de större revisionsbyråerna i Sverige. Företagets revisorer har 

inte direkt varit delaktiga i företagets implementeringsprocess. Företag F har beskrivit 

för revisorerna hur företaget har tänkt tolka regelverket vilket revisorerna sedan har 

godkänt. Trots att revisorerna inte direkt varit delaktiga har de ändå bistått företaget 
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– Energibranschen 

– Företaget grundades år 1976 

– 37 anställda 

– Omsatte cirka 170 miljoner kronor år 2012 

– Intervjuade ekonomichefen (hädanefter intervjuperson G) 

med informationsmöten och kurser kring K3-regelverket. Intervjupersonen påpekar att 

detta kan bli ett granskningsproblem för revisorerna då bedömningen kan ske på olika 

sätt. Intervjuperson F menar att revisorerna har en viktig del i 

implementeringsprocessen då företaget på något sätt måste erhålla acceptans från 

revisorerna. Det är viktigt att stämma av med revisorernas ambitioner kring hur de vill 

att redovisningen ska vara. Sedan poängterar intervjuperson F att branschorganisationen 

är den aktör som framför allt har påverkat företaget vid implementeringsprocessen. 

Intervjupersonen konstaterar att alla företag inom branschen avvaktar. Vilka 

förändringarna blir beror på vilken bransch företagen är verksamma inom, företagen har 

olika förutsättningar. Intervjuperson F anser att företagets årsredovisning framför allt är 

till för kunderna, eventuella kunder och leverantörer. Årsredovisningen är även till 

för de stora företagskunderna men inte för gemene man. 

6.6.5 Sammanfattning företag F 

Företag F är ett helägt kommunalt bolag inom energibranschen. Företaget har en 

avvaktande inställning till implementeringen då förtaget hävdar att de väntar på praxis 

från branschorganisationen. Det är framför allt förändringen som handlar om 

komponentavskrivning som berör företaget. Det är genom branschorganisationen och 

kontakt med andra företag inom branschen som företaget har fått information kring 

regelverket. Det är intervjupersonen som är ekonomichef som har ansvaret för 

implementeringen. Ekonomiavdelningen involverar andra avdelningar i processen då 

bedömning kring komponentindelningen ska göras. Företaget har också kommunicerat 

med företagets revisorer angående företagets planering och har genom detta sökt 

godkännande kring företagets tillvägagångssätt.     

 Företag G 6.7
 

 

 

  Presentation företag G. 
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6.7.1 Implementeringsprocessen 

Företag G fick år 2009 reda på att en förändring skulle ske. Det var under 

ekonomimöten inom branschorganisationen som intervjuperson G fick reda på att K3-

regelverket var under utformning. Sedan dess har inte intervjupersonen vidtagit några 

åtgärder gällande förändringen utan det först nu 2014 som det börjat bli verklighet och 

företaget ska börja med implementeringsarbetet. Intervjuperson G har informerat 

styrelsen att det är en förändring på gång utöver dessa är det också VD och 

ekonomichefen som involverats. Intervjuperson G skaffat information genom 

informationsmöten med revisorer. Hen har även tagit hjälp av branschorganisationen 

men främst har hen tagit reda på informationen på egen hand då branschorganisationens 

främsta fokus är marknadsrelaterade energifrågor och inte redovisning. Intervjuperson 

G har även haft kontakt med andra ekonomichefer inom samma koncern diskuterat hur 

de hanterat förändringen. 

Intervjupersonen har studerat regelverket och anser att det är främst 

komponentavskrivningen som kommer påverka bolaget. Intervjuperson G påpekar att 

det endast är vissa anläggningstillgångarna som kommer beröras då en del redan från 

början är indelade i komponenter i anläggningsregistret. Företag G är vid 

intervjutillfället i tankestadiet gällande implementeringen. Intervjuperson G säger att 

företaget kommer behöva göra bedömningar om vad som är väsentligt och därefter dela 

upp de olika komponenterna. Hen bedömer implementeringsprocessen som att det inte 

kommer bli några problem eller någon stor förändring för företaget. Intervjuperson G 

tror att det inte är några externa faktorer som kommer påverka företagets 

implementeringsprocess. 

När bedömningarna av vad som är väsentligt och anläggningarna är komponentindelade 

kommer företag G presentera resultatet för revisorerna för att få acceptans att de gjort på 

ett korrekt sätt. Intervjupersonen kommer presentera det redovisningsmässiga utfallet 

för styrelsen när allting är implementerat. Intervjuperson G säger att de inte har någon 

uttalad tidplan för när företaget ska vara klara med implementeringen av K3-regelverket 

men påpekar att enligt tidsramen måste de vara klara hösten 2014. Företag G vet inte 

om de skulle implementera på samma sätt om en liknande förändrings skulle inträffa, 

hen menar att det är för tidigt att uttala sig innan de vet hur utfallet av planerna blir. 



88 

 

6.7.2 Organisation 

Företag G grundades år 1976 och verkar inom energibranschen. Företaget omsatte år 

2012 cirka 170 miljoner kronor. År 2012 hade företag G 37 anställda varav två arbetade 

på ekonomiavdelningen. Företaget är kommunalägt och det är ägarna som har beslutat 

att samtliga företag inom koncernen ska redovisa enligt K3-regelverket. Detta 

påverkade dock inte företag G då de redan var klassat som ett K3-bolag. Bolaget är 

uppdelat i två juridiska enheter på grund av att det finns speciella regleringar på 

energimarknaden vilket gör att företaget måste separera olika marknadsområden. 

Beslut angående redovisningsförändringar fattas av ekonomichefen. Beslut som 

omfattar allmänna frågor fattas av respektive avdelning. Intervjuperson G säger att 

större beslut fattas i andra delar av organisationen. Vissa beslut fattas av VD och 

ledningsgrupp, andra av styrelsen. Koncernen är också delaktiga i vissa beslut till 

exempel större organisatoriska frågor säger intervjuperson G. 

Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 

allmänna råd. Företag G har inte haft några nedskrivna rutiner angående upprättandet av 

årsredovisningen utan intervjupersonen har genom tidigare erfarenhet upprättat 

årsredovisningen samt jämfört hur de gjort tidigare år. Intervjuperson G berättar att till 

följd av regleringar på energimarknaden behöver företaget upprätta ytterligare 

årsredovisningar med mer detaljerad information till myndigheter. 

6.7.3 Människor 

Intervjuperson G tog civilekonomexamen år 1996. Hen har efter det arbetat på 

ekonomiavdelningar i diverse företag. Personen började sin nuvarande anställning 2009 

som ekonomichef. Det är intervjupersonens ansvar som ekonomichef att se till att K3-

regelverket implementeras. Hen kommer involvera andra i organisationen som berörs av 

förändringen men säger skämtsamt att: 

”Redovisning är ju inte det mest spännande man gör på ett företag.” 

Intervjupersonen säger att hen inte tidigare har implementerat någon liknande 

förändring. Hen har dock varit delaktig i implementering av nya affärssystem men säger 

att detta inte har givit någon erfarenhet som kan vara till nytta vid implementeringen av 

K3-regelverket. Intervjuperson G ser implementeringen av K3-regelverket som något 
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som måste göras fast ser inte själva nyttan av förändringen. Intervjupersonen uttrycker 

det som: 

”Nödvändigt ont. Det är inte ens nödvändigt utan det är mest ont. Det är nödvändigt i 

den bemärkelsen att det måste göras för att följa lagar och förordningar men det finns 

inget egenvärde i sig självt.” 

Personen anser att utmaningen med K3-regelverket är att inte se allt som en enda enhet 

och istället börja se det som separata enheter. Hen säger att BFNs tidsram är en rimlig 

tidsram och att företagen får skylla sig själv att de inte börjat i tid. 

6.7.4 Omgivning 

Enligt intervjuperson G är företagets årsredovisning främst till för ägarna. Dessa menar 

hen inte kan ha påverkat implementeringsprocessen då intervjupersonen tror att de inte 

vet vad K3-regelverket innebär. Personen säger att det främst är företagsledningen och 

styrelsen som har kunskap men när man kommer högre upp i koncernen finns inte 

kunskapen och intresset för redovisningsförändringen. Intervjupersonen säger 

skämtsamt: 

”Det är ingen stor grej för dem. Det är en stor grej för redovisningsnördar.” 

Företag G anlitar en av de större revisionsbyråerna i Sverige. Intervjuperson G har en 

positiv inställning till revisorerna och menar att de har en sund inställning till vad och 

hur mycket som behöver göras. Hen menar att revisorerna kommer bli en viktig del vid 

implementeringen av K3-regelverket exempelvis då revisorerna, under 

implementeringsprocessen, kontrollerar om företaget har tänkt rätt. Personen menar att 

de inte har varit några externa faktorer som påverkat företaget i någon större 

utsträckning. Branschorganisationen har till viss del varit till hjälp men hen säger att 

deras främsta fokus inte är redovisning utan mer marknadsrelaterade frågor. 

6.7.5 Sammanfattning företag G 

Företag G är ett bolag som verkar inom energibranschen och styrs kommunalt. 

Företaget är i tankestadiet gällande implementeringen av K3-regelverket. Företaget ser 

inte att förändringen kommer bli några stora problem men att det mest krävande 

kommer bli komponentavskrivningen. Det är ekonomiavdelningen och ekonomichefen 

som har ansvaret för implementeringen. Företag G beräknar vara klara med 
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– Fastighetsbranschen 

– Företaget grundades år 1963 

– 19 anställda 

– Omsatte cirka 80 miljoner kronor år 2012 

– Intervjuade ekonomichefen (hädanefter intervjuperson H) 

implementeringen hösten 2014 men har ingen utsatt tidsplan för när olika moment ska 

vara klara. 

 Företag H 6.8

 

 

 

Presentation företag H. 

6.8.1 Implementeringsprocessen 

Intervjuperson H fick 2012 reda på att en förändring inom redovisningsområdet skulle 

ske. Företag H kommer först och främst beröras av komponentavskrivningen. Det var 

från branschorganisationen som personen fick reda på detta då de löpande ger ut 

information som berör branschen. Branschorganisationen har anordnat 

ekonomikonferenser som intervjupersonen deltagit på. Företaget har även fått en 

manual från branschorganisationen kring hantering av komponentindelning. 

Intervjupersonen har tänkt följa branschorganisationens rekommendationer kring 

regelverket då hen inte själv har funnit någon anledning att inte gör det. På 

branschorganisationens möte gav de exempel på ett företag som redan implementerade 

detta 2012, vilket intervjupersonen upplevde som att företaget hade lagt ner överdrivet 

mycket tid på att dela upp komponenterna. Intervjuperson H påpekar också att 

regelverket är principbaserat och att företagen själva får utforma en modell för 

hanteringen av komponenter. Intervjupersonen har också varit på en informationsträff 

som anordnats av företagets revisorer. På denna träff informerade revisorerna om K3-

regelverket. Intervjupersonen har också haft kontakt med andra inom samma bransch. 

Exempelvis fick företag H tips från ett företag inom samma bransch, som dessutom 

använde samma redovisningssystem, att de som säljer programvaran även 

tillhandahåller lösningar för att hantera K3. 

”Man kan ju lägga ner enormt mycket arbete på det här, och det har ju vissa redan 

gjort.” 

Förutom komponentavskrivningen kommer företaget även att påverkas av de nya 

reglerna kring derivatainstrument. Från och med årsskiftet 2013/2014 anlitar företaget 
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en utomstående konsult som ska ta hand om upplåning när de gör nya derivataaffärer 

vilka tar hand om denna förändring. Intervjupersonen konstaterar även att företaget 

måste upprätta jämförelseår 2013, vilket hen påpekar att de inte har börjat med än. 

Företaget uppfyller två av de tre kriterierna för att klassificeras som K3-bolag vilket 

innebär att företaget är tvingat till att följa regelverket. Företag H äger ett mindre 

företag som egentligen inte behöver tillämpa K3-reglerna men det mindre företaget 

väljer att tillämpa K3 på grund av koncernredovisningen. 

Intervjupersonen har i Excel försökt förstå hur komponentavskrivningen ska gå till. Den 

tidsplan som företaget har skapat för implementeringen av K3 är att intervjupersonen 

under april 2014 ska ha fördjupat sig i K3, framför allt förändringen kring 

komponentavskrivning. Intervjupersonen tycker att K3-regelverket är lika med 

komponentavskrivning då det är den förändringen som påverkar företaget mest. Sedan 

är planen att skapa ett utkast på en modell som företaget ska följa vid 

komponentindelningen. Företaget har också tänkt att i maj 2014 stämma av med 

företagets revisorer angående modellen för att sedan i september göra en ytterligare 

uppföljning med revisorerna. Planen är att intervjupersonen i september 2014 ska 

upprätta jämförelseår för 2013. 

De utmaningar som intervjupersonen upplever är att någon form av inventering av 

fastigheterna måste ske, då ställningstagande måste tas kring vilka komponenter 

fastigheterna i företaget ska bestå av. För att göra detta tar personen hjälp av andra inom 

organisationen som har mer kunskap om fastigheterna. En annan utmaning som 

intervjupersonen ser är att hantera eventuella utrangeraringar som kan uppstå som en 

effekt av implementeringen. Detta hade intervjupersonen hört från andra företag som 

hade fått mycket utrangeringar. Det som kan påverka implementeringsprocessen är att 

företaget inte kommer överens om anatalet komponenter. Intervjuperson H menar att en 

person ansåg att företaget inte skulle ha för många komponenter då denne argumenterar 

för att det blir mycket arbete medan intervjupersonen själv tycker att företaget ska ha 

tillräckligt med komponenter för att ge en tydligare bild av verksamheten. 

Intervjuperson H är övertygad om att förändringen leder till mer rättvisande bild men att 

det också är viktigt att det ska kunna hanteras på en rimlig nivå. 

Avslutningsvis säger intervjupersonen att det är för tidigt att säga om de skulle göra på 

liknande sätt om det skulle inträffa en liknande förändring. Hen menar att det är viktigt 

att implementeringsarbetet hanteras på en rimlig nivå för att kunna hantera arbetet i 
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framtiden. På grund av att företaget har flera projekt på gång, exempelvis bygger om 

flera fastigheter som kräver stora insattser, menar intervjupersonen att tiden inte räcker 

till för att kunna lägga resurser på implementeringen. Trots detta har 

Bokföringsnämndens tidsram har upplevts som rimlig. Intervjuperson H menar att det 

ska bli intressant att se vad förändringen innebär i slutändan. 

”Lägga ner enormt mycket tid på det leder inte till mer värde.” 

6.8.2 Organisation 

Företag H är ett helägt kommunalt bostadsföretag i södra Sverige och grundades år 

1963. Totalt har företag 19 anställda varav två personer sköter ekonomin. Det är enligt 

intervjuperson H framför allt ekonomiavdelningen, intervjupersonen och den andra 

personen, som berörs av implementeringen av regelverket. Företaget omsatte cirka 80 

miljoner kronor år 2012. Intervjuperson H menar att det kan vara en stor nackdel att 

vara en liten organisation med liten bemanning när en sådan stor förändring ska införas. 

Hen tror att ett större bolag har det lättare eftersom de kan avsätta en person som enbart 

ska arbeta med implementeringen. Exempelvis är det omöjligt för hen att avsätta 50 

procent av arbetstiden med att arbeta med detta. 

Beslut om redovisningsförändringar fattar intervjupersonen men också hens kollega 

som arbetar med ekonomin, i samråd med VD. Företaget har också en ledningsgrupp 

som fattar förberedande beslut, exempelvis sådana beslut som styrelsen ska ta ställning 

till och godkänna. Det kan vara beslut kring framtidsplaner för underhåll, nyproduktion 

och andra strategier inom verksamheten. Intervjupersonen säger att förändringen 

gällande K3-regelverket har tagits upp i ledningsgruppen, det är framför allt hen som 

har informerat och redogjort kring vad komponentavskrivning innebär. Intervjupersonen 

har även haft samtal med fastighetschefen för att få dennes syn på regelverket. 

Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 

allmänna råd. När årsredovisningen har upprättats har intervjupersonen utgått från ett 

eget planeringschema för att systematiskt gå igenom allt som ska genomföras vid 

bokslutet. Intervjuperson H genomför bokslutsprocessen enligt rutiner som hen erhållit 

från egen erfarenhet, exempelvis gällande tidsplaneringen för att försäkra sig om att hen 

hinner med allt. Intervjupersonen påpekar att datoriseringen har medfört att det har 

blivit en tävling kring hur snabbt företag kan upprätta ett bokslut. Men hen menar att 

snabbheten inte leder till någon nytta och istället ökar risken att någonting blir fel. 
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6.8.3 Människor 

Intervjuperson H är administrativ chef över företaget och har arbetet inom företaget i 39 

år. Personen har gått en treårig ekonomlinje och sedan kompletterat sin utbildning med 

kurser från universitetet. När personen började arbeta inom företaget arbetade hen som 

administrativ assistent. Personen har arbetat sig upp och är administrativ chef sedan 

många år tillbaka. Det är intervjupersonen som har ansvaret för implementeringen av 

K3-regelverket. Det är också andra avdelningar som berörs såsom fastighetsavdelningen 

och byggavdelningen. Det är framför allt intervjupersonen och en person till som 

involveras i implementeringsprocessen. Intervjupersonen säger också att den andra 

personen inte har involverats så mycket som den borde, personen har bland annat inte 

varit med på några föredrag kring K3. Planen är att personen ska involveras mer nu när 

det blir mer aktuellt när övergången måste ske. Intervjuperson H konstaterar att 

företaget har genomgått en liknande förändring, eller en förändring som kan klassas 

som ett externt redovisningsprojekt som kräver tid, då företaget byte kontoplan. Hen 

säger att de förhoppningsvis fick erfarenhet av detta projekt. 

Övriga i företaget vet i princip inte vad förändringen innebär, men intervjupersonen har 

nämnt för personalen att en förändring kommer att ske. Intervjupersonens inställning till 

det nya regelverket är positivt, hen tycker att komponentavskrivning är en meningsfull 

förbättring. Personen menar att redovisningen ska spegla verkligheten och det tycker 

hen komponentavskrivningen gör. Däremot är intervjuperson H skeptisk till den 

administrativa bördan detta kommer att innebära, att hålla ordning på siffrorna. 

Intervjuperson H är övertygad om att ekonomer tenderar att lägga mycket fokus på just 

siffror. Hen menar att det måste finnas en rimlighet, att i slutändan måste det leda till 

det bättre och hen är inte övertygad om att mer tid leder till bättre redovisning. 

”Man kan ägna hur mycket tid som helst för att siffrorna ska bli exakt rätt.” 

6.8.4 Omgivning 

Företagets årsredovisning är till för företagets ägare, leverantörer och olika intressenter. 

Även branschkolleger då det förekommer att företagen gör jämförelser mellan varandra. 

Intervjupersonen påpekar att dessa intressenter kan påverka implementeringsprocessen 

om de velat, men de har inte haft några synpunkter på detta implementeringsarbete. 

Företag H anlitar en av Sveriges största revisionsbyråer. Revisorerna har påverkat 

processen då företaget har haft samråd med dessa för att revisorerna från start ska vara 
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medvetna om företagets tillvägagångsätt då det kanske är något som företaget måste 

justera under implementeringsprocessen. Intervjupersonen är positiv till revisorerna då 

de kan ge en bild av hur dessa ser på regelverket. Intervjuperson H säger att revisorerna 

framställer implementeringsprocessen som att det kommer kräva mycket arbete.  

“Revisorerna ser processen på ett annat sätt, de tänker ett steg längre i 

redovisningsprocessen.” 

6.8.5 Sammanfattning företag H 

Företaget är ett helägt kommunalt bostadsföretag i södra Sverige. Den förändring som 

påverkar företaget främst är komponentavskrivningen. Information har kommit 

företaget tillhanda genom exempelvis branschorganisationen och revisorer. Företag H 

har planerat att följa branschorganisationens rekommendationer vid implementeringen. 

Företaget har också varit i kontakt med företag inom samma bransch och har därigenom 

fått information kring tillvägagångssätten. Den ansvarige för implementeringen, 

intervjuperson H, upplever att företaget är en organisation med lite bemanning i relation 

till den arbetsbelastning förändringen innebär. Det är även andra avdelningar som 

berörs förutom ekonomiavdelningen, exempelvis fastighetsavdelningen och 

byggavdelningen. Övriga i organisationen är informerade om att en förändring inom 

redovisningsområdet sker.  
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7 Analys 

I detta kapitel kommer den insamlade empirin analyseras tillsammans med den 

teoretiska referensramen. Analysen är uppdelad i tre delar, först beskrivs en 

övergripande modell, sedan skillnader i implementeringsprocessen och därefter 

analyseras faktorerna. Kapitlet sammanfattas med en avslutande diskussion. 

En förändringsprocess kan beskrivas på många olika sätt. Implementeringen av K3-

regelverket är en förändring inom redovisningsområdet som kan klassas som en 

organisatorisk förändring, som enligt Van de Ven och Poole (1995) är en förändring 

under en tidsperiod. Normgivare har under lång tid utformat regelverket och företag har 

länge vetat att de skulle bli tvungna att genomgå en implementering. Att 

implementeringen har pågått under en mer eller mindre lång tidsperiod har bekräftats då 

företagen i den empiriska studien har känt till K3-regelverket under flera år. Detta är 

således en förändringsprocess (Weick & Quinn 1999) som är planerad i den 

bemärkelsen att företagen är medvetna om förändringen samt att den är tillfällig. Vi 

menar att implementeringsprocessen har ett tydligt slut då normgivarna har satt ett 

slutdatum när regelverket ska tillämpas av samtliga K3-företag. 

Enligt Nadler et al. (1995) kan en förändring se olika ut. Implementering av K3-

regelverket är en blandning av tuning och adaptation. Detta för att denna förändring, på 

företagsnivå, inte har någon större inverkan på organisationen i sin helhet. Företagen i 

studien belyste att de ansåg att det inte har påverkat organisationen i ett större 

perspektiv exempelvis företagen har inte genomgått personalförändringar, 

omstruktureringar etcetera. Ser man till avdelningsnivå, närmare bestämt 

ekonomiavdelningen, är uppfattningen om K3-regelverket snarare en omfattande 

förändring. Eftersom det tidigare inte skett några förändringar i denna omfattning kan 

det bli en stor förändring för användarna av regelverket. Exempelvis en respondent satte 

ord på det och berättade att K3-regelverket är en stor förändring för redovisningsnördar. 

Förändringen kan anses som omfattande, på grund av att inom redovisningsområdet har 

det tidigare endast utformats normgivning på enstaka områden. I och med K3 etablerats 

har tidigare regelverk blivit inaktuella vilket innebär att samtliga som berörs av K3-

redovisningen blir tvungna att uppdatera sig på det nya regelverket och uppmärksamma 

hur regelverket skiljer sig mot det förra. Exempel på aktörer som berörs är revisorer och 

användare av årsredovisningen. Detta resonemang indikerar på att en 
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implementeringsprocess kan se olika ut, just på grund av att förändringar kan se olika ut 

beroende i vilket sammanhang förändringen sker. 

 Modell över implementeringsprocessen       7.1

Då en förändring kan framstå olika beroende på omgivning blir även 

implementeringsprocessen därefter. Trots det har vi urskilt tre stadier som ingår i en 

implementeringsprocess vid införande av en ny redovisningsstandard. Utifrån den 

empiriska studien har vi valt att klassificera implementeringsprocessen i tre steg: 

informationsinsamling, konsekvensutredning och aktivering. Dessa ingår i den 

övergripande implementeringsprocessen och har i det stora hela den beskrivna 

ordningsföljden. Studien av Sandquist och Sidorsson (2006) har visat liknande mönster. 

7.1.1 Informationsinsamling  

Vi väljer att klassificera det första steget i implementeringsprocessen som 

informationsinsamling. I litteraturen framgår det att företag använder extern expertis vid 

implementering av en redovisningsstandard (Connolly & Hyndman 2006; Jermakowicz 

& Gornik-Tomaszewski 2006; Sandquist & Sidorsson 2006). Detta kan även vi styrka 

genom att samtliga företag i studien använde någon form av utomstående part för att 

inhämta information till företag om vad regelverket innebar. Med utomstående part 

menar vi revisorer, branschorganisation och redovisningsexperter. Exempelvis hade 

samtliga företag varit på informationsmöte kring K3-regelverket hos företagets 

revisorer. Vi har fått uppfattningen av att dessa möten var ett övergripande 

informationsmöte där revisorerna informerar om att en förändring sker inom 

redovisningsområdet. På dessa möten förekommer således inte någon närmare 

beskrivning kring hur respektive företag kommer att påverkas. De personer som har 

varit på dessa inledande informationsmötena är personer från ekonomiavdelningen i 

företagen. Det var främst personer som hade positionen såsom ekonomichef eller 

redovisningschef, beroende på hur organisationen såg ut. Sandquist och Sidorsson 

(2006) belyser även detta då de fann i deras studie att det främst var personer som hade 

chefspositioner inom ekonomiavdelningen som involverades i implementeringen. 

Företagen i studien involverade främst de personer som arbetade dagligen med 

redovisningen inom företaget, exempelvis involverades ekonomichefen i företag A och 

redovisningscontrollern i företag B. Andra personer inom företaget involverades men vi 

anser att de involverades först i nästa steg, konsekvensutredningen. Dessa personer som 

involverades först i nästa steg var således inte de personer som aktivt samlade in 
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information kring regelverket. De personer som hade ansvaret för 

implementeringsprocessen, intervjupersonerna, var de som samlade in och förde vidare 

informationen inom företaget bland annat till övriga avdelningar som berörs i senare 

steg. 

I detta steg kan vi också utläsa att företagen har inhämtat information från andra företag 

inom samma bransch bland annat genom direktkontakt med företag eller genom 

branschorganisationer. Vi kan därmed tolka detta som att företagen inom en bransch har 

samarbetat för att göra en enhetlig tolkning av regelverket. Detta eftersom 

respondenterna på de företag som samarbetat med andra sa att informationsutbytet 

främst handlade om hur andra gått tillväga vid implementeringen av K3-regelverket. 

Eftersom vi har studerat företag som verkar inom vissa branscher och som är 

verksamma i södra Sverige kan vi styrka Lundqvist et al. (2008) studie att samarbete 

sker mellan företag inom samma bransch och också mellan företag inom samma 

geografiska område. På intervjuerna har vi erhållit information om att fallföretagen i 

studien har diskuterat mellan varandra kring regelverket vilket styrker att geografiska 

området har en viss innebörd beträffande samarbete mellan företag vid 

informationsinsamling. Branschorganisationer har varit mer eller mindre aktiva med att 

delge sina medlemmar branschspecifik information. Det har framkommit att 

branschorganisationen också har anordnat informationsmöten och utbildningar. Företag 

har också rådfrågat redovisningsexperter för att få ytterligare information kring 

regelverket. Regelverket är nytt för samtliga aktörer. Vi kan utläsa att det råder en viss 

osäkerhet kring regelverket då företagen i studien har uttryckt att det finns brist på 

information kring hur företagen ska tolka regelverket samt att företagen söker efter en 

enhetlig tolkning. Även tidigare forskning visar liknande reflektioner vid en 

implementering av en redovisningsstandard (Jermakowicz & Gornik-Tomaszewski 

2006). Företagen försöker, genom informationsinsamling, få en övergripande 

uppfattning om regelverket. 

Sammanfattningsvis kan vi genom vår empiriska studie styrka att företag i ett första steg 

i en implementeringsprocess samlar in information kring regelverket. 

Informationsinsamlingen sker främst genom att företag deltar på informationsmöte hos 

företagets revisor, branschorganisationen skickar ut branschspecifik information samt 

företag rådfrågar redovisningsexperter. 
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7.1.2 Konsekvensutredning 

Det andra steget i företagens implementeringsprocess har vi valt att klassificera som 

konsekvensutredning. Efter företagen har samlat in den grundläggande informationen 

angående redovisningsförändringen har de börjat analysera hur förändringen kommer 

påverka företaget. Samtliga företag har konstaterat att det framför allt är 

komponentavskrivningarna i K3-regleverket som kommer vara den största 

förändringen. 

Vid konsekvensutredningen av K3-regelverket har vi kunnat se att den ansvarige för 

implementeringen har samarbetat med olika avdelningar inom organisationen. 

Samarbete mellan avdelningar vid en implementering har även en annan studie visat 

(Connolly & Hyndman 2006). Ett samarbete mellan avdelningarna kan tyda på ett 

bottom-up perspektiv vilket innebär att förändringen utgår från de anställda och inte 

enbart ledningen (Sabatier 1986). Enligt teori O görs detta för att skapa ett engagemang 

för förändringen i hela organisationen vilket kan underlätta implementeringsprocessen 

(Beer & Nohria 2000). Gällande implementeringen av K3-regelverket skulle 

anledningen även kunna vara att komponentavskrivningen inte enbart involverar 

redovisningsmässiga aspekter utan även tekniska frågor. Ekonomiavdelningen kanske 

inte besitter den tekniska kunskap om företagets anläggningstillgångar vilket kan vara 

en nackdel för att genomföra komponentindelningen på ett säkerställt sätt. Detta 

bekräftas även genom empirin då vi har tolkat att företagen sett detta som den största 

anledningen att involvera flera avdelningar. Exempelvis uttrycker intervjuperson A att 

komponentavskrivningar involverar en del tekniska aspekter vilket ha gjort att andra 

avdelningar inom företaget har involverats. 

Sandquist och Sidorsson (2006) visar i deras studie att företag inte använder någon 

tidplan vid implementeringen av en redovisningsförändring. Vi kommer delvis till 

samma slutsats, att en tidsplan som enligt oss innefattar nedskrivna mål med deadlines 

inte används vid implementeringen av en redovisningsförändring. Vi upplever att 

företagen inte har haft någon nedskriven och detaljerad tidplan men vi tolkar företagen 

som att de har vissa övergripande mål gällande när de ska vara klara vid vissa 

tidpunkter. Exempelvis uttrycker företagen att de ska vara klara med större delar av 

implementeringen innan sommaren 2014. Att företagen inte har någon detaljerad tidplan 

men uttrycker sig ändå som att de har planerat implementeringsprocessen tolkar vi som 

att företagen vill framhäva sig som mer planerade än vad de är. Det skulle även kunna 
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innebära att det vi tolkar som tidsplan, nedskriven och detaljerad, inte behövs vid en 

implementering av en redovisningsstandard. Detta eftersom normgivaren utfäst ett 

slutdatum då företagen måste tillämpa regelverket vilket leder till att företag kanske 

använder en uppskattad planering med delmål som sätts i förhållande till slutdatumet. 

Det kan just vara denna uppskattade planering som företag tolkar som tidsplan. 

Implementeringen av en redovisningsförändring har visat sig vara betungande 

(Jermakowicz & Gornik-Tomaszewski 2006). Konsekvensutredningen är det steg vi 

uppfattar som det mest betungande i implementeringsprocessen. Detta då 

respondenterna utrycker den administrativa bördan i samband med delar som vi 

klassificerar in under detta steg. Mycket av det faktiska arbetet kring 

implementeringsprocessen sker framför allt inom konsekvensutredningssteget vilket kan 

göra att detta steg uppfattas som det mest betungade. 

Under tiden den ansvarige för implementeringsprocessen har arbetat med 

konsekvensutredningarna så har den även haft presentationer för styrelse för att 

uppdatera dem om hur implementeringen kommer gå till och hur utfallet kommer bli. 

Företagen har även under detta steg varit i kontakt med företagets revisorer för att 

säkerställa att företagets tankar kring implementeringen verkar rimliga. Denna 

kommunikation med styrelse och revisorer kan vara ett tecken på att implementeringen 

av en redovisningsförändring är en komplex händelse där det krävs kontakt med externa 

experter samt informering till styrelsen för att säkerställa kvalitén i 

implementeringsprocessen. Komplexiteten i en redovisningsförändring har även belysts 

i studien av Jermakowicz och Gornik-Tomaszewski (2006). 

Sammanfattningsvis är konsekvensutredningen det andra steget i 

implementeringsprocessen av en redovisningsstandard. Detta har varit det mest 

betungande steget för företagen och innebär att analysera vad redovisningsförändringen 

kommer innebära för företagen samt utreda hur de ska implementera förändringen. 

Arbetet har skett utan detaljerad tidsplan men med medvetenhet hos den ansvarige 

bland annat genom övergripande planerade delmoment och tidpunkter för dessa. Arbetet 

inom detta steg har skett genom samarbete mellan avdelningar samt genom 

avstämningar med revisorer och styrelser.  
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Informationsinsamling Konsekvensutredning Aktivering 

7.1.3 Aktivering  

Det sista steget i implementeringsprocessen av en redovisningsförändring har vi valt att 

klassificera som aktivering. I detta steg appliceras den konsekvensutredning som gjorts i 

företaget. Hur implementeringen väl ska tillämpas blir i detta steg ett faktum. När 

företagen vet hur de kommer påverkas börjar de införa förändringarna i företaget. Med 

att påverkas menar vi att företaget är medveten om vilka förändringar som företaget 

måste hantera. En del av företagen i studien hade kommit till detta steg och de som inte 

var där ännu hade ändå nämnt detta steg som det sista som skulle göras. Vissa företag 

har konkret beskrivit det som att efter modellskapandet kommer företaget lägga in 

siffrorna i anläggningsregistret. I andra företag har vi mer tolkat steget som att företagen 

har delat upp stegen, såsom i ett första steg gå igenom anläggningsgångarna för att i 

nästa steg sedan införa förändringarna. Detta tolkar vi som att det är separata steg, ett 

för att konstatera förändringarna och sedan ett sista steg, aktiveringen. 

Sammanfattningsvis innebär detta steg att införa implementeringen praktiskt i företaget. 

Applicering i organisationen av den konsekvensutredning företagen gjort på 

redovisningsförändringen. 

7.1.4 Sammanfattning av implementeringsprocessen  

 

    

Figur 4: Modell över implementeringsprocessen. 

Vid en implementering av en redovisningsstandard har vi kunnat urskilja tre steg, vilka 

vi benämner som informationsinsamling, konsekvensutredning och aktivering. I 

företagen har personer som arbetar på ekonomiavdelningen, exempelvis ekonomichefen 

eller redovisningschefen, det övergripande ansvaret över processen. 

Informationsinsamling handlar om att företagen samlar in information om 

redovisningsförändringen. I detta steg är det framför allt revisorerna som har bistått med 

information. Konsekvensutredning innebär att företagen bearbetar informationen för att 

sedan konstatera vilka förändringar företaget berörs av. Detta steg ingår också att 

företagen planerar hur de ska hantera dessa förändringar. Det sista steget är aktivering, 

vilken handlar om att företagen börjar tillämpa regelverket.  Företagen har dels 

samarbetat mellan företag vid informationsinsamlingen och dels mellan avdelningar 

inom företaget vid konsekvensutredningen.  
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 Skillnader i implementeringsprocessen 7.2

Regelverket är lika för samtliga företag men företagens uppfattning kring hur processen 

ska utformas skiljer sig. Tidigare studier (Connolly & Hyndman 2006; Jermakowicz & 

Gornik-Tomaszewski 2006; Sandquist & Sidorsson 2006) har visat olika resultat, då 

vissa studier visar att det inte finns några tydliga skillnader vid 

implementeringsprocesser medan andra studier visar att det finns skillnader. Vi har 

funnit vissa skillnader i en implementeringsprocess. Nedan följer en redogörelse kring 

vilka skillnader vi kan urskilja mellan företagen i den empiriska studien. Vi kommer 

följaktligen diskutera skillnaderna inom respektive steg, informationsinsamling, 

konsekvensutredning samt aktivering. 

7.2.1 Skillnader i informationsinsamling 

Vid det första steget, informationsinsamling, kan vi utläsa att samtliga företag har varit 

på informationsmöte hos företagets revisionsbyrå. I exempelvis företag C var det först 

då som intervjuperson C fick reda på att en förändring skulle ske. Ett annat sätt som vi 

har kunnat se är att företags branschorganisation har varit den part som har delgivit 

företag den första informationen kring regelverket. Exempelvis fick företag F reda på att 

förändringen skulle ske och därmed den första informationen från företagets 

branschorganisation. Ett tredje sätt som företag B fick den första kontakten med 

regelverket var från ett informationsmöte som anordnades direkt av BFN. Den tidpunkt 

när respektive företag fick den första informationen kring regelverket skiljer sig också. 

Företagen fick den första informationen under perioden 2009-2012. Då exempelvis 

företag B fick information 2009 och företag F fick information 2012. Detta tolkar vi 

som att det finns skillnader i när företag inledningsvis får eller skaffar information om 

en redovisningsförändring. 

Efter den första kontakten med regelverket har vi också sett att den fortsatta 

informationsinsamlingen har skett från olika källor. Denna skillnad styrker även studien 

av Connolly och Hyndman (2006) som visade att företag använde varierande 

informationskällor. Detta kan vi säga då några företag visar att de får information från 

bolagets koncern, exempelvis företag B och E. Andra företag visar att de får 

information från företagets branschorganisation, exempelvis företag D och F. Det vi 

också har tolkat av det empiriska materialet är att företag har varit mer eller mindre 

aktiva med att samla in information. Det vi menar är att företag som har varit mindre 

aktiva har låtit informationen komma till dem genom att de exempelvis tagit del av 
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broschyrer från företagets branschorganisation. Det vi menar med mer aktiva är då 

företaget aktivt sökt information. Företag H har exempelvis tagit del av 

branschorganisationens manual kring hantering av komponentindelning samt deltagit på 

branschorganisationens informationsmöten. Företag E har till skillnad från företag H 

också varit aktiv i en redovisningsgrupp som hade till uppgift att utforma praxis inom 

branschen. Vi tolkar därmed företag H som mindre aktiv och företag E som mer aktiv 

vad gällande att inhämta information kring redovisningsstandarden till företaget. 

Företag B säger att de fått löpande information från media vilket vi anser som en 

ytterligare informationskälla som skiljer företagen åt. Vi ser också skillnader vid 

informationsinsamlingen kring hur företag väljer att kommunicera med andra företag. 

Exempelvis beskriver företag A och E att de har haft kontakt med företag för att få 

insikt i hur andra tolkar regelverket. Vi har inte fått någon indikation på att företag C 

och B kommunicerar med andra företag för att få information. Företag har även i större 

eller mindre utsträckning varit på utbildning gällande regelverket. 

Vi kan också urskilja tidsaspekten i detta steg, när företagen aktivt började samla in 

information kring regelverket. Vi tolkar exempelvis företag H som att de har en 

avvaktande inställning då intervjuperson H menar att hen ska fördjupa sig kring 

regelverket i april 2014. Vi tolkar däremot företag E som att de börjar aktivt samla in 

information från den tidpunkt då intervjupersonen fick reda på att en förändring skulle 

ske. Detta resonemang styrker vi även genom att vederbörande även var delaktig i en 

redovisningsgrupp som skulle utforma praxis inom branschen, som innebar att 

intervjuperson E tidigt satte sig in i regelverket. 

Avslutningsvis kan vi urskilja att företag har varierad uppgift att föra vidare 

informationen inom företaget. Med detta menar vi att företag måste i varierad grad föra 

vidare till fler eller färre människor inom organisationen och detta beror troligtvis på 

hur många som skall involveras samt hur många som dagligen arbetar med 

redovisningen inom organisationen. Vi har tolkat det empiriska materialet som att det 

framför allt är den ansvarige för implementeringen som har deltagit och samlat in 

information kring regelverket. Den ansvarige personen har således varit de personer 

som har varit intervjupersoner i studien och företagen har visat att det är den som också 

har fört vidare informationen. Företag A och E är ett exempel på när det är många som 

involveras i implementeringen då exempelvis det är många avdelningar som involveras. 
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Detta har vi också sett i samtliga företag men vi kan urskilja att exempelvis företag G 

uppvisar att de i mindre utsträckning kommer involvera övriga avdelningar. 

7.2.2 Skillnader i konsekvensutredning 

Samtliga företag i studien genomför i någon form detta steg och analyserar hur 

förändringen kommer påverka just deras företag samt hur förändringarna ska hanteras. 

Hur steget har utförts har varierat mellan företagen. Exempelvis vid 

komponentindelningen har en del företag analyserat förändringarna med hjälp av att 

skapa detaljerade modeller där komponenter klassificeras. Denna modell har sedan 

applicerats på anläggningstillgångarna för att få en överblick över hur de ska hantera 

förändringen. Andra företag har istället på ett övergripande sätt gått igenom regelverket 

för att få en uppfattning om vilka förändringar som kommer påverka just deras företag. 

Detta tolkar vi som att det finns skillnader i hur noggrant företagen väljer att arbeta i 

konsekvensutredningen. Denna noggrannhet har vi sett då exempelvis företag A har 

skapat en modell för att detaljerat kunna se hur komponentavskrivningen ska 

implementeras. Andra företag, som till exempel företag C, har valt att övergripande 

analysera regelverket för att se vilka förändringar i K3-regelverket som berör företaget. 

Vi har kunnat se att vissa företag under 2013 hade börjat analysera vad regelverket 

kommer innebära för företaget. Andra företag hade i början av 2014 startat arbetet med 

konsekvensutredningen. Exempelvis ser vi detta genom att företag E säger att de under 

våren 2013 började aktivt med implementeringen däremot säger företag G att det är nu 

2014 som de börjat med implementeringen av regelverket. Skillnader i när företag 

påbörjar arbetet med implementeringen av en redovisningsstandard har även visats i 

studien av Lundqvist et al. (2008). Vi kan även se att vissa företag har varit i kontakt 

med externa personer och olika informationskällor vid konsekvensutredningen medan 

andra företag istället har använt sig av en informationskälla vid analysen av hur de ska 

hantera implementeringen. Denna skillnad visas också i studien av Jermakowicz och 

Gornik-Tomaszewski (2006), då studien visar att det finns skillnader i hur mycket 

extern hjälp företag använder. Exempelvis ser vi detta genom att företag E har använt 

litteratur inom området samt kontaktat kunniga för att bedöma avskrivningstiden och 

värdefördelningen. Företag H kommer istället uteslutande använda sig av 

branschorganisationens rekommendationer vid utformandet av komponenterna. De 

olika tidpunkterna för starten och vad de använder sig av när de gör 

konsekvensutredningarna tolkar vi som att det finns skillnader i hur aktiva företagen är 
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under denna process. Aktiva i den bemärkningen att vissa företag börjar tidigt och söker 

ytterligare hjälp, medan mindre aktiva företag är mer avvaktande och använder den 

hjälp som företaget blir tilldelad. 

Företagen har även skiljt sig åt under konsekvensutredningen när det gäller vilka de 

involverar under detta steg. Vissa företag har involverat många avdelningar för att 

hjälpa till under konsekvensutredningen men även för att informera vad som sker i 

företaget. Det finns även företag som istället valt att enbart informera de som berörs av 

förändringen. Exempelvis ser vi detta genom att företag A har haft ett tätt samarbete 

mellan avdelningarna. Företag G uttryckte det istället som att enbart de som berörs 

kommer att bli involverade i implementeringsprocessen. Detta tolkar vi som att 

företagen skiljer sig gällande i vilken utsträckning de använder sig av en bottom-up 

strategi vid konsekvensutredningen. 

Under konsekvensutredningen har vi sett en skillnad gällande vilka hänsynstagande 

företagen har behövt göra. Företag B har behövt harmonisera deras aktiviteter under 

konsekvensutredningssteget med koncernens redovisningsprinciper för att inte avvika 

från dessa. Denna aktivitet har vi inte sett hos andra företag då de självständigt har 

hanterat implementeringsprocessen. Detta tolkar vi som att det finns en viss skillnad i 

konsekvensutredningen gällande vilka hänsynsåtagande företagen måste göra till 

koncernens redovisningsprinciper. 

Vi har kunnat se att företagen kommunicerar med revisorerna under 

konsekvensutredningen. En del företag har haft kontakt med revisorerna för att 

informera dessa kring hur företagets hantering av regelverket kommer se ut. Andra 

företag har kontaktat revisorerna för att diskutera ifall deras sätt att hantera 

implementeringen är korrekt och söker därmed ett godkännande av processen. 

Exempelvis uttrycker företag A att revisorerna kontaktades för att gå igenom deras sätt 

att hantera förändringen för att upptäcka om de missat något. Företag E har istället 

informerat revisorerna om hur de har tänkt och fört en diskussion om det var rimligt att 

göra på detta sätt. Detta tolkar vi som att företag skiljer sig åt gällande syftet med att 

kommunicera med revisorerna. Vissa företag ser det mer som information till företaget, 

medan andra vill ha ett godkännande som bekräftar att företaget gör rätt. 
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7.2.3 Skillnader i aktivering 

I det sista steget, aktivering, har vi sett vissa skillnader mellan hur företag gör. Företag 

D har exempelvis hyrt in extra personal som hjälper till att registrera de nya siffrorna i 

affärssystemet. Detta har vi inte kunnat se att företag E har gjort när de påbörjat 

aktiveringen av implementeringen. Vi kan inte uttala oss om de andra företagen i 

studien då de inte praktiskt påbörjat detta steg. Men vi tolkar ändå detta som att det 

finns en viss skillnad över hur företag väljer att hantera arbetsbelastningen vid en 

implementeringsprocess. 

Trots det kan vi urskilja en skillnad mellan företag D och G då vi kan se att företag G 

har valt att investera i ett nytt system inför registreringen av det nya 

anläggningsregistret. Detta har vi inte sett att företag D gjort utan företaget har använt 

sig av sitt befintliga system vid aktiveringen. Detta tolkar vi som att det finns en viss 

skillnad över hur företagen väljer att hantera implementeringen framåt i tiden. 

 Faktorer 7.3

Vi har valt att se samtliga faktorer som enskilda element som kan påverka 

tillvägagångssättet vid en implementeringsprocess. Vi har således medvetet valt att 

utesluta de övergripande kategorierna, organisation, människor och omgivning, i detta 

avsnitt för att fullt ut fokusera på respektive faktor. Detta för att leda tankarna mot att se 

detaljerna inom respektive faktor och för att undvika att vilseledas av ett övergripande 

resonemang inom kategorierna. Vi vill se detaljerna för att kunna resonera fram om 

respektive faktor är betydelsefull för implementeringen eller inte. 

7.3.1 Struktur  

Strukturer kan variera mellan olika företag och är enligt Thompson och Strickland 

(1992) viktigt att beakta vid en implementeringsprocess. Vid implementeringen av K3-

regelverket har företagen haft liknande struktur vilket kan bero på att flera av företagen 

var kommunalt ägda vilket kan ha inneburit att de drivs på liknande sätt gällande 

strukturen. Företag B hade dock en annorlunda struktur till skillnad från de andra 

fallföretagen. Företaget hade en mer strikt struktur med många olika nivåer i 

organisationen. Nivåer i sin egen juridiska enhet men även nivåer i koncernen där 

företag B var en del av ett segment. Koncernstrukturen där företag B ingår kan ha 

bidragit till att företagets implementeringsprocess till viss del skiljer sig från övriga 

strukturer. Strukturen kan ha inneburit att under informationsinsamlingssteget har 
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koncernen bistått med mer specifik information för just deras bransch och företag. 

Liknande information har vi inte kunnat se att de andra företagen, med annan 

organisationsstruktur, har fått ta del av. Denna extra information som företag B får ta 

del av kan vara ett sätt för koncernen att strukturera företagen så att de inte helt på egen 

hand implementerar K3-regelverket. 

Den ökade kontrollen, som företag Bs struktur innebär, visas också i 

konsekvensutredningen. Intervjuperson B angav att de kommer behöva anpassa 

företagets förändringar till koncernens redovisningsmanual. En anpassning som vi inte 

sett i företag med mindre strikt struktur, utan där har istället företagen fritt fått 

implementera förändringen utan någon involvering från koncernen. En ytterligare 

anledning, för att en strikt struktur kan innebära mer kontroll, kan vara att företag B får 

beslut om vissa redovisningsförändringar direkt från koncernen. En kontroll som kan 

fungera som ett visst stöd som, enligt Garrido-Moreno och Padilla-Meléndez (2011), är 

viktigt att få från ledningen. Ett företag med en strikt struktur kan behöva stöd från 

ledningen, i form av den utökade kontrollen, för att koncernen ska kunna harmonisera 

hela organisationens redovisning på bästa sätt. En kontroll som sedan kan bromsa 

implementeringsprocessen i de enskilda företagen, då de kan behöva ta hänsyn till andra 

faktorer, än andra företag med mindre strikt struktur. 

Den bromsande effekten på implementeringsprocessen skulle kunna vara en anledning 

till varför företag B har tagit en mer avvaktande inställning till implementeringen. 

Struktur som påverkande faktor har tidigare studerats (Garrido-Moreno & Padilla-

Meléndez 2011). I vårt fall, med implementeringen av en redovisningsförändring, skulle 

detta kunna vara en faktor som påverkar varför företag B har en mer avvaktande 

inställning till implementeringen. Denna faktor kan dock ifrågasättas då även 

exempelvis företag C med en mindre strikt struktur också har en avvaktande inställning 

till implementeringen. 

Genom detta resonemang vill vi besvara delsyftet, om tillvägagångssättet skiljer sig åt 

mellan företag, vill vi även ge en förklaring till varför det skiljer sig åt, med att struktur 

kan vara en betydande faktor när företag väljer tillvägagångssätt vid implementering av 

en ny redovisningsstandard. Vi kan styrka att faktorn struktur kan vara betydelsefull på 

stegen informationsinsamling och konsekvensutredning. Vi kan inte uttala oss om att 

faktorn struktur har påverkat steget aktivering. 
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7.3.2 Bransch 

Vi belyste vid genomgången av K3-regelverket, i kapitel 3, att förändringarna som K3-

regelverket innebär kommer att påverka de företag som har många betydande 

komponenter i företagets anläggningstillgångar. Detta leder till att dessa företag måste 

göra en omfattande genomgång samt bedömning vid komponentindelning. Detta styrker 

även den empiriska studien då samtliga företag uttrycker att det framför allt är 

komponentavskrivningen som berör företagen. Detta indikerar att beroende på hur 

mycket företaget har att förändra upplever företagen mer eller mindre betungande 

implementeringsarbete. Det vi menar är att implementeringsprocessen skiljer sig åt 

mellan branscher på grund av vilka typer av anläggningstillgångar företagen har. Detta 

resonemang grundar sig i att företag inom samma bransch tenderar att ha liknande 

poster i årsredovisningen. 

Eriksson-Zetterquist (2009) belyser att den institutionella teorin förklarar varför företag 

efterliknar varandra. Det vi kan utläsa ur det empiriska materialet är att förändringen 

som innefattar komponentavskrivningar berör framför allt fastighetsföretagen. Men vi 

har även kunnat se att denna förändring berör de andra branscherna, energi- och 

industribranschen. På grund av att det framför allt är fastighetsbranschen som berörs 

kan det medföra att fastighetsbolagens branschorganisation uppfattar detta som ett 

komplicerat område som de borde skapa någon form av enhetlig tolkning kring. Vi har 

mer konkret fått uppfattningen av att branschorganisationen blir mer aktiv ju mer 

företagen inom branschen påverkas av förändringen. Ett annat perspektiv kan vara att 

fastighetsföretagen upplever en osäkerhet kring hur de ska hantera 

komponentavskrivningen och därmed efterfrågar vägledning från en gemensam extern 

part. Företagen inom industribranschen har inte uttryckt att de har någon 

branschorganisation som skapar en praxis, varför exempelvis företag B efterfrågar 

praxis från revisorerna. Dessa fynd hade även Lundqvist et al. (2008) då studien fann att 

företag går samman för att skapa en enhetlig praxis. Detta gör företagen för att få stöd 

för sina handlingar vilket också Touron (2005) menar är företagens syfte med att söka 

efter praxis. 

I det första steget, informationsinsamling, har vi kunnat utläsa vissa skillnader. Som 

sagt har vi konstaterat att samtliga fallföretag i studien har varit på inledande 

informationsmöten med revisorer. Det som skiljer företagen åt vid detta steg är att inom 

en bransch har företagen inhämtat mer eller mindre information från 
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branschorganisationen. Vi tolkar det empiriska materialet som att företagen som verkar 

inom fastighetsbranschen har fått mer vägledning från branschorganisationen än 

företagen inom energibranschen. Vi har inte fått någon information kring att 

industribranschen har haft en engagerad branschorganisation vilket innebär att vi inte 

kan säga att industribranschen har inhämtat information från en liknande källa. Detta 

styrker branschfaktorn ytterligare då vi kan se tydliga skillnader mellan olika branscher 

vid tillvägagångsättet vid informationsinsamling. Det är ett faktum att det är omöjligt att 

inhämta information från en branschorganisation som inte finns vilket gör att 

industribranschen inhämtar information från andra källor, exempelvis företag C 

använder revisorerna som en informationskälla. DiMaggio & Powell (1983) belyste i 

deras studie att redovisningsprofessioner är en kraft som påverkar företag vilket vi 

också har funnit i vår studie. Vi vill återigen återkomma till resonemanget ovan, att det 

finns en möjlighet att branschorganisationer blir mer aktiva ju mer branschen omfattas 

av förändringen. Vilket i sin tur innebär att branschorganisationer blir en mer eller 

mindre viktig informationskälla för företag inom en viss bransch. I exempelvis företag 

A såg vi att företagets branschorganisation hade en betydande roll vid 

informationsinsamlingen och intervjuperson A uttrycker det som att företaget tog hjälp 

av branschorganisationen för att finna lösningar på specifika frågor som de inte kunde 

lösa inom företaget. 

Vi har kunnat utläsa att förändringens karaktär leder till en mer eller mindre omfattande 

implementeringsprocess. Vi har sett att företag som berörs mer av förändringen i 

redovisningsstandarden, exempelvis fastighetsbolag, också involverar fler personer. 

Detta gäller både i informationsinsamlingen och i konsekvensutredningen. I till exempel 

samtliga fastighetsbolag tar den ansvarige för implementeringen hjälp av andra 

avdelningar. Exempelvis företag H uttrycker det som att hen tar hjälp av andra inom 

organisationen som har mer kunskap om fastigheterna. Detta indikerar att företagen har 

ett samarbete mellan avdelningarna för att hantera förändringen. I exempelvis företag D 

var det tre personer som involverades medan i företag H var det intervjupersonen själv 

som involverades vid informationsinsamlingen. Vi har observerat att företag inom 

fastighetsbranschen involverar fler personer vid informationsinsamlingen än i 

exempelvis industribranschen. Vi har tidigare i analysen belyst att företag använder 

olika informationskällor vid insamling av information. 
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Företag känner mer eller mindre osäkerhet beroende på hur omfattande förändringen 

blir för företaget. Enligt vår empiriska undersökning kan vi tolka att företag inom 

fastighetsbranschen känner en större osäkerhet kring tolkningen av regelverket, då 

menar vi framför allt vid hanteringen av komponentavskrivningar. DiMaggio och 

Powell (1983) belyser att härmande isomorfism uppstår då företag känner osäkerhet. 

Företag hanterar denna osäkerhet genom att härma andra företag inom samma bransch. 

Därmed kan vi förklara företagens beteende med hjälp av imiterande isomorfism. Vid 

informationsinsamling har vi kunnat notera att företag inom en bransch mer eller 

mindre samarbetet med andra företag, det vill säga haft någon form av kommunikation 

med företag inom samma bransch. Exempelvis fastighetsbolag, företag A och E, har 

haft kontakt med andra företag medan industribolag, företag B och C, inte belyst att de 

har haft kontakt med andra företag. Att vi fick detta resultat kan bero på att de utvalda 

fastighetsföretagen i studien är kommunalt ägda företag. Företag A uttrycker det som att 

företaget inte direkt har några konkurrenter som tvingar företaget att vara sparsamma 

med information kring företagets tillvägagångssätt vid implementeringen. Vi har dock 

kunnat se att samarbete varierar inom samma ägarstruktur. Exempelvis har företagen 

inom fastighetsbranschen i högre grad samarbetat med andra företag i branschen, än vad 

företagen inom energibranschen har. Detta tyder på att det kommunala ägandet inte är 

avgörande för samarbetet inom branschen. 

När det handlar om det andra steget, konsekvensutredning, har företag i den empiriska 

studien mer eller mindre varit detaljerade vid detta steg. Tillvägagångssättet vid 

konsekvensutredningen hör också, likt informationsinsamlingen, samman med hur 

mycket företagen påverkas. Exempelvis företag inom fastighetsbranschen har i hög grad 

utgått från praxis från branschorganisationen vid modellskapande, företag inom 

energibranschen väntar på praxis från branschorganisationen medan industribranschen 

väntar på praxis från revisorerna. Användning av praxis är ett normativt 

tillvägagångssätt som professioner skapar (DiMaggio & Powell 1983). Företag F som 

verkar inom energibranschen uttrycker att företaget har för avsikt att enbart följa praxis 

då intervjuperson F uttrycker det som att annars skulle det vara ett evighetsarbete. Det 

vi kan tolka är att samtliga företag inom en bransch eftersöker praxis på området och att 

varifrån denna praxis kommer är olika källor, dels branschorganisation och dels 

revisorer.  
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Att försöka skapa en gemensam praxis inom ett område kan också handla om att 

försöka skapa god redovisningssed kring det nya regelverket (Årsredovisningslagen 

1995/96: 10). Exempel på annan praxis som inte hör samman med praxis kring K3-

regelverket är då branschorganisationen för energibolagen utformat en mall för att 

underlätta upprättandet av årsredovisningen. Intervjuperson F säger att företaget ska 

följa denna mall nästa år. Detta är också ett bevis på att företag söker efter en enhetlig 

syn, praxis från ett övergripande organ som har en sammanfattande syn, av ett specifikt 

redovisningsmoment. 

Det är också viktigt att lyfta fram att fastighetsbolagen har mer information att bearbeta 

vid konsekvensutredningen. Vi menar att fastighetsbolagen har fler informationskällor 

än exempelvis industribolagen. Detta kan således leda till att vi får en bild av att 

fastighetsbolagen är mer aktiva vid konsekvensutredningen vilket enligt vår analys 

grundar sig i att företag inom fastighetsbranschen har mer att förändra. I detta 

resonemang är det nödvändigt att nämna tidsskillnaden mellan intervjuerna, då vi 

intervjuade företag inom industribranschen som ett första urval och sedan ungefär en 

månad senare företag inom energibranschen som ett andra urval. Denna tidskillnad kan 

ge en överdrivande bild av att energibolagen hunnit längre än industribolagen angående 

implementeringsprocessen och därmed finns det en risk att vi får en snedvriden bild vid 

jämförelse mellan branscherna. Detta då implementeringsprocessen sker under den 

tidsperiod som vi intervjuar företagen. Men eftersom vi frågande företagen kring 

planeringen och i svaren kan vi inte finna att tidskillnaden var betydande för att utläsa 

att branscherna har gått tillväga på olika sätt. 

Till det sista steget, aktivering, har företag D och E kommit. Dessa företag är 

verksamma inom fastighetsbranschen. På grund av att det endast är fastighetsbranschen 

som har vid intervjutillfället kommit till detta steg kan vi inte uttala oss om att faktorn 

bransch har betydelse vid aktiveringen. Det vi kan konstatera är att fastighetsbranschen 

har kommit längst i implementeringsprocessen. 

Genom denna diskussion vill vi besvara delsyftet, om tillvägagångssättet skiljer sig åt 

mellan företag, vill vi även ge en förklaring till varför det skiljer sig åt, med att bransch 

har varit en betydelsefull faktor när företag väljer tillvägagångssättet vid 

implementering av en ny redovisningsstandard. Vi kan styrka att faktorn bransch har 

varit betydelsefull på stegen informationsinsamling och konsekvensutredning. Vi kan 

inte uttala oss om att faktorn bransch har påverkat steget aktivering. 
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7.3.3 Historia  

Historia i form av ålder har tidigare visats vara en faktor som kan påverka 

implementeringen av förändringar i företag (Barnett & Freeman 2001). Ett lands 

bakgrund, exempelvis dess legala bakgrund, har även visat sig vara av betydelse för 

implementeringen av en redovisningsstandard (Fox et al. 2013). Länders legala 

bakgrund skulle kunna liknas med ett företags rutiner, detta då rutiner i företag fungerar 

som riktlinjer som organisationen arbetar efter, likt vad lagar och regler gör inom 

länder. Företag med en lång historia kan ha utvecklat standardiserade rutiner för hur 

årsredovisningen ska upprättas. Dessa rutiner skulle kunna behöva förändras i samband 

med att företagen implementerar det nya K3-regelverket (Jermakowicz & Gornik-

Tomaszewski 2005). Vi har enbart sett att ett företag, företag H, i någon form använt sig 

av utvecklade rutiner. Vi har inte kunnat härleda någon skillnad i de olika stegen av 

implementeringsprocessen för företag H som till följd av dess historia av upparbetade 

rutiner. 

Har olika företag historiskt sett tillämpat Redovisningsrådets rekommendationer istället 

för Bokföringsnämndens allmänna råd borde implementeringsprocessen skilja sig åt. Ett 

företag som tillämpat RR skulle fått en annorlunda konsekvensutredning. Detta 

eftersom RR har visat sig till högre utsträckning än BFNAR stämma överens med det 

nya regelverket. Vid konsekvensutredningen bör företagen ha skiljt sig åt då de företag 

som tillämpat RR skulle få mindre förändringar att ta hänsyn till och därmed mindre 

förändringar att hantera. Företagen i studien har samtliga tillämpat BFNAR och ÅRL. 

Detta medför att vi inte empiriskt kan påvisa vilken skillnad historisk tillämpning av 

olika regelverk kan ha på implementeringsprocessen. Vi tror dock att vilka 

redovisningsprinciper ett företag tidigare tillämpat kan vara av betydelse i fallet med 

implementeringen av K3-regelverket. Detta eftersom genomgången av regelverket 

identifieras skillnaderna var som störst för företag som tidigare tillämpat BFNAR och 

minst för företag som tillämpat RR. 

Vi har kunnat se en variation i företags ålder, från tidigt 1900-tal till sent 1980-tal 

vilket, enligt Pettigrew et al. (2001) kan vara av betydande faktor för implementeringen. 

Vi har dock inte kunnat härleda att detta påverkat hur företagen implementerar en 

redovisningsförändring. Detta kan bero på att redovisningsmässiga historiska händelser 

som skulle kunnat påverka hur företagen implementerat en redovisningsförändring inte 

förekommit. Detta styrks även genom empirin då samtliga företag säger att de inte 
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tidigare har implementerat en liknande förändring. En respondent säger, att även om en 

liknande förändring har skett tidigare, så är det innan hens tid på arbetsmarkanden, och 

personer som skulle varit delaktiga vid denna förändring, finns inte kvar i 

organisationen. Detta kan tyda på att historia, i form av tidigare implementeringar, 

behöver ha skett i viss närhet till nästkommande förändring för att kunna påverka 

implementeringsprocessen. Hade en sådan förändring skett skulle det kunna påverka 

informationsinsamlingssteget då eventuell dokumentation skulle kunna hjälpa ge 

förståelse hur en redovisningsförändring kan implementeras. Vissa företag har haft 

historia av att implementera nya affärssystem. Detta har vi inte sett påverkat 

implementeringsprocessen samt att företagen anser att detta inte har hjälpt företagen att 

implementera en redovisningsstandard. Detta kan tyda på att den historia som skulle 

kunna påverka ett företags implementeringsprocess behöver vara relevant till den 

aktuella förändringen för att företagen medvetet ska kunna påverka 

implementeringsprocessen. 

Genom detta resonemang vill vi besvara delsyftet, om tillvägagångssättet skiljer sig åt 

mellan företag, vill vi även ge en förklaring till varför det skiljer sig åt, med att historia 

inte har varit en betydelsefull faktor när företag väljer tillvägagångssättet vid 

implementering av en ny redovisningsstandard. Detta gäller i samtliga stegen, 

informationsinsamling, konsekvensutredning samt aktivering. 

7.3.4 Storlek 

Storleken på företaget kan innebära att företag ser på förändringar olika och därmed 

hanterar förändringsprocessen olika (Wu & Boateng 2010) Storlek, som faktor att 

påverka implementeringsprocessen av en redovisningsstandard, har vi inte kunnat se 

som en direkt påverkande faktor. Detta då vi inte har kunnat urskilja några skillnader 

mellan företagen som beror på antalet anställda. Vi har dock kunnat urskilja att inom en 

annan faktor, bransch, har storleken på företagen haft betydelse. Detta tyder på att 

storlek utgör en indirekt påverkan på implementeringsprocessen. Inom faktorn bransch 

har vi kunnat se att mindre bolag, gällande antalet anställda, har skiljt sig gällande 

informationsinsamlingen. Mindre bolag har förlitat sig på den information de får till sig 

från branschorganisationen och revisorer medan de större bolagen har varit mer aktiva i 

sitt informationssökande. Exempelvis ser vi detta som att företag E och F är de större 

bolagen inom sin bransch och har varit mer aktiva i informationssökandet än vad 

företag G och H har som är de mindre bolagen i branschen. 
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De olika storlekarna på företag inom samma bransch har även påverkat 

konsekvensutredningen. Företag E och F, de större bolagen, har varit mer aktiva 

gällande att skapa modeller då företagen noggrant gått igenom hur och vilka 

förändringar som kommer påverka företaget. Företag G och H, de mindre bolagen, har 

istället valt en mer avvaktande inställning. De har inte lika noggrant analyserat hur 

förändringen kommer påverka företaget. 

Större bolag tenderar att vara mindre flexibla och därmed svårare att förändra (Jacobsen 

2012). Detta är inte något vi har kunnat se i vår studie, vi har snarare kunnat se tvärtom. 

Större företag, gällande antalet anställda, har lättare kunnat hantera implementeringen 

av en redovisningsstandard. Detta kan bero på att de har mer resurser, i form av 

anställda, att tillgå. Samtliga företag har påpekat att de har sitt vardagliga arbete att 

sköta samtidigt som implementeringen av K3-regelverket ska ske. Har en 

ekonomiavdelningen få anställda, blir det svårt avsätta tid och dela upp arbetsbördan, 

för att samtidigt kunna implementera redovisningsförändringen. Kräver till exempel 

implementeringsarbetet en 50 procent extra tjänst skulle det innebära att en liten 

ekonomiavdelning har färre personer att dela upp denna extra arbetsbörda på, än en 

organisation med en större ekonomiavdelning. Det är möjligt att mindre bolag 

korrigerar för denna extra arbetsbörda genom att sprida ut de extra timmarna på en 

längre tidsperiod vilket kan uppfattas som att de tar en mer avvaktande roll vid 

implementeringsarbetet. 

Genom denna diskussion vill vi besvara delsyftet, om tillvägagångssättet skiljer sig åt 

mellan företag, vill vi även ge en förklaring till varför det skiljer sig åt, med att storlek 

kan vara en betydelsefull faktor när företag väljer tillvägagångssättet vid 

implementering av en ny redovisningsstandard. Vi kan styrka att faktorn storlek kan 

vara betydelsefull på stegen informationsinsamling och konsekvensutredning. Vi kan 

inte uttala oss om att faktorn storlek har påverkat steget aktivering. 

7.3.5 Erfarenhet 

Erfarenhet i form av tidigare kunskap kan påverka implementeringsprocessen (Miller 

1997). Vi har tolkat erfarenhet som något individuellt och vi har inte kunnat urskilja 

någon övergripande erfarenhet som har påverkat implementeringsprocessen. Det vi har 

kunnat urskilja är att individers enskilda erfarenheter, som tenderar att skilja sig åt, har 

haft en viss påverkan på implementeringsprocessen. Exempelvis har vi kunnat se att 
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intervjuperson B har genom tidigare arbetsplats fått information angående regelverket 

direkt från BFN. Detta innebär att intervjuperson Bs erfarenhet från tidigare arbetsplats 

har inneburit att hen skiljer sig från de andra fallföretagen i 

informationsinsamlingssteget genom tillgång till andra informationskällor. 

Erfarenhet av tidigare arbetsplatser tycker vi oss också kunna se påverkar 

konsekvensutredningen. Intervjuperson F har arbetslivserfarenhet från olika 

arbetspositioner inom olika branscher vilket hen menar har givit erfarenheter av när 

man ska avvakta eller vidta åtgärder i en implementeringsprocess. Detta stöds delvis av 

teorin som säger att de som tidigare upplevt förändringar upplever nya förändringar 

mindre hotande (Stensaker & Meyer 2012). Denna mindre hotande inställningen till 

förändring upplever vi att intervjuperson F har, delvis genom hur hen uttryckte sig och 

också utefter helhetsuppfattningen av intervjupersonen. Detta skulle kunna vara en 

anledning varför företag F har varit mer avvaktande under konsekvensutredningen. Vi 

har inte upplevt denna inställning hos andra intervjupersoner eller fått intrycket av andra 

respondenter att deras erfarenheter varit avgörande under implementeringen. Detta gör 

det svårt för oss att styrka att denna typ av erfarenhet har en påverkan på samtliga 

företag under konsekvensutredningssteget. Utifrån de intryck vi fick av intervjuperson F 

samt hur hen uttryckte sig anser vi att dennes erfarenhet delvis har haft en betydelse för 

hur aktiv företaget varit i konsekvensutredningssteget. 

Erfarenhet som införskaffas under implementeringens gång tolkar vi som att den har 

haft en viss betydelse för implementeringsprocessen. Intervjuperson E har under 

informationsinsamlingssteget involverats i en redovisningsgrupp som hade till uppgift 

att skapa praxis för branschen. Vi anser att involveringen i denna redovisningsgrupp har 

givit intervjuperson E en erfarenhet av djupare förståelse av regelverket. Erfarenhet som 

enligt Miller (1997) kan göra att förändringen blir mer begriplig för personen som 

hanterar förändringen. Vi kan dock inte se att denna erfarenhet har inneburit någon 

tydlig skillnad på konsekvensutredningen men vi har upplevt intervjuperson E som mer 

säker på det hen gjort. Säker i form av grundligare motivering till varför just de valt den 

komponenten eller hur mycket av totala fastigheten varje komponent ska bestå av. 

Företag E ger intrycket av att deras sätt att arbeta under konsekvensutredningen är noga 

genomtänkt och annorlunda från andra företag trots att vi inte kan se någon tydlig 

skillnad i konsekvensutredningssteget till följd av denna erfarenhet. 
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Erfarenhet har varit en svår faktor att identifiera gällande den påverkande effekten på 

samtliga företag. Vi ser dock att erfarenhet har en betydelse för 

implementeringsprocessen, betydelse i form av säkerheten i valen företag gör. Även en 

påverkan på vilka informationskällor företag använt har vi kunnat delvis härleda till 

erfarenhet hos individen. Erfarenheterna har varit unika för olika intervjupersoner vilket 

gör att vi inte kan styrka den påverkan erfarenhet möjligtvis kan ha på stegen 

informationsinsamling, konsekvensutredning och aktivering. Vi tror dock att erfarenhet 

kan ha en påverkan på enskilda företags implementeringsprocess men är svår att härleda 

till den övergripande implementeringsprocessen för samtliga företag. 

Genom detta resonemang vill vi besvara delsyftet, om tillvägagångssättet skiljer sig åt 

mellan företag, vill vi även ge en förklaring till varför det skiljer sig åt, med att 

erfarenhet inte har varit en betydelsefull faktor när företag väljer tillvägagångssättet vid 

implementering av en ny redovisningsstandard. Detta gäller i samtliga stegen, 

informationsinsamling, konsekvensutredning samt aktivering. Vi har kunnat urskilja en 

ytterst liten variation, exempelvis har vi uppfattat intervjuperson F som väldigt säker 

vilket kan bero på hens erfarenhet, men den erfarenheten kan vi inte härleda till de 

övriga intervjupersoner. Detta indikerar att erfarenhet har varit en obetydlig och därmed 

inte betydelsefull för implementeringsprocessen. 

7.3.6 Ledarskap 

Betydelsen av den som leder förändringen har tidigare diskuterats och visat sig vara av 

betydelse (Gilley et al. 2008). Vi har delvis kunnat se olika former av ledarskap bland 

intervjupersonerna i vår studie. Vissa involverade övriga personalen mer än andra vilket 

tyder på ett ledarskap av bottom-up (Sabatier 1986). Exempelvis har intervjuperson E 

involverat övriga i organisationen för att de ska veta vilken förändring som är på gång 

samt för att kunna få hjälp av dessa. Intervjuperson F har istället involverat de personer 

som kommer beröras av förändringen. Detta tolkar vi som att intervjuperson Es 

ledarskap är till högre utsträckning präglat av bottom-up tänket. En ledare kan även 

bestitta olika attributer som kan underlätta vid en förändring (Gilley et al. 2008). Några 

speciella skillnader i attributer mellan intervjupersonerna har vi inte kunnat urskilja. Vi 

har inte uppfattat att någon intervjuperson har kommunicerat en negativ bild av 

förändringen, utan vi har uppfattat samtliga som att de förmedlat en positiv bild av 

förändringen. Exempelvis uttrycker intervjuperson E att man inte kan gå runt och muttra 

till andra om man anser förändringen är dålig. 
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Ledarskap, som en faktor att påverka implementeringen av en redovisningsförändring, 

har vi inte kunnat styrka. Vi har inte kunnat härleda skillnaden i graden av bottom-up 

till någon skillnad i varken informationsinsamling, konsekvensutredning eller 

aktivering. Detta skulle kunna bero på K3-regelverket har varit en relativt liten 

förändring om vi ser till hela organisationen. Det är främst en person som har haft 

huvudansvaret och sedan involverat andra inom organisationen. Detta har vi inte 

uppfattat som ett måste för den ansvarige utan snarare för att underlätta 

implementeringsprocessen.  När förändringen är relativt liten, samt att det mesta arbetet 

utförs av intervjupersonerna själva, blir kanske inte attributer (Gilley et al. 2008) och 

maktbaser (Jacobsen 2012), så betydande för implementeringen av en 

redovisningsförändring. 

Genom denna diskussion vill vi besvara delsyftet, om tillvägagångssättet skiljer sig åt 

mellan företag, vill vi även ge en förklaring till varför det skiljer sig åt, med att 

ledarskap inte har varit en betydelsefull faktor när företag väljer tillvägagångssättet vid 

implementering av en ny redovisningsstandard. Detta gäller i samtliga stegen, 

informationsinsamling, konsekvensutredning samt aktivering. 

7.3.7 Motivation 

Tillämpningen av K3-regelverket är en tvingande förändring för företagen. I och med 

att det är en tvingande förändring för företag som uppfyller kriterierna för K3-bolag kan 

inställningen variera, exempelvis kan företag uppleva förändringen som en ofrånkomlig 

händelse eller som en utmaning. Vi upplevde att samtliga fallföretag i den empiriska 

studien var relativt positiva till regelverket. Eftersom vi inte har kunnat urskilja några 

skillnader angående motivationen är det därför svårt att styrka att motivationen har varit 

påverkande vid tillvägagångssättet. Motivation i form av inställning kan vara positiv 

eller negativ (Meyer & Allen 1991;Van Dijk & Van Dick 2009). Fallföretagens 

negativa inställning till regelverket har yttrat sig på så sätt att samtliga företag menar att 

implementeringen är en administrativ börda. Exempelvis företag A och C uttrycker det 

som att företaget inledningsvis inte visste vad förändringen skulle kräva för resurser 

vilket företagen upplever som brist på information vilket i sin tur indikerar att företagen 

har en viss negativ syn på förändringen. Att företag inte visste vilka resurser som skulle 

krävas kan tyda på osäkerhet som också Dent och Goldberg (1999) menar kan skapa 

motstånd till förändringar. Fallföretagens positiva inställning till regelverket har yttrat 

sig genom att företag förväntar sig att redovisningen kommer leda till en mer korrekt 
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bild av företaget. Företag D uttrycker, exempelvis att det förhoppningsvis leder till en 

mer rättvisande bild och att det är spännande med förändringar, att det blir en utmaning 

för de anställda och företaget. Detta tolkar vi som att intervjupersonen har en positiv 

inställning. Intervjuperson H är övertygad om att förändringen kommer leda till en mer 

rättvisande bild. Vi tolkar den positiva inställningen som en hängiven uppslutning 

medan den negativa som mer av en skyldighetsuppslutning (Meyer & Allen 1991). 

Inom denna faktor har vi funnit indikationer på att motivation kan påverka samarbetet 

mellan avdelningar inom organisationen och mellan företag inom branscher. Det 

handlar om företagens inställning att involvera människor inom företaget kring 

processen och även företagets inställning till att kommunicera med andra företag. 

Företag har i högre och mindre utsträckning involverat andra avdelningar och också 

nivåer inom organisationen. Exempelvis företag A informerar styrelsen och övriga i 

företaget förutom de som direkt involveras. Enligt intervjuperson A gjorde företaget 

detta för att samtliga skulle vara medvetna om att K3-regelverket implementeras. I 

företag F är det endast de personer som involveras som är medvetna om 

implementeringen. Detta ger antydning till att det finns skillnader i företags samarbete 

mellan avdelningarna men det är svårt för oss att styrka att detta beror på motivationen 

eller inte. Inställningen till att kommunicera med andra företag är också svårt att styrka 

med hjälp av faktorn motivation. Företag har mer eller mindre samarbetet inom en 

specifik bransch vilket, enligt vårt resonemang, tyder på att denna beskrivning stämmer 

bättre in på faktorn bransch än faktorn motivation. Detsamma gäller samarbetet mellan 

avdelningar vilket vi också har resonerat kring under faktorn bransch. 

Genom detta resonemang vill vi besvara delsyftet, om tillvägagångssättet skiljer sig åt 

mellan företag, vill vi även ge en förklaring till varför det skiljer sig åt, med att 

motivation inte har varit en betydelsefull faktor när företag väljer tillvägagångssättet vid 

implementering av en ny redovisningsstandard. Detta gäller i samtliga stegen, 

informationsinsamling, konsekvensutredning samt aktivering. 

7.3.8 Revisor 

Warren och Alzola (2009) belyser att revisionsbyråer numera agerar som fristående 

rådgivare vid redovisningsfrågor. Vår empiriska studie kan styrka att revisorer har en 

roll vid implementeringen av K3-regelverket. Den rollen i processen är att revisorerna 

tidigt informerat företagen om K3-regelverket. I det första steget, 
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informationsinsamling, har vi tolkat att samtliga företag har varit i kontakt med 

revisorerna på ett eller flera sätt. Det vi kan lyfta ur den empiriska studien är att 

företagen har deltagit på informationsmöten kring K3-regelverket. Dessa möten tolkar 

vi som att revisorerna har varit en tidig informationskälla för företagen. Samtliga 

företag använde revisorer som en av de första informationskällorna vilket indikerar att 

revisorerna har en roll för företagen vid informationsinsamlingen. Samtidigt säger 

företagen att revisorerna inte, i någon större utsträckning, påverkat 

implementeringsprocessen varefter företagen säger att revisorerna också har brist på 

information kring regelverket. Exempelvis uttrycker företag A att revisorerna inte 

påverkat implementeringsprocessen nämnvärt. Intervjuperson A säger också att 

revisorerna kommer vara viktiga vid utformningen av praxis. Detta handlar till viss del 

om normativ isomorfism (DiMaggio & Powell 1983), att forma en likartad tolkning. 

Detta tolkar vi som att företaget har förtroende för revisorerna och att företaget söker 

efter en enhetlig tolkning från en profession. Företag F säger att företagets revisorer har 

bistått företaget med informationsmöten samt kurser som handlar om K3-

regelverkt.  Det är därmed tänkbart att revisorerna har påverkat genom att tillhandahålla 

information kring regelverket till företagen. Det har även framkommit att revisorer inte 

har kunnat besvara exempelvis företag Bs frågor vilket kan medföra att företaget känner 

mindre förtroende för revisorn än vad exempelvis företag A gör. Detta kan, enligt detta 

resonemang, innebära att företagets tillvägagångssätt kan skilja sig åt beroende på hur 

mycket respektive företag anser de kan använda och tillvarata revisorernas åsikter som 

en informationskälla. 

Den skillnad som vi såg mellan fallföretagen i den empiriska studien var att företagen 

tog hjälp av revisorerna i större och mindre utsträckning. Som sagt har samtliga 

fallföretag gått på informationsmöten angående K3-regelverket. Revisorerna har utöver 

tidiga informationsträffar även anordnat utbildningar kring regelverket. Exempelvis har 

företag C och F deltagit på sådana utbildningar vilket har gjort att de har fått 

information om hur de ska hantera implementeringen. Det ska även noteras att det är 

olika revisionsbyråer som företagen anlitar men att samtliga företag anlitar någon av de 

största revisionsbyråerna i Sverige. Genom att revisorerna, på dessa möten och 

utbildningar, har möjlighet att påverka företagens informationsinsamling kan 

revisorerna ha möjlighet att påverka företagens tillvägagångssätt vid implementeringen.  
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När det handlar om det andra steget, konsekvensutredning, har företag i studien uttryckt 

att de söker någon form av godkännande från revisorn kring företagets hantering av 

redovisningsstandarden. Exempelvis sökte företag E och F bekräftelse från företagets 

revisor om deras tolkningar av regelverket var korrekta. Då vi inte har fått någon 

information från fallföretagen att revisorerna har haft åsikter kring deras upplägg vid 

implementeringen är det svårt för oss att uttala oss kring detta. Vi kan utifrån 

intervjuerna också konstatera att revisorerna har varit avvaktande med att ge några råd 

och praxis kring det nya regelverket. Att revisorerna inte direkt varit delaktiga i 

konsekvensutredningen, det vill säga skapat praxis kring regelverket, kan bero på att 

revisorerna inte vill förlora deras oberoende. I litteraturen kan vi finna att Carrington 

(2010), Warren och Alzola (2009) samt Öhman (2004) diskuterar revisorns oberoende. 

En annan orsak till att revisorerna varit avvaktande kan vara att de också har brist på 

kunskap kring regelverket. Exempelvis uttryckte företag A, B, D och E att det är nytt 

för samtliga parter, vilket vi tolkar som att företagen har överseende med att även 

revisorerna kan känna en osäkerhet kring hur de ska tolka regelverket.  

Som sagt, belyser Warren och Alzola (2009), att revisorer numera tillhandahåller 

professionella tjänster, vilket även vi kan styrka genom vår empiriska undersökning. 

Exempelvis företag A säger att de tagit hjälp av revisorerna för att bland annat 

identifiera förändringar samt för att bekräfta att samtliga aspekter har beaktats. Företag 

F uttrycker också att de har redogjort för företagets revisorer kring hur företaget har 

tänk hantera förändringen, vilken revisorerna sedan har godkänt. Det här styrker 

argumenten kring att revisorer har möjlighet att påverka företag under 

implementeringsprocessen. Då revisorer ska agera som företagets granskare, att 

säkerställa att företaget har gjort en korrekt redovisning, besitter denna aktör någon 

sorts av auktoritet gentemot företagen.  Exempelvis Fars (2011) undersökning visade att 

93 procent av företagsledarna har stort förtroende för sin revisor, vilket vi även kan 

urskilja i vår studie då vi upplever att företagen litar i stor utsträckning på revisorerna. 

Företag F uttryckte exempelvis att revisorerna är statens förlängda arm. Trots att 

företagen upplever att revisorerna har bristande kunskap om K3-regelverket, har 

revisorerna en position som gör att företagen använder deras expertkunskap för att 

skapa en trygghet i processen. 

När det handlar om det sista steget, aktivering, kan vi inte styrka att revisorerna har 

påverkar företagens tillvägagångssätt vid aktiveringen. Det är, som sagt, företag D och 
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E som har kommit till detta steg och vi kan tolka det empiriska materialet som att 

revisorerna inte har haft någon påverkan på tillvägagångssättet kring detta moment. 

Genom denna diskussion vill vi besvara delsyftet, om tillvägagångssättet skiljer sig åt 

mellan företag, vill vi även ge en förklaring till varför det skiljer sig åt, med att 

revisorer kan vara en betydelsefull faktor när företag väljer tillvägagångssättet vid 

implementering av en ny redovisningsstandard. Det är i stegen informationsinsamling 

och konsekvensutredning som vi kan styrka att företagens revisorer kan vara 

betydelsefull. Dock kan vi inte styrka detta i steget aktivering. Trots att företag 

uttryckligen har sagt att revisorer inte påverkat implementeringsprocessen tolkar vi 

dock intervjuerna som att revisorerna har haft betydelse framför allt vad gäller 

informationsinsamlingen. 

7.3.9 Intressenter 

Tidigare forskning belyser att intressenter påverkas av effekterna vid en implementering 

av en redovisningsstandard (Bischof 2009; Byard et al. 2011; Stent et al. 2010). I och 

med att intressenter förlitar sig på de finansiella rapporterna, som blir påverkade av 

implementeringen, finns det möjlighet att intressenter har intresse av att påverka dessa 

rapporter. Påverka på ett sätt som gör att rapporterna blir ett tillförlitligt underlag vid 

beslutsfattande, vilket Moberg (2006) belyser då det är viktigt för företagets intressenter 

att kunna lita på den finansiella informationen. Det är nödvändigt att upprepa att 

revisorer inte ingår i denna faktor då vi tidigare har diskuterat dessa som en separat 

faktor som påverkar tillvägagångssättet vid implementeringar. 

Samtliga företag uppvisade ett mönster av att företagens intressenter inte har påverkat 

implementeringsprocessen. Exempelvis företag B säger att företagets intressenter inte 

har påverkat likaså sade företag D. Detta indikerar att vi kan styrka påståendet kring att 

intressenter inte har någon påverkan på tillvägagångssättet. Trots detta kan diskussioner 

föras kring påverkan på de olika stegen, informationsinsamling, konsekvensutredning 

och aktivering, utifrån ett teoretiskt perspektiv. Ett företags intressenter besitter 

varierade intressen exempelvis olika informationsbehov vilket är beroende av 

förhållandet som respektive intressent har till företaget (Francis 2004; Grönlund et al. 

2010). Detta kan påverka intressenternas intressen av att påverka hur företag 

implementerar. Vi kan utläsa ur den empiriska studien att företagen inte finner att deras 

intressenter är angelägna av att påverka en implementeringsprocess av denna karaktär.  
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När det handlar om företagens tillvägagångssätt vid informationsinsamling, borde 

intressenterna enligt teorin vara angelägna om att företagen samlar in tillräckligt med 

information, angående K3-regelverket, för att framställa de finansiella rapporterna 

korrekt, varefter det är informationen i dessa som intressenter gör deras bedömningar. 

När det handlar om företagens tillvägagångssätt vid konsekvensutredningen borde 

intressenterna även här vara angelägna om att företagen gör en tillräcklig gedigen 

utredning för att säkerställa rapporterna. När det slutligen handlar om företagets 

tillvägagångssätt vid aktiveringen borde intressenterna, likt de tidigare stegen, vara 

intresserade av att företagets tillämpning av regelverket går smidigt. 

Det är också intressant att lyfta företagens svar på frågan vilka anser ni er 

årsredovisning är till för. Exempelvis, för att belysa några, svarade företag B företagets 

kunder och leverantörer, företag H svarade ägare och leverantörer samt företag A 

svarade att företagets årsredovisning var till för företaget och bolagsverket. 

Intervjuperson H uttrycker att intressenterna kunde ha påverkat 

implementeringsprocessen om de velat. Detta kan kopplas samman med Bruzelius och 

Skärvads (2011) poäng då de menar att när ett företag blir beroende av intressenterna, 

kan intressenternas inflytande bli betydelsefullt. Det vi kan resonera kring utifrån dessa 

svar är att intressenterna kanske inte har den kunskap som krävs för att kunna påverka 

processen på ett kompetent sätt. Eftersom företagen har upplevt att revisorerna har 

bristande kunskap kring regelverket finns det också stor risk att intressenter har brist i 

detta då vi antar att revisorer besitter mer sakkunskap än intressenter. Detta styrker än 

mer att intressenter inte påverkar processen. I detta avsnitt vill vi också lyfta att K3-

regelverket är ett principbaserat regelverk vilket innebär normgivarna har gett utrymme 

för tolkningar och bedömningar. Detta anser vi vara en ytterligare förklaring till varför 

intressenter kan tänkas vilja påverka. Eftersom de besitter möjlighet att påverka, hur 

företaget ska tolka regelverket, skulle de därmed vilja ha synpunkter på 

tillvägagångssättet vid implementeringen av K3. 

Genom detta resonemang vill vi besvara delsyftet, om tillvägagångssättet skiljer sig åt 

mellan företag, vill vi även ge en förklaring till varför det skiljer sig åt, med att 

intressenter inte har varit en betydelsefull faktor när företag väljer tillvägagångssättet 

vid implementering av en ny redovisningsstandard. Detta gäller i samtliga stegen, 

informationsinsamling, konsekvensutredning samt aktivering. 
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 Avslutande diskussion  7.4

Figur 5: Sammanfattande modell av analysen. 

7.4.1 Modell över implementeringsprocessen  

Den modell vi har skapat innehåller stegen informationsinsamling, konsekvensutredning 

och aktivering. Då fallföretagen visat ett mönster av aktiviteter under 

implementeringsprocessen har vi konstaterat dessa huvudsteg. Vi har i denna studie 

studerat implementeringsprocessen av K3-regelverket. Vi tror att dessa steg är något 

som företag måste genomföra vid en implementering av en redovisningsstandard. För 

att få kunskap om regelverket måste företag söka information angående 

redovisningsförändringen. Sedan när informationen är insamlad måste företag hantera 

materialet för att kunna avgöra hur de ska gå tillväga. När besluten är tagna kring hur 

företag ska hantera måste företag börja tillämpa redovisningsstandarden. Inom ett steg 

kan tillvägagångsättet se olika ut beroende på redovisningsförändringen men vi tror 

ändå att denna stegprocess gäller oavsett vilken redovisningsförändring som ska 

implementeras. Vi har genom den empiriska studien kunnat se att tillvägagångssättet 

har varierat mellan företagen. Trots detta har vi kunnat härleda trestegsmodellen från 

samtliga företag då vi har tolkat att företagen ska genomföra eller har genomfört vissa 

moment som vi har klassificerat in under ett steg. Tidigare studie (Sandquist & 

Sidorsson 2006) har visat att en variation av dessa tre steg är något som företag går 

igenom vid en implementering av en redovisningsstandard, vilket ökar validiteten hos 

vår modell. 

Det övergripande mönstret vi kan skildra är att stegen påverkar varandra exempelvis 

påverkar informationsinsamling nästkommande steg konsekvensutredning och så 

vidare. Detta tolkar vi utefter att vi har kunnat se att en omfattande process under 
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informationsinsamlingen leder till en omfattande konsekvensutredning då företagen 

behöver bearbeta stor mängd information. Detta mönster kan sammankopplas med ett 

annat mönster som vi har kunnat skildra. Att ju mer redovisningsförändringen påverkar 

företagen desto mer aktiva blir företagen i respektive steg i implementeringsprocessen. 

Vi har exempelvis fört resonemang kring att förändringen som berör 

komponentavskrivningarna är den mest avgörande förändringen för hur företagen väljer 

att implementera regelverket. Detta kan styrkas av företagen då samtliga anger 

att komponentavskrivningen är den mest centrala förändringen i K3-regelverket. Denna 

avgörande förändring har därmed präglat samtliga steg då förändringen har varit 

betydelsefull för insamlingen av information, bearbetningen av materialet och 

realiseringen i systemen. 

7.4.2 Skillnader i implementeringsprocessen 

K3-regelverket är ett tvingande regelverk men hur företag ska genomföra 

implementeringsprocessen är frivilligt. Vår empiriska studie indikerar detta då vi kan se 

skillnader i företagens implementeringsprocess. Hur företag kan välja att genomföra 

processen handlar också om hur många alternativa tillvägagångssätt som finns, 

exempelvis hur många informationskällor som finns att tillgå. Om det finns en enda 

informationskälla kommer företagens process likna varandra då samtliga företag måste 

använda sig av denna vid informationsinsamlingssteget. Om det finns fler källor 

kommer därmed processen variera i högre grad då företagen själva väljer vilka och hur 

många källor de vill använda. Vi har kunnat identifiera i vår empiriska studie att företag 

använder olika informationskällor och därmed kan vi se skillnader i processen. Företag 

måste anpassa förändringarna till företagets förutsättningar. Alla företag är inte 

identiska vilket öppnar upp för att skillnader kan uppstå i processen. Företag kommer 

därmed exempelvis under konsekvensutredningssteget hantera processen olika beroende 

på företagets förutsättningar. Detta har vi kunnat se då företagen i den empiriska studien 

har sett olika ut och har hanterat konsekvensutredningssteget olika. Då valen vid 

implementeringen är frivilliga, kan detta leda till att processen skiljer sig mellan 

företagen. 

I det empiriska materialet har det framkommit händelser som vi vill klassa som 

extraordinära. Det berör framför allt steget aktivering då vi har urskilt att exempelvis 

företag D har tagit hjälp av en extra resurs för att hantera inmatning av information i 

företagets system. Det ska även nämnas att företaget genomgått fusion vilket kan vara 
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en förklaring till varför företaget behövde extra resurser i form av extra arbetskraft. En 

annan händelse som vi tolkar som extraordinär är när företag E investerade i ett nytt 

system för att hantera företagets anläggningsregister. Då det endast är företag D och E 

som har kommit till aktiveringsstadiet är det svårt för oss att styrka om dessa händelser 

är extraordinära eller om detta är ett sätt för företagen att aktivera 

konsekvensutredningen. Men vi fick intrycket av att företag D och E beslutade dessa 

extraordinära tillvägagångssätt tidigt i implementeringsprocessen varför vi troligtvis kan 

säga att de resterande företagen inte kommer hantera aktiveringsstadiet på liknande sätt. 

Detta då företagen inte har gett någon indikation på att de varken kommer ta in någon 

extra personal eller investera i ett nytt system. På grund av att det är två företag som 

befinner sig i detta steg kan vi inte urskilja och därmed inte styrka att någon faktor har 

kunnat förklara dessa olika tillvägagångssätt vid aktiveringen. En annan extraordinär 

förutsättning är att företag C har brutet räkenskapsår. Detta kan ha påverkat företagets 

aktivitet kring implementeringen eftersom de inte har liknande tidsram att förhålla sig 

till. 

7.4.3 Faktorer 

Det vi kan se är att struktur, bransch, storlek och revisorer är de faktorer som påverkar 

tillvägagångssättet vid stegen informationsinsamling och konsekvensutredning. Vi kan 

inte säga om aktivering är ett steg som någon faktor påverkar. Detta eftersom det var få 

företag som hade nått detta steg vilket gör det svårt att jämföra och identifiera 

skillnader. Det var företag D och E som befann sig i aktiveringssteget. Dessa företag 

hade liknande karaktäristiska drag gällande faktorerna vilket gör det svårt att avgöra om 

någon speciell faktor var mer betydelsefull under aktiveringssteget. 

Vi har kunnat utläsa att branschers främsta drivkraft är imiterande isomorfism. Detta har 

vi kunnat se genom att företagen söker sig till branschorganisationer för att få praxis 

och vägledning kring K3-regelverket. Företag vill dämpa osäkerheten som uppstår vid 

redovisningsförändringar genom att efterlikna varandra inom samma bransch. 

Osäkerhet i form av bland annat övergången från ett regelbaserat till ett principbaserat 

regelverk. Denna övergång ökar osäkerheten på grund av att det tidigare regelverket 

angav konkreta riktlinjer medan K3-regelverket istället ger indikationer kring hur 

företagen ska tolka och bedöma redovisningen. Företagen dämpar denna osäkerhet 

genom att tillämpa praxis från branschorganisationer samt genom att kommunicera 

mellan varandra. Företag kan känna en säkerhet i att följa andra företag eller följa en 
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bestämd praxis då företagen kan känna att de inte är ensamma kring tillvägagångssättet. 

De kan även känna en trygghet med att tillhöra ett stort sammanhang, exempelvis en 

bransch, och delta i diskussioner kring implementeringsprocessen. I och med att 

förändringar berör vissa branscher mer eller mindre innebär att isomorfismen blir mer 

påtaglig i branscher där osäkerheten är som störst. Ur det empiriska materialet kan vi 

utläsa att det framför allt är fastighetsbranschen som påverkas av 

komponentavskrivningar på grund av att företagen måste genomgå en omfattande 

tolkning och bedömning vid komponentindelning av fastigheterna. 

Vi har också sett att faktorerna struktur, storlek och revisorer har betydelse vid 

tillvägagångssättet vid implementeringen av en redovisningsstandard. Det är när vi 

tolkar det empiriska materialet på detaljnivå som vi kan urskilja att dessa faktorer 

påverkar. Vi behövde studera på detaljnivå eftersom isomorfismen inom branscher har 

varit så tydlig på en övergripande nivå att de andra faktorerna som har varit 

betydelsefulla har åsidosatts. Faktorerna struktur och storlek handlar om 

organisationens karaktär och faktorn revisor handlar om påverkan från företagets 

omgivning. Faktorer inom organisationen är betydelsefulla på så sätt att det är en del av 

organisationen, vilket innebär att det är svårt att bortse från företagets karaktär vid en 

implementeringsprocess. Vi menar att samtliga organisationer inte är likadana och det 

därför vi kan se skillnader även i implementeringsprocessen. Företagets omgivning 

såsom intressenter påverkas av företagsförändringar med avseende på att det är 

intressenterna som är beroende av information om företaget. En annan intressent som vi 

i studien har separerat från de övriga intressenter är revisorn. Vi har kunnat se att 

företaget även är beroende av information från en intressent, närmare bestämt revisorn 

vid både informationsinsamling och konsekvensutredning. Det är när vi separerar 

faktorn revisor från faktorn intressenter som vi kan urskilja att revisor är betydelsefull 

vid förändringen. Dessa faktorer, struktur, storlek och revisor, är svåra att urskilja som 

påverkande i implementeringsprocessen vid en första anblick. När vi separerar de 

enskilda faktorerna och ser till dess enskilda kraft kan vi tolka att faktorerna förklarar 

enstaka skillnader i implementeringsprocessen. Exempelvis skillnader i struktur då 

koncerner har bidragit med mer eller mindre information och riktlinjer gällande 

implementeringsprocessen. 

Avslutningsvis ser vi antydningar att det är isomorfism som kan förklara företags 

tillvägagångssätt vid implementering. Vi hänvisar till imiterande isomorfism då vi anser 
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att företag inom en bransch har kommunicerat för att tolka regelverket för att skapa 

enhetlig tolkning. Företag tenderar därmed att härma varandra gällande 

tillvägagångssättet. Vi har även sett att företags branschorganisation har haft en 

betydande roll för företag då de har utformat en gemensam praxis. Detta är en typ av 

normativ isomorfism. Vid en redovisningsförändring söker företag efter garanti 

angående företagets tolkning. Denna garanti har visats sig komma från en övergripande 

profession exempelvis branschorganisationer eller revisorer. Genom denna analys vill vi 

besvara delsyftet, om tillvägagångssättet skiljer sig åt mellan företag, vill vi även ge en 

förklaring till varför det skiljer sig åt, med att struktur, bransch, storlek samt revisorer 

har varit betydelsefulla faktorer när företag väljer tillvägagångssättet vid 

implementering av en ny redovisningsstandard.  
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8 Slutsats 

I detta kapitel presenteras uppsatsens slutsats då vi också återspeglar till och besvarar 

studiens syfte. Sedan redogörs såväl teoretiska som praktiska implikationer. Kapitlet 

avslutas med förslag till vidare forskning.  

 Slutsats 8.1

K3-regelverket har varit ett diskuterat ämne, bland företag, media, revisorer och 

normgivare. Som vi inledningsvis i problemdiskussionen belyste, var BFNs mål med 

det nya regelverket att den administrativa bördan skulle minska för företagen (BFN 

2010b). I vår empiriska studie har vi kunnat se att implementeringsprocessen har 

inneburit en administrativ påfrestning. Denna påfrestning har dels berott på att det är en 

extra omständighet för företagen och dels för att det skapar en osäkerhet vid hanteringen 

av processen. Vi har sett att K3-regelverket i princip är synonymt med förändringen 

gällande komponentavskrivningar. Då denna förändring innebär omfattande arbete har 

vi tolkat att arbetsbördan ökar för de företag som måste förändra detta. Den 

administrativa bördan uppkommer inte endast under processen utan den kan finnas kvar 

på grund av att det blir fler moment för företagen när de senare ska hantera 

anläggningsregistret. 

Förändringen till K3-regelverket har klassats som en stor förändring inom 

redovisningsområdet men när vi ser till organisatoriska förändringar klassas den som 

mindre. Genom den diskussion som förts i media har vi fått uppfattningen om att K3-

regelverket är en förändring som kommer förändra hela organisationen. Vår empiriska 

studie visar dock att det är få personer inom en organisation som faktiskt arbetar med 

implementeringen. 

Studiens huvudsyfte var att öka förståelsen kring hur företag implementerar en ny 

redovisningsstandard. Vi har kommit fram till att implementeringsprocessen består av 

tre steg vilka är informationsinsamling, konsekvensutredning och aktivering. 

Informationsinsamling innebär att företag fördjupar sig kring regelverket. Det är 

framför allt revisorer som inledningsvis i processen givit information angående 

redovisningsförändringen då de anordnat informationsmöten.  Konsekvensutredning 

handlar om analysera informationsmaterialet som samlats in i det föregående steget. I 

detta steg gör företaget tolkningar och bedömningar kring vilka förändringar som 

påverkar företaget. Det är momenten i konsekvensutredningssteget som har varit de 
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mest betungande. Under detta steg har andra avdelningar än ekonomiavdelningen 

involverats då de har sakkunskaper som kan vara till hjälp för att hantera förändringen. 

Aktivering, som är det sista steget, handlar om att realisera konsekvensutredningssteget 

och därmed börja tillämpa regelverket. Vi har sett att det är en högre uppsatt person 

inom ekonomiavdelningen som ansvarar för implementeringsprocessen. Det är framför 

allt denna person som samlar in informationen och har till uppgift att föra vidare 

informationen till hela organisationen. 

Företagen har tagit hjälp av extern expertis under informationsinsamlingen och även 

under konsekvensutredningen. Den externa expertisen har bland annat bestått av 

revisorer, branschorganisationer och redovisningsexperter. I 

informationsinsamlingssteget har dessa bidragit med både information och utbildning 

till företagen angående K3-regelverket. I konsekvensutredningssteget sökte vissa 

företag godkännande kring processen från revisorer. Företag har även under detta steg 

skapat modeller eller övergripande analyserat regelverket. Vi har kunnat urskilja två 

sorters samarbeten både mellan avdelningar inom företag och även mellan företag inom 

en bransch. Företag har samarbetat med andra företag genom informationsutbyte 

framför allt via branschorganisationer. 

Studiens delsyfte var att om tillvägagångssättet vid implementeringsprocessen skiljer 

sig åt mellan företag, vill vi även ge en förklaring till varför det skiljer sig åt. Vi har 

med hjälp av faktorer förklarat varför implementeringsprocessen skiljer sig åt. Vi har 

kommit fram till att struktur, bransch, storlek och revisorer är betydelsefulla faktorer 

som påverkar hur företag implementerar en redovisningsstandard. Bransch har vi tolkat 

som den mest betydelsefulla faktorn då K3-regelverket har påverkat vissa branscher mer 

än andra. På en mer detaljnivå har vi kunnat urskilja att strukturen påverkar då ett 

företag med komplex struktur kan vara tvungen att ta hänsyn till koncernen. Vi har 

också kunnat urskilja att faktorn storlek var betydelsefull inom en bransch då ett företag 

med många anställda har varit mer aktiva. Faktorn revisorer har påverkat genom att de 

har varit en informationskälla till företagen under implementeringsprocessen. Vi har 

inte kunnat härleda att faktorerna historia, erfarenhet, ledarskap, motivation och 

intressenter som betydelsefulla vid val av tillvägagångssätt vid 

implementeringsprocessen. 

Studiens resultat har vi kunnat härleda till begreppet isomorfism. Isomorfism har kunnat 

skildras vid skapandet av en redovisningsstandard, det vill säga under 
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normbildningsprocessen. Redovisningsstandarder som numera har avsikten att 

harmonisera redovisningen mellan länder och därmed få länderna att efterlikna 

varandra. Vår studie har även visat att isomorfismen skildras inom 

implementeringsprocessen av en redovisningsstandard. Detta genom att företag söker 

efter olika typer av vägledningar för att hantera processen. Det finns variation i 

företagens isomorfistiska beteende därför har implementeringsprocessen skilt sig åt 

mellan branscher. De företag som har haft ett påtagligt isomorfistiskt beteende har varit 

de företag som har påverkats mest av redovisningsförändringen. De företag som har haft 

ett mindre påtagligt isomorfistiskt beteende har varit de företag som påverkats i mindre 

utsträckning. Detta innebär att företag som påverkas i en högre grad av förändringen 

söker hjälp inom branschen. Vi har även kunnat urskilja olika grader av isomorfism 

under stegen i implementeringsprocessen. Exempelvis under 

konsekvensutredningssteget, där företagen behöver göra bedömningar och tolkningar av 

reglerna, har vi sett en hög grad av isomorfism. Det har speciellt varit under detta steg 

som företagen har tagit hjälp av branschen, både branschorganisationer och även andra 

företag inom branschen. 

Svaret på den inledande problemformuleringen, hur implementeras en ny 

redovisningsstandard och, om det skiljer sig åt mellan företag, varför skiljer det sig åt, 

blir således att företag tillämpar en trestegsmodell. De steg som ingår i modellen är 

informationsinsamling, konsekvensutredning och aktivering. Vi har uppfattat skillnader 

mellan företag vilka kan främst förklaras av faktorn bransch. Andra faktorer som också 

varit betydelsefulla vid tillvägagångssättet är struktur, storlek och revisor.  

 Teoretiska implikationer 8.2

Tidigare forskning inom implementering av en redovisningsstandard har fokuserat på 

effekterna som implementeringen får (Daske et al. 2008; Haller et al. 2012; Hellman 

2011). Det finns en begränsning i den teori som finns då teorin sällan fokuserat på hur 

företag har gått tillväga vid en implementering av en redovisningsstandard. Vi tolkar 

Lundqvist et al. (2008) tankar kring “black box” som att forskning har skett på det som 

kommer in i lådan till exempel redovisningsvalen och det som kommer ut, effekterna. 

Vi vill genom vår uppsats öka förståelsen om vad som sker inuti organisationer vid en 

implementering. Vi bidrar således till den teoretiska forskningen genom att vi studerar 

hur företag implementerar en ny redovisningsstandard. 
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Studien utgår från teorier inom förändring, implementering, organisation och 

redovisning vilka vi utifrån har skapat vår teoretiska referensram. Genom vår empiriska 

studie ökar vi den teoretiska kunskapen inom samtliga områden. Inom exempelvis 

förändringsteorin har vi utökat teorin kring en tvingande förändring genom att applicera 

den befintliga teorin kring en förändring på en redovisningsförändring. Genom vår 

studie vill vi också rikta uppmärksamhet på individens roll, närmare bestämt personer 

som arbetar på ekonomiavdelningen. Genom att belysa deras funktion vid 

implementeringsprocessen av en redovisningsstandard har vi skapat nya infallsvinklar 

av deras roll. Vi har inte funnit någon tidigare utförlig beskrivning kring 

implementeringsprocesser, vilket vi tillhandahåller i presentationen av vårt empiriska 

material. 

Vi har bidragit teoretiskt genom att utforma en modell över hur en 

implementeringsprocess går till i företag. Det är en övergripande modell som kan öka 

kunskapen kring hur redovisningsstandarder kan tänkas appliceras. Vårt bidrag med 

detta arbete är också att förklara varför implementeringsprocessen skiljer sig åt mellan 

företag. Vi har således härlett faktorer som skulle kunna påverka processen. Det är 

faktorer som berör organisation, människor och omgivning. Vi har genom vår uppsats 

kunnat öka kunskapen kring hur implementeringsprocesser är utformade och kring olika 

faktorer som kan ha betydelse vid implementeringsprocessen. 

Vi har också bidragit teoretiskt genom att utöka perspektiven kring isomorfism på en 

redovisningsstandard. Genom vår studie har vi belyst hur isomorfismen verkar under en 

implementeringsprocess. Isomorfismen varierar och har olika betydelser beroende på 

vilken utsträckning företagen påverkas av redovisningsförändringen. Det är ett sätt för 

företagen att hantera osäkerheten som uppkommer vid en ny redovisningsstandard.   

 Praktiska implikationer 8.3

Vår studie kan praktiskt bidra till att företag kan göras medvetna kring hur 

implementeringsprocessen av en redovisningsstandard kan gå till. Detta syftar till hela 

organisationen då samtliga inom företaget får en förståelse kring vad förändringen 

innebär och hur den implementeras. Företag kan utifrån studiens faktorer avgöra om de 

särskilt behöver beakta vissa aspekter som skulle kunna påverka processen, exempelvis 

strukturen på företag. Genom denna medvetenhet kan företag förbättra processen vid en 

implementering och ta hänsyn till faktorer som skulle kunna påverka. Företag kan 
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reflektera över vår trestegsmodell vid implementeringen och få en uppfattning av stegen 

som företaget måste genomgå. Trestegsmodellen är en övergripande modell vilken 

företag kan anpassa efter företagets förutsättningar. 

I vår studie har den ansvariga för implementeringsprocessen oftast varit ekonomichefen 

eller redovisningschefen. Genom vår studie kan dessa personer få en inblick över hur 

implementeringsprocessen kan gå till och vad som kan påverka den. Dessa personer blir 

därmed mer medvetna om implementeringsprocesser vilket kan leda till att de känner 

sig mer säkra och positiva kring förändringar vilket också kan överföras till övriga inom 

organisationen. Detta kan leda till att samtliga personer inom organisationen känner en 

trygghet vid förändringar. 

Normgivare kan praktiskt tillvarata våra resultat då de kan förberedda 

redovisningsstandarden på ett sätt som gör att implementeringen för företag blir smidig. 

Vi fick indikationer från fallföretagen att praxis saknades från normgivare. Detta är 

något som normgivarna kan förbättra genom att de kan ge stöd kring specifika 

förändringar som företag har upplevt som otydliga. Exempelvis kan BFN fokusera på 

vissa förändringar mer än andra och skapa en gemensam praxis kring hur den kan 

implementeras. Normgivare kan även notera vilka faktorer som kan påverka företag och 

därmed anpassa informationen kring nya regelverk. Genom vår studie kan normgivarna 

få en helhetsbild över hur en redovisningsförändring påverkar företagen. Detta genom 

att normgivare även kan se hur förändringen implementeras och inte enbart effekterna 

av redovisningsförändringen. 

Avslutningsvis kan företag, individer samt normgivare med hjälp av vår studie få en 

ökad förståelse kring implementeringsprocesser. Vi har belyst hur en 

implementeringsprocess kan gå till och vad som kan ha påverkat den. Till följd av den 

ökade förståelsen för implementeringsprocessen kan företag, individer och normgivare 

vid nästkommande förändring inom redovisningsområdet anpassa planering och 

genomförande som kan underlätta hanteringen av processen. Genom att få mer kunskap 

kring förändring och implementering kan de positiva tankarna öka och de negativa 

minska vilket sedan kan främja processen samt leda till en lyckad implementering. 

 Förslag till vidare forskning  8.4

I vår studie undersöker vi implementeringen av K3-regelverket och utifrån det 

empiriska materialet har vi utformat en trestegsmodell över implementeringsprocessen. 
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Då det finns brist på tidigare forskning kring hur en redovisningsstandard 

implementeras kan liknande studier göras på andra redovisningsförändringar. 

Exempelvis kan studier utformas på ett sätt som kan utveckla modellen ytterligare.  

Studien utgår från skillnader i implementeringsprocessen för att sedan urskilja om 

faktorerna struktur, bransch, historia, storlek, erfarenhet, ledarskap, motivation, revisor 

och intressenter, kan förklara varför implementeringsprocessen skiljer sig åt. En 

vidareutveckling av detta skulle kunna vara att fokusera på andra faktorer eller separera 

en faktor. Exempelvis separera faktorn intressenter och då mer detaljerat studera varje 

enskild intressent. Vi gjorde detta med faktorn revisor då vi separerade revisorer från 

intressenter. Genom att göra detta kan det vara lättare att se specifika skillnader som 

annars är svåra att urskilja. En annan vidareutveckling av studien skulle vara att basera 

faktorerna på andra teorier för att kunna se om ytterligare aspekter kan förklara 

skillnaderna i tillvägagångssättet vid implementeringen. 

En annan idé kan vara att basera studien på ett annat urval. Exempelvis välja andra 

branscher än fastighets-, industri- och energibranschen. Genom att studera andra 

branscher kan det leda till ytterligare aspekter kring tillvägagångssättet vid 

implementeringen av redovisningsförändring. Då våra resultat indikerar mot att bransch 

var en dominerande faktor skulle det vara intressant att enbart studera företag inom en 

bransch för att kartlägga implementeringsprocessen på detaljnivå. Detta för att undvika 

att bransch påverkar andra faktorer som annars kan försummas. En ytterligare idé kan 

vara att undersöka företag i ett annat geografiskt område för att få andra perspektiv.  

Avslutningsvis kan man göra en mer omfattande studie som inkludera fler 

intervjupersoner inom organisationen för att få en djupare förståelse från respektive 

företag. Detta skulle generera en ökad trovärdighet av studien då forskaren får fler 

perspektiv att tolka. Ett alternativ skulle även vara att studera redovisningsförändringen 

under och efter implementeringen. Det vill säga att studera hur företagen implementerar 

och effekterna av implementeringen. Detta för att se om det finns ett samband mellan 

hur företag väljer att implementera en redovisningsförändring och effekterna av den. En 

mer omfattande studie skulle därmed skapa en helhetsbild av företags 

implementeringsprocesser.  
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Bilaga 1 – Intervjuguide förstudie  

1. Beskriv din bakgrund.  Din arbetsroll på byrån, företag du arbetar mot?  

a) Hur har du involverats i det nya K3-regelverket? 

 

2. Vilka anser du är de mest väsentliga skillnaderna mellan de tidigare regelverken och 

K3? 

 

3. Hur stor andel av era klienter tillämpar K3? 

a) Hur många av dessa har frivilligt valt K3? Varför tror du de har valt K3? 

 

4. Beskriv hur era klientföretags implementeringsprocess av K3 har sett ut.  

a) Vilka skillnader finns det mellan företagen? 

 

5. När började företagen implementera K3? 

a) Vilka företag har implementerat det nya K3-regelverket? 

b) Vilka företag började tidigt/sent, någon typ av företag? 

c) Varför tror du de började tidigt/sent? 

d) Har ni varit drivande för att få klienter att implementera tidigt? 

 

6. Vilka fördelar och nackdelar kan finnas vid implementering av K3,  

a) sett utifrån företagens perspektiv? 

b) sett utifrån ert perspektiv? 

 

7. Beskriv hur företagen har engagerat sig kring implementeringen av K3 i företaget.   

a) Beskriv er/byråns roll i företags implementeringsprocess. 

 

8. Hur kan implementeringen av K3 påverka företagen? 

a) Vilka åtgärder kommer företagen behöva göra? 

 

9. Vem i dina klientföretag har inflytande över implementeringen? 

 

10. Är det något du vill tillägga om implementeringen av K3? 
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Bilaga 2 – Intervjuguide 

1. Beskriv din bakgrund (utbildning och tidigare arbete) och nuvarande arbetsroll i 

företaget.  

2. Beskriv organisationen. 

3. Hur tas beslut om redovisningsförändringar inom företaget? 

4. Finns det någon som har ansvaret för implementeringen av K3? 

5. Vad har företaget för inställning till det nya K3-regelverket? 

6. Hur har årsredovisningen tidigare upprättats och enligt vilka regelverk? 

7. Beskriv implementeringsprocessen av K3 (hur, vad, när, och varför). 

8. Har företaget tidigare hanterat liknande implementeringar som denna? 

9. Vilka utmaningar har ni stött på och vad kan de bero på? 

10. Vilka förändringar är eller har varit mest krävande? 

11. Vilka interna eller externa faktorer kan ha påverkat 

implementeringsprocessen?           

12. Vilka anser ni er årsredovisning är till för? 

13. Finns det något eller någon i företagets omgivning som påverkar eller har påverkat 

företagets implementeringsprocess? 

14. Om en redovisningsförändring inträffar igen, skulle ni implementera på samma sätt? 

15. Finns det någon annan betydelsefull aspekt i sammanhanget som du anser vara 

viktig att ta upp? 
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Bilaga 3 – Förteckning över redovisningsstandarder 

BFN R1 Redovisning av forsknings- och utvecklingskostnader 

BFN R4 Uppgift om medelantalet anställda samt löner och andra ersättningar 

BFNAR 2000:4 Redovisning av leasingavtal 

BFNAR 2001:1 Redovisning av inkomstskatter 

BFNAR 2001:3 Redovisning av materiella anläggningstillgångar 

BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning 

RR 1:00 Koncernredovisning  

RR 5 Redovisning av byte av redovisningsprincip   

RR 6:99 Leasingavtal  

RR 9 Inkomstskatter  

RR 12 Materiella anläggningstillgångar 

RR 15 Immateriella tillgångar 

RR 24 Förvaltningsfastigheter 

RR 27 Finansiella instrument: upplysningar och klassificering 

  


