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ABSTRACT  

 
This study intends to explain the problem with the implementation of new Swedish accounting rules 
called K2. The rules are simplifications of the general accounting rules and the purpose is to make it 
easier for small companies to account. Despite this, few small companies have adopted the rules. 
This study seeks to explain the weak response to the K2-rules using institutional theory. 
 
The research objects of this study are Burger King, McDonald’s and two audits and accountants. The 
data is collected through telephone interviews and interviews where we visited the respondents. The 
interviews were semi-structured and the questions were designed so that the respondents were able 
to speak free. The collected data were related to the institutional theory to seek dependent variables 
who can explain the weak response of K2. 
 
The conclusion is that small companies are dependent of auditors and accountants when it comes to 
accounting. They lack knowledge about accounting, instead they purchase the service externally. The 
audits and accountants are in turn affected by the public opinion of K2 and they have trouble to 
depart from previous learning from the educational system. The explanation to the weak response of 
K2 is that small companies are dependent of audits and accountants who have a negative attitude 
towards K2 because of its illegitimacy.  
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FÖRKORTNINGAR 

 

BFL Bokföringslagen (1999:1078) 

BFN Bokföringsnämnden 

BFNAR Bokföringsnämndens Allmänna Rekommendationer 
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SHR Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare 

SOU Statens Offentliga Utredningar 

SRF Svenska Redovisningskonsulters Förbund 

SRS Svenska Revisorsamfundet 

ÅRL Årsredovisningslagen (1995:1554) 
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1 INLEDNING 
Detta avsnitt ger läsaren en bakgrund till problemet. Därefter diskuteras problemet och 
problemdiskussionen kommer att mynna ut i en problemformulering med syfte. Syftet talar även om 
bidraget med denna studie. 

1.1 BAKGRUND 
Den svenska redovisningslagstiftningens grundläggande syfte är att alla företag ska tillämpa samma 
redovisningsprinciper, så långt som det går. Årsredovisningslagen (ÅRL) är endast ett ramverk för 
redovisningsfrågor och företag kan därför söka sig till Bokföringsnämndens (BFN) normgivning eller 
Redovisningsrådets rekommendationer (RR). De olika regelverken överlappar och delvis kompletterar 
varandra. Valet inför vilka regler man väljer att tillämpa behöver inte vara konsekvent utan man kan 
för olika områden tillämpa olika regelverk oberoende av varandra. Däremot är det inte tillåtet att för 
ett specifikt område tillämpa en del från BFN och en annan del från RR och på så sätt blanda 
regelverken inom ett och samma område. 

Valfriheten inom redovisningsreglerna är både positiv och negativ. Flera regelverk med olika 
rekommendationer kan leda till svårigheter med att fastställa vilka regler som bör tillämpas i en fråga 
(Månsson & Ohlsson, 2008). Diskussioner har förts kring att redovisningsreglerna för de mindre 
företagen är svåra och komplicerade. Även företagarna själva tycker att reglerna är komplicerade 
samt att de kräver välutvecklade administrativa system (Broberg, 2008). 

Administrativa kostnader för bland annat bokföring och upprättande av årsredovisning är höga för 
företag. Enligt regeringens mätningar 2008 uppgick dessa kostnader till 96,5 miljarder kronor för 
företagarna (Regeringen, 2010b). Kostnaderna består av bland annat redovisning, revision och vissa 
bolagsrättsliga områden (Skough, 2009). Alliansen satte upp ett mål om att minska dessa kostnader 
med 25 procent fram till år 2012 (Regeringen, 2010b). Syftet är att skapa bra villkor och 
förutsättningar samt att stärka företagens konkurrenskraft för att de bättre ska kunna möta 
globaliseringens förändringar (Regeringen, 2010c). Regeringen har hittills infört frivillig revision för 
mindre aktiebolag och gjort det billigare att bilda aktiebolag. De har dessutom en plan på 
förenklingar av redovisningsreglerna (Regeringen, 2010a). 

Sedan 2004 har BFN arbetat med K-projektet för att granska redovisningsreglerna för svenska 
företag. Målet med K-projektet är att företag ska ha ett standardiserat och samlat regelverk av 
redovisningsregler som är relevanta för deras typ av företag. Idag är reglerna samlade per område, 
exempelvis en vägledning för varulager och en annan för intäkter. Arbetet bakom K-projektet har 
resulterat i att BFN har utformat fyra regelverk, ett för varje kategori av företag. Utgångspunkten för 
regelverken är Bokföringslagens (BFL) regler om hur räkenskapsår ska avslutas. Tanken är att företag 
ska tillämpa något av regelverken utifrån företagsform och storlek (Bokföringsnämnden, 2009). K-
projektet innehåller följande regelverk: 

• K1 – Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut  

• K2 – Mindre aktiebolag och mindre ekonomiska föreningar 

• K3 – Icke-noterade aktiebolag 

• K4 – Företag som upprättar koncernredovisning enligt International Financial Reporting 
Standards (IFRS) 
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För regelverken K1 och K2, som hittills har beslutats, har målet varit att reglerna ska vara enkla, 
tydliga och heltäckande. K3 och K4 är kommande projekt och hittills har en remiss endast upprättats 
för K3. Företag har möjlighet att välja ifall de vill tillämpa de mer komplicerade reglerna i en högre 
kategori. 

Av alla företag i Sverige faller cirka 90 procent inom kriterierna för mindre aktiebolag enligt 
definitionen i ÅRL 1:3 (SOU 2008:67). Dessa företag har sedan 31 december 2008 haft möjlighet att 
tillämpa K2-regelverket vilket benämns som BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag. 
Utgångspunkten för K2 har varit förenklade regler utifrån företagens behov. En mer ingående 
beskrivning av K2 presenteras i nästa avsnitt. 

1.2 PROBLEMDISKUSSION  
Syftet med K2 är att förenkla för småföretag men trots detta är det få företag som tillämpar K2. 
Enligt tidigare studier är det endast ca två procent som väljer att tillämpa K2 (Olsson & Stigebrandt, 
2009). Reglerna är utformade efter företagens behov men den svaga responsen av K2 har lett till 
diskussioner ifall regelverket verkligen uppfyller sitt syfte. Då K2 är utformat för att underlätta för 
småföretag, varför utnyttjar företagen inte den möjligheten? En undersökning som gjorts visar att 
direktörer och ekonomichefer i mindre företag inte har märkt av några förenklingar och är missnöjda. 
Vidare anser de att de förenklingar som har gjorts inte är inom de mest efterfrågade områdena från 
företagens sida (Börsvik et al, 2009).  

De företag som har valt att tillämpa K2 har indirekt valt bort det kommande regelverket K3. Orsaken 
till att vissa företag avvaktar med att tillämpa K2 kan vara på grund av det kommande K3 och att det 
inte är färdigställt, de avvaktar för att se vad alternativet K3 har att erbjuda. Förändringar kostar tid 
och pengar att genomföra och om företag är osäkra på K2 finns risk att de väljer att avstå tills hela K-
projektet är färdigt.  

Diskussionen kan föras vidare ifall den svaga responsen av K2 kan bero på att företag inte svarar lika 
väl på förändringar inom redovisning som inom andra områden. Regler och lagar styrs inte av 
marknadsmekanismer som många andra förändringar inom ett företag. Arbetet med att upprätta en 
årsredovisning kan vara rutinerad vilket innebär att förändringar inte accepteras lika lätt. På grund av 
detta kan företagen vara mindre förändringsbenägna inom området.  

Eftersom det är få företag som tillämpar K2 är det dessutom få som har praktisk erfarenhet av 
regelverket. Det finns då goda skäl att diskutera ifall den kritik som har riktats mot K2 är rättfärdigad 
eller ifall den har uppkommit från intressenter i omvärlden och deras säregna intressen. Ifall K2 
innebär kostnadsbesparingar för företag inom redovisning innebär det även att redovisnings- och 
revisionsbyråer kan vänta sig ett lägre arvode, därav den negativa inställningen. I fall K2 inte har fått 
acceptans bland revisorer och redovisningsekonomer kan det diskuteras om den negativa attityden 
har spridit sig från revisions- och redovisningsbyråerna till företagen. Revisorer och 
redovisningskonsulter kan på så vis ha haft en påverkan på huruvida ett företag har tillämpat K2 eller 
inte. Det nya regelverket kan vara en outnyttjad möjlighet för företagen.  
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Tidigare studier av K2-regelverket har undersökt problematiken kring tillämpningen utifrån 
företagens egenskaper. Utgångspunkten har då varit syftet med K2 och dess faktiska innebörd vilket 
innebär att de tidigare studierna har varit beskrivande. De visar att företag som är mer benägna att 
tillämpa K2 har till storleken sett ett lågt eget kapital och säte i Stockholms län (Olsson & Stigebrandt, 
2009). Författarna bakom studien konstaterar endast detta utan att ge en förklaring eller en djupare 
förståelse. 

Denna studie undersöker tillämpningen av K2 utifrån ett organisationsteoretiskt perspektiv. 
Organisationsteori söker förståelse om varför organisationer beter sig på ett visst sätt.  Därför anser 
vi att denna utgångspunkt ger en bättre förklaring till det svaga intresset för K2. Vi ser på det nya K2 -
regelverket som en förändring för organisationen. Syftet och innebörden med K2 har också betydelse 
men där har tidigare studier gjorts. Vi belyser problemet ur ett nytt perspektiv. 

1.2.1 PROBLEMFORMULERING 
Varför har K2-regelverket inte fått en större spridning bland småföretag? 

1.2.2 SYFTE 
Syftet är att söka förståelse till den svaga responsen av K2-regelverket utifrån institutionell teori. 
Enligt institutionell teori söker företag inte lönsamhet och effektivitet utan snarare legitimitet av 
omvärlden. Hur förändringar i organisationen bemöts beror på själva organisationen och omvärlden, 
inte på den faktiska innebörden av förändringen.  

1.2.3 BIDRAG 
Studien ska ge ett praktiskt bidrag till lagstiftaren inför kommande projekt. Ifall lagstiftaren förstår 
problemet bakom tillämpningen av K2 kan detta underlätta introduktionen av kommande projekt 
och liknande problem som uppstod med K2 kan undvikas. 
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2 K2-REGELVERKET 
Nedan ges en förklaring till syftet med K2 och dess innebörd i jämförelse med de allmänna 
redovisningsreglerna, ÅRL. Avsnittet belyser även en del av den kritik som har riktats mot K2. 

2.1 SYFTET MED K2-REGELVERKET  

Syftet med K2 är att skapa förenklade regler och schablonlösningar istället för det allmänna 
regelverket (Bokföringsnämnden, 2010). I och med förenklingarna ska reglerna bli lättare att 
överblicka och tillämpa genom att man samlar dem i ett enda dokument. Reglerna är dessutom 
standardiserade med lägre krav på avancerade bedömningar (Broberg, 2008).  

K2 medför färre tilläggsupplysningar och innebär fler fördelar för de som upprättar årsredovisningen 
än för läsarna av årsredovisningen. Det finns en uppfattning att K2 även innebär nackdelar för 
företagen i form av begränsningar (Månsson & Ohlsson, 2008). Ett företag som väljer att tillämpa K2 
ska tillämpa regelverket i sin helhet och får inte tillämpa andra allmänna råd, rekommendationer 
eller uttalanden än de som regleras i K2 (Bokföringsnämnden, 2010). 

2.2 VILKA FÅR TILLÄMPA K2?  

Mindre privata aktiebolag får från och med den 31 december 2008 tillämpa BFNAR 2008:1 
Årsredovisning i mindre aktiebolag, även kallat K2-regelverket.  

Ett mindre aktiebolag är enligt ÅRL 1:3 ett aktiebolag som inte är ett större aktiebolag. Ett större 
aktiebolag är det bolag som uppfyller mer än ett av följande villkor: 

 Medelantalet anställda i företaget har under vart och ett av de två senaste 
räkenskapsåren uppgått till mer än 50. 

 Företagets redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två senaste 
räkenskapsåren uppgått till mer än 25 miljoner kronor.  

 Företagets redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två senaste 
räkenskapsåren uppgått till mer än 50 miljoner kronor.  

 
Ett publikt aktiebolag eller ett aktiebolag som är moderföretag i en större koncern som upprättar 
koncernredovisning får inte tillämpa K2 (BFNAR 2008:1, 1.1).  

Ett mindre aktiebolag som ingår i en större koncern och är ett dotterbolag får däremot tillämpa K2 
även om andra företag inom koncernen inte gör det (Broberg, 2008).   

2.3 ÅRSREDOVISNINGENS UTFORMNING ENLIGT K2 JÄMFÖRT MED ÅRL 

Enligt ÅRL kan resultaträkningens uppställningsform vara kostnadsindelad eller funktionsindelad (ÅRL 
3:3, Bilaga 1,2,3). Om man tillämpar K2 är endast kostnadsindelad resultaträkning tillåten (Broberg, 
2008). Resultaträkning och balansräkning får enligt K2 inte förändras eller på något sätt avvika från 
uppställningsformen som finns i kapitel 4 i BFNAR 2008:1. Man får heller inte lägga till eller slå 
samman rubriker eller andra poster än de som finns. Det är däremot tillåtet att ändra benämningen 
på posterna i uppställningsformen om man tycker att någon annan benämning bättre förklarar 
postens innehåll (BFNAR 2008:1 3:3).  
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Enligt ÅRL 2:3 ska upplysningar lämnas för att ge en rättvisande bild, men vid tillämpning av K2 
behöver man endast lämna upplysningar gällande avskrivningar av anläggningstillgångar och om vilka 
regler man valt vid tjänste- och entreprenaduppdrag. Det finns inga krav på att informera om vilka 
redovisningsprinciper som har använts, man behöver endast lämna uppgift ifall BFNAR 2008:1 
Årsredovisning för mindre aktiebolag har tillämpats (BFNAR 2008:1 19:1-3). Beträffande 
förvaltningsberättelsen ska den enligt ÅRL 6 kap bestå av generella regler och fria 
uppställningsformer men i K2 består den av bestämda regler och bestämda uppställningsformer 
(Broberg, 2007).  

2.4 SKILLNADER MELLAN GRUNDLÄGGANDE PRINCIPER 

K2 bygger på försiktighetsprincipen och värdering till anskaffningsvärde. Regelverkets grundläggande 
principer består enligt BFNAR 2008:1 2 kap utav: 

Fortlevnadsprincipen – antagande att företaget ska fortsätta sin verksamhet. 
Konsekvent tillämpning – samma principer ska tillämpas från ett räkenskapsår till ett annat. 
Försiktighetsprincipen – rimlig försiktighet vid värdering. 
Periodiseringsprincipen – intäkter och kostnader ska tas upp det år de avser. 
Individuell värdering – värdering sker post för post. 
Bruttoredovisning – kvittningsförbud. 

 
Enligt ÅRL 2:2-3 förekommer det ytterligare principer som inte framkommer i K2:s regelverk. Istället 
anges det att företag som tillämpar K2 ska anses göra det enligt principerna nedan från ÅRL (BFNAR 
2008:1 3:2). Dessa består utav: 

Överskådlighet – årsredovisningen ska upprättas på ett överskådligt sätt. 
God redovisningssed – redovisning ska utföras enligt god praxis. 
Rättvisande bild – årsredovisningen ska ge en rättvisande bild av företagets ställning. 
 

Den kritik som har riktats mot K2 har bland annat att göra med dessa principer. Rättvisande bild 
nämns inte i regelverket mer än att flerårsöversikten i förvaltningsberättelsen ska ge en rättvisande 
översikt. I regelverket K2 har man då bortsett från EG:s fjärde bolagsrättsliga direktiv om ”a true and 
fair view” (Engström, 2009). 

2.5 VISSA SKILLNADER I REDOVISNING 

2.5.1 EGENUPPARBETADE IMMATERIELLA TILLGÅNGAR 
Enligt K2 får inte egenupparbetade immateriella tillgångar tas upp i balansräkningen utan de ska 
kostnadsföras (BFNAR 2008:1 10:3). Enligt ÅRL får egenupparbetade materiella anläggningstillgångar 
tas upp om de har väsentligt värde för rörelsen under de kommande åren (ÅRL 4:2).  

Kritikerna till K2 anser att ett utvecklingsföretag som är i ett uppstartsskede oftast har begränsade 
intäkter. Enligt K2 måste de kostnadsföra alla utgifter för sitt utvecklingsarbete. Detta innebär att 
företaget kommer att redovisa stora förluster och företaget missgynnas av regelverket (Månsson & 
Ohlsson, 2008). 
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2.5.2 VÄRDERING OCH UPPSKRIVNING AV ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 
Anläggningstillgångar ska enligt K2 värderas till anskaffningsvärde (BFNAR 2008:1 10:8). Uppskrivning 
får enbart göras på mark och byggnader och det får inte överstiga taxeringsvärdet (BFNAR 2008:1 
10:37-38). I ÅRL däremot får anläggningstillgångar som har ett tillförlitligt och bestående värde som 
väsentligt överstiger bokfört värde skrivas upp till högst detta värde (ÅRL 4:6). 

Ifall företaget har ett behov av att skriva upp byggnader eller mark över taxeringsvärdet och vill 
tillämpa K2 har de möjlighet att göra en uppskrivning året innan K2 tillämpas. Uppskrivning som har 
gjorts tidigare år får ligga kvar i balansräkningen från det året K2 börjar tillämpas (Broberg, 2008).  

2.5.3 FINANSIELLA INSTRUMENT 
Vad gäller finansiella instrument får inte företag som tillämpar K2 värdera dessa till verkligt värde 
utan de ska värderas till anskaffningsvärde (BFNAR 2008:1 11:6). De får dock skrivas ner till noll om 
noll är deras värde på balansdagen. Dessutom ska nedskrivning ske om värdet på finansiella 
anläggningstillgångar på balansdagen understiger det egna kapitalet med vissa gränsvärden vid årets 
ingång (BFNAR 2008:1 11:17). Dessa får dock skrivas ned enligt ÅRL till det lägsta av 
anskaffningsvärde och verkligt värde utan att värdenedgången antas vara bestående (ÅRL 4:5). 

2.5.4 SCHABLONREGLER 
K2 innehåller även en del schablon- och förenklingsregler. Bland annat behöver företag som 
använder K2 inte periodisera intäkter och kostnader som understiger 5000 kr (BFNAR 2008:1 2:4). 
Enligt ÅRL ska alla intäkter och kostnader periodiseras (ÅRL 2:4 p. 3a).  

Dessutom skrivs maskiner, inventarier och immateriella anläggningstillgångar av på fem år enligt K2 
(BFNAR 2008:1 10:23) men enligt ÅRL ska anläggningstillgångar skrivas av till högst fem år om ingen 
annan längre tid kan fastställas med rimlig grad (ÅRL 4:4). 
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3 INSTITUTIONELL TEORI 
Den nyinstitutionella teorin som presenteras i detta avsnitt kommer att sättas i förhållande till den 
empiriska undersökningen för att söka svar åt problemformuleringen. Syftet är att skapa en 
utgångspunkt för diskussionen och analysen som presenteras senare. Avsnittet behandlas som ett 
verktyg för att skapa en förståelse om problemet.   

3.1 VAL AV TEORI 

Klassisk organisationsteori anser att företag är rationella och söker lönsamhet och effektivitet. Ifall 
detta stämmer bör de ha tillämpat K2 då dess syfte är att minska den administrativa bördan för 
företag. Hur förklarar man då den svaga responsen av K2? En förklaring kan vara att K2 inte alls är 
effektivt, men modernare organisationsteori ser inte företag som rationella utan anser att företag 
söker legitimitet snarare än lönsamhet och effektivitet. Nyinstitutionell teori lägger vikt på 
organisationens omvärld och dess påverkan på organisationen. Ifall ett nytt fenomen inte har fått 
legitimitet och acceptans i omvärlden väljer organisationer att efterlikna sin omvärld och förkasta 
fenomenet oavsett om det är effektivt eller inte. Ett företags omvärld består av flera intressenter och 
många av dessa intressenter har haft en negativ inställning till K2.  
 
DiMaggio och Powell (1983) har skrivit en artikel inom nyinstitutionell teori om legitimitet och 
homogenitet bland organisationer som kommer att vara en central del i vår studie. Deras teori utgår 
från att organisationer som är lika varandra beter sig på liknande sätt och vill efterlikna varandra. 
Organisationer söker legitimitet och acceptans av sin omvärld snarare än effektivitet och lönsamhet, 
de beter sig alltså inte rationellt.  

DiMaggios och Powells artikel behandlas som ett verktyg för att förklara K2 som en utebliven 
förändring. Författarna talar om tre mekanismer som kan förklara organisationens beteende inför en 
förändring. Senare i studien kommer vi att använda oss utav dessa mekanismer för att söka 
förståelse om problemet bakom tillämpningen av K2. Andra artiklar och annan litteratur används 
som inledande till DiMaggio och Powells artikel.  

3.2 INSTITUTIONALISERING 

Begreppet institutionalisering betyder att ett visst fenomen har blivit etablerat till den grad att 
aktörer tar fenomenet för givet. Det behöver däremot inte innebära att fenomenet är oföränderligt. 
Ledare i en organisation fattar beslut utifrån vad som är tillåtet enligt deras institutionella ramar, 
detta sker både medvetet och omedvetet av ledaren. Ifall ledaren har en god uppfattning om sin 
omgivning och hur han/hon påverkas utav den får ledaren även bättre förutsättningar att fatta mer 
ekonomiskt rationella beslut. De ledare som har mer erfarenhet är därför medvetna om 
institutionaliseringen. I dagligt tal är det vanligt att man säger att dessa har en intuition om vad som 
kommer att leda till framgång (Furusten, 2007).  
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3.3 INSTITUTIONELL OMVÄRLD 

Institutionell teori lägger stor vikt vid organisationens omvärld. Meyer och Rowan (1977) beskriver 
institutionell teori som en process där viss socialisering, förpliktelser och aktuella händelser som 
uppkommer blir normer i social tanke och handling. De beskriver organisationens omvärld som 
byggstenar vilka formar organisationen. Dessa byggstenar kräver entreprenörskap för att 
struktureras till en organisation. Ifall byggstenarna anses vara korrekta, rationella, nödvändiga och 
motsvara givna krav bör organisationer inkludera dessa för att inte anses som illegitima.  

Moderna organisationer är påverkade av olika element. Dessa element består utav samhällets 
normer, synsätt från viktiga uppdragsgivare, legitim kunskap från utbildningsväsen, social prestige 
och lagar. Bakom elementen står maktfulla institutionella regler. De institutionella reglerna anses 
vara högt rationella men är i själva verket enbart myter om effektivitet och lönsamhet. Det är dessa 
regler som binder organisationer till varandra och får dem att efterlikna varandra (Meyer & Rowan, 
1977). 

3.4 LEGITIMITET 

Att ha legitimitet betyder att något är rättfärdigat och accepterat. Det har med sociala normer och 
värderingar att göra. I organisationer brukar fokus ligga mer på vem som kom med förslaget, på vilka 
grunder och med vilken rätt än förslagets faktiska innebörd. Det är viktigt för en organisation att visa 
legitimitet utåt för att behålla sitt anseende i omvärlden. Likaså är det viktigt att visa inre legitimitet 
för att organisationens ledare ska anses som acceptabel bland personalen (Aarum & Abrahamsson, 
2005). 

3.4.1 INSTITUTIONELL LEGITIMITET 
Den nyinstitutionella teorin lägger vikt vid både den inre och yttre legitimiteten. Den ser på 
organisationer som att de vore öppna system, påverkade av sin omgivning (Aarum & Abrahamsson, 
2005). Förändringar i organisationer verkar allt mindre drivna av konkurrens. Istället drivs 
förändringar allt mer av att organisationer efterliknar och blir likformiga med omgivningen genom att 
anpassa sig efter omvärlden och söka legitimitet (DiMaggio & Powell, 1983). Organisationer blir alltså 
allt mer lika utan att nödvändigtvis bli mer effektiva (Meyer & Rowan, 1977).  

Vid start är organisationer olika men blir allt mer homogena ju längre de finns etablerade. Äldre och 
större organisationer däremot kommer till en punkt där de snarare är förebilder för vad som anses 
vara legitimt än anpassar sig till vad omvärlden anser är legitimt. Oavsett om organisationer 
formulerar nya mål, börjar arbeta annorlunda eller om nya organisationer uppkommer, kommer 
aktörerna i omvärlden att ha en egen uppfattning om vad som är legitimt. Denna uppfattning är 
mindre benägen att förändras oavsett hur organisationerna i sig utvecklas (DiMaggio & Powell, 
1983). 

När förändringar sprids nås en gräns där ytterligare organisationer som tillämpar fenomenet får 
legitimitet snarare än förbättrad prestation (Meyer & Rowan, 1977). Förändringar kan vara rationella 
för några organisationer men de behöver inte vara rationella ifall en större andel tillämpar dem. 
Trots detta tillämpas fenomen och organisationer förändras i större grad ifall förändringen är 
normativt accepterad och har legitimitet (DiMaggio & Powell, 1983). 
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3.5 ISOMORFISM 

Isomorfism är ett begrepp som används för att förklara att organisationer med liknande omgivning 
efterliknar varandra. Meyer och Rowan (1977) ser två orsaker till isomorfism. Den ena är att när 
organisationer hamnar i ett nödläge, skapar omvärlden begränsade verktyg för organisationen för att 
den ska kunna hantera nödläget. Organisationer som anpassar sig efter en legitim förändring 
kommer därför att kunna handskas med nödläget. Den andra orsaken är att organisationer 
reflekterar den socialt konstruerade omvärlden.  De existerar under villkor från deras institutionella 
omvärld oavsett om det uppkommer ett nödläge eller inte. 

DiMaggio och Powell (1983) har identifierat hur institutionella isomorfisma förändringar sker genom 
tre mekanismer: tvingad isomorfism, kognitiv isomorfism, och normativ isomorfism. I praktiken är 
alla dessa integrerade men i teorin härrör de från olika omständigheter och kan leda till olika 
konsekvenser. 
 

3.5.1 TVINGAD ISOMORFISM 
Tvingad isomorfism uppkommer både formellt och informellt via press från andra organisationer som 
företaget är beroende utav. Ju mer företaget är beroende utav en annan organisation desto mer 
kommer det att efterlikna organisationen. Förändringar via tvingad isomorfism kan härröra sig från 
staten, lagstiftaren och annan auktoritet som exempelvis företagets moderbolag. Det kan även 
härröra sig från kulturella förväntningar från samhället i vilken företaget agerar.  Tvingad isomorfism 
kan uppfattas som tvång, övertygelse eller inbjudan att ansluta sig till en gemenskap (DiMaggio & 
Powell, 1983). 
 
Den omgivning som är starkt politisk påverkad har två typiska karaktärsdrag; beslutsfattarna inom 
politiken upplever sällan konsekvenserna av deras beslut och besluten omfattar ofta olika typer av 
organisationer vilket gör att besluten är mindre anpassningsbara och flexibla. En högre grad av 
centralisering inom landet och centralisering av kapitalet stödjer homogenitet bland organisationer 
genom auktoritära relationer. Om företag använder samma källa för utveckling och konsultation 
kommer dessa företag att likna varandra i högre grad. Tvingad isomorfism kan även förekomma i mer 
subtila former genom att företag skapar hierarki och ledare för att kunna kommunicera med en 
överordnad organisation (DiMaggio & Powell, 1983).  
 

3.5.2 KOGNITIV ISOMORFISM 
Kognitiv isomorfism grundar sig på osäkerhet. Det kan handla om osäkerhet inför ny teknologi eller 
brist på förståelse om ett nytt fenomen. I dessa situationer imiterar företag andra organisationer 
som liknar dem själva och som har varit framgångsrika inom området. Den imiterade organisationen 
kan vara omedveten och ofrivilligt imiterad men blir dock en lämplig förebild som andra företag tar 
efter. Ju mer osäkerhet ett företag upplever desto större är sannolikheten att företaget kommer att 
imitera en organisation som anses vara framgångsrik och ha legitimitet (DiMaggio & Powell, 1983). 
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Genom att imitera andra organisationer vill företag skapa legitimitet för att visa att man åtminstone 
anstränger sig för att förbättras. Det handlar om att inte vara sämre än andra organisationer och 
kunna erbjuda samma produkt eller service som resten av marknaden. Att en viss förändring sker 
eller att ett fenomen tillämpas i hög grad behöver inte bevisa att just det är effektivt. Det kan istället 
vara ett resultat av organisationer som imiterar varandra för att få legitimitet (DiMaggio & Powell, 
1983). 
 

3.5.3 NORMATIV ISOMORFISM 
Normativ isomorfism grundas från professioner som i sin tur är objekt för tvingad och imiterad 
isomorfism. Två aspekter från professionen är särskilt viktiga för normativ isomorfism. Den ena är 
från utbildning och den legitimitet som utbildningsväsendet har skapat och den andra är från 
utbredningen av professioners nätverk som sträcker sig över organisationer, exempelvis föreningar 
för en specifik yrkesgrupp. Organisationens personal agerar efter vad de lärt sig under sin utbildning 
samt efter hur andra i samma yrkesgrupp har agerat (DiMaggio & Powell, 1983). 

Genom att filtrera bland personalen uppmuntras normativ isomorfism. Filtrering sker när 
organisationer anställer personal från företag i samma bransch. Många professioner är skyddade 
redan från början och under hela vägen fram till toppen. De som idag är på toppen av sin karriär är 
virtuellt oskiljbara. När personalen har samma utbildning och har filtrerats ner till samma attribut och 
egenskaper skapas en homogen grupp. Individerna kommer att ha liknande syn på samma problem, 
se samma procedurer som legitima och de kommer fatta beslut på liknande grunder. Individer som 
på nått sätt undankommer denna filtrering kommer trots det att socialiseras på jobbet för att passa 
in. Ifall socialiseringen består av att individen endast introduceras för arbetsuppgifterna kan denna 
socialisering bidra till olikheter mellan organisationer. Om socialiseringen däremot består av 
gemensamma utbildningar, konsulters arrangemang, seminarium och föreläsningar för alla inom 
professionen med mera, kan socialiseringen istället leda till isomorfism mellan organisationer 
(DiMaggio & Powell, 1983). 

3.6 KRITIK MOT NYINSTITUTIONELL TEORI 

Den kritik som har riktats mot nyinstitutionell teori är att teorin inte ser organisationer som subjekt, 
drivna av motiv och intressen. Dessutom ges inget utrymme till förklaring om konflikter mellan olika 
intressegrupper. Institutionerna skapas på makronivå som sedan imiteras av andra mikroenheter, 
kritikerna undrar då ifall organisationer har någon betydelse eller styrs de av omvärlden på ett 
mekaniskt sätt? (Tengblad, 2006:10)  

För att förstå på vilket sätt institutioner sprids är det nödvändigt att studera enskilda organisationer 
och undvika att utgå ifrån att institutionerna tas för givet av aktörerna. Nyinstitutionalism baseras på 
att institutioner byggs upp av det ej ifrågasatta som den sociala miljön har konstruerat. Vidare kan 
den sociala miljön konstruera motsägelsefulla institutionella regler som faktiskt kan leda till konflikter 
mellan olika intressegrupper. Tidigare forskning visar att legitimitet i vissa fall är viktigare än teknisk 
effektivitet för att förklara en organisations framgång (Tengblad, 2006:10). 
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3.7 KÄLLKRITIK 

Begreppet nyinstitutionalism har sitt ursprung från 80-talet med utgångspunkt från Meyer och 
Rowans artikel Institutionalized Organizations: Formal Structure as Myth and Ceremony som 
publicerades 1977. Vi har använt den för att förklara nyinstitutionalism och leda läsaren in på 
DiMaggio och Powells artikel som har ansetts vara en av de mest betydelsefulla artiklarna inom 
nyinstitutionalism. 

Efter att ha läst litteratur om institutionell teori och legitimitet upptäckte vi att många refererar till 
DiMaggio och Powells artikel The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective 
Rationality in Organizational Fields från 1983. Vi uppfattar artikeln som erkänd inom 
organisationsteori då den nämns i många sammanhang. Artikeln belyser hur organisationen förhåller 
sig till dess omvärld och nya förändringar, därför är den relevant för vår studie.  

Artikeln är skriven 1983 vilket innebär att artikeln kan anses vara inaktuell, det finns en del 
modernare studier som bygger vidare på den. Vi har valt att använda artikeln därför att den ligger till 
grund för många andra studier. 
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4 METOD  
I detta avsnitt presenteras studiens tillvägagångssätt. Avsnittet består av en beskrivning av vald 
metod, urval, datainsamling och slutligen vald metod vid analys samt argument och motivering till 
studiens trovärdighet och tillförlitlighet.  

4.1 KVALITATIV METOD 

Vi har valt en kvalitativ metod i form av intervjuer. Eftersom syftet med vår empiri är att söka en 
djupare förståelse om den svaga responsen av regelverket och inte en bredare förklaring ansåg vi att 
denna metod var den mest lämpliga för vår studie. Utgångspunkten och det vi har valt att fokusera 
på i vår diskussion går inte att mäta med hjälp av statistik utan kräver en mer ingående förklaring 
från respondenterna.  Vi är intresserade av respondenternas särskilda förutsättningar och därför 
behövs en hög grad av flexibilitet och anpassning till den enskilde respondenten. Detta går inte att 
uppnå via standardiserade enkäter som en kvantitativ studie innebär. Genom intervjuer får vi en 
möjlighet att skapa personlig kontakt med respondenten så att denne kan känna tillit till hur vi 
kommer att använda materialet. På så vis förväntar vi oss att respondenterna delger mer specifik 
information än vid enkäter (Lewis et al., 2006). 

Risken med att använda denna metod är att det kan vara svårt att upprepa resultatet från den 
insamlade datan. Ifall studien utförs av någon annan, vid en annan tidpunkt samt i en situation som 
kan komma att ändras kan utfallen bli olika. Genom intervjuer undersöker man ett fåtal 
respondenters uppfattning om situationen. Detta behöver inte innebära att hela populationen 
uppfattar det på samma vis (Lewis et al., 2006). På grund av detta är det viktigt att göra ett korrekt 
urval av respondenter och utforma rätt intervjufrågor vilket vi argumenterar för under rubrikerna 
Urval och Utformning av intervjufrågor. Dessutom finns det risk för subjektiv bedömning vid 
insamling och tolkning av data. Med det menas att vi kan ha påverkat respondentens svar och tolkat 
datan utifrån personliga preferenser.  Detta diskuteras under rubrikerna Datainsamling och 
Dataanalys. 

4.2 URVAL 

Vi har gjort ett icke-slumpmässigt urval där alla respondenter är noggrant utvalda. Urvalet kan därför 
ha påverkats av våra subjektiva bedömningar (Lewis et al., 2006). 

Urvalet består utav lika många respondenter vilka tillämpar K2 som de som inte tillämpar K2. 
Orsaken till detta är att vi vill undersöka egenskaper som skiljer dessa företag åt. Ifall vi endast 
undersöker företag som inte tillämpar K2 kan vi inte säkerställa att de egenskaper vi identifierar är 
specifika för just företag som väljer bort K2. 

Vid förberedelserna inför datainsamlingen hänvisade majoriteten av företagsledarna vi hade kontakt 
med till deras respektive redovisningsbyrå och revisor. Få upplevde att de hade tillräcklig kunskap om 
valet av redovisningsregler de tillämpar för att delta i vår studie. Företagsledarna i småföretag är 
entreprenörer och inte ekonomer. De allra flesta uppgav att de inte upprättar sin egen 
årsredovisning och att de hade blivit rekommenderade av sin revisor eller redovisningsbyrå att 
tillämpa respektive inte tillämpa K2. Detta är anledningen till att vi har vänt oss till även revisorer och 
redovisningskonsulter vid insamling av data. 
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Vi är medvetna om att det finns risk för tolkningsfel på grund av att vi undersöker ett litet urval och 
drar slutsatser till den större populationen. En mer omfattande studie kräver fler resurser än vad vi 
har tillgång till (Lewis et al., 2006). 

4.2.1 URVAL AV FÖRETAG 
Vi har valt att intervjua företagsledare på Burger King och McDonald’s i Örebro. För att få reda på 
vilka företag som tillämpar respektive inte tillämpar regelverket har vi använt oss av databasen 
Affärsdata där det finns tillgång till företags årsredovisningar. Vi gjorde en sökning på lämpliga 
företag för vår studie utifrån kriterierna för mindre aktiebolag enligt ÅRL 1:3 och företag som har 
säte i Örebro län. För att veta om företagen tillämpar K2 eller inte gick vi igenom företagens 
årsredovisningar där det i not framkommer ifall BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag 
(K2) har tillämpats. 

I urvalet kan det saknas eller finnas respondenter som har klassificerats fel för vår studie. Detta har vi 
motverkat genom att först och främst välja respondenter som tillämpar K2. Dessa har varit en 
förutsättning för att hitta motsvarande respondenter som inte tillämpar K2. Vi valde att intervjua 
företagsledaren på Burger King därför att de är ett av få företag som tillämpar K2 i Örebro och det är 
dessutom ett välkänt företag. Burger King upprättar sin egen årsredovisning och vi har då även 
intervjuat den ansvarige för detta samt företagets revisionsbolag. Burger Kings revisor är Leif 
Eriksson på Grant Thornton men vi har pratat med Sven Ekholm som är studentansvarig på byrån. 
Han är den som tar emot studentbesök på Grant Thornton i Örebro och vi antar att han på grund av 
detta har erfarenhet av intervjuer och kan på bästa sätt bidra till studien. Burger King har även en 
intressent i form av franchisegivare som kan ha påverkat deras val och vi vill veta ifall de har gjort 
det. 

För att kunna tillämpa den teoretiska referensramen på empirin valde vi att därefter intervjua ett 
företag som är så likt Burger King som möjligt, McDonald’s i Örebro. Detta gör att vi kan använda oss 
utav DiMaggio och Powells teori om hur organisationer som är lika varandra beter sig. Några kriterier 
som vi har utgått från för att hitta en likartad organisation till Burger King är att den är verksam inom 
samma bransch, geografiskt säte, har liknande organisationsstruktur, faller inom kriterierna för 
mindre aktiebolag och är samma typ av företag (exempelvis franchisetagare eller inte). McDonald’s 
faller inom alla dessa kriterier och det gör även snabbmatskedjorna Max och Sibylla. Anledningen till 
att vi valde McDonald’s är att Max och Sibylla endast finns i Sverige. McDonald’s och Burger King är 
båda internationella snabbmatskedjor och på så sätt mer lika varandra. McDonald’s köper in tjänsten 
redovisning externt och vi har i detta fall även varit i kontakt med redovisningsbyrån och revisorn för 
företaget. Respondenterna som är företagsledare har sitt säte i Örebro på grund av ekonomiska 
begränsningar med att resa. 
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4.2.2 URVAL AV REVISORER OCH REDOVISNINGSKONSULTER 
Vi har valt att intervjua Birgitta Öster – redovisningskonsult på LRF Konsult i Karlskoga och Linda 
Sandler – revisor på Folkesson Råd & Revision i Uppsala.  Respondenterna är verksamma på olika 
orter därför att det har visat sig vara svårt att finna revisorer och redovisningskonsulter i Örebro som 
tillämpar K2.  

Vi kom i kontakt med Birgitta i samband med att vi sökte företag som tillämpar K2 via databasen 
Affärsdata. Två av de företag som vi kontaktade hänvisade oss till LRF Konsult i Karlskoga. 
Kontorschefen på LRF Konsult i Karlskoga berättade i sin tur att det var Birgitta Öster som var 
initiativtagare till K2 och att hon var den mest lämpliga respondenten på byrån för vår undersökning. 

Birgitta Öster är redovisningskonsult och tillämpar K2 på de flesta av sina kunder.  Hon är den som 
har tagit initiativ och förespråkat K2 på byrån där hon arbetar. När de flesta i branschen har valt bort 
K2 har Birgitta istället anammat det och drivit det vidare på sin arbetsplats. Hennes syn och 
erfarenhet av K2 är då av stor betydelse. Det är intressant att se vad som kännetecknar hennes 
arbetsmetoder och varför hennes inställning till K2 skiljer sig från en liknande byrå med samma 
omgivning. 

Anledningen till att vi valde att intervjua Linda Sandler är för att hon arbetar på en byrå som kan 
jämställas med Birgittas. Byråerna har mer lika omgivning därför att de är verksamma inom samma 
bransch och på flera orter. Dessutom har båda liknande organisationsstruktur och kan därför 
jämföras enligt den teoretiska referensramen.  

4.3 UTFORMNING AV INTERVJUFRÅGOR 

Intervjuerna har inletts med att respondenterna har fått berätta om sig själva och företaget de 
arbetar på. Detta har fungerat som en inledning till en dialog för att respondenterna ska känna tillit 
och trygghet för oss. 

Alla intervjuer grundar sig på samma intervjumall (se bilaga 1). Därefter har intervjufrågorna 
anpassats efter varje enskild respondent beroende på ifall denne är företagsledare eller 
revisor/redovisningskonsult och ifall de tillämpar K2 eller inte.  Intervjumallens syfte är att lyfta fram 
de faktorer som DiMaggio och Powell belyser i sin artikel.  Däremot undvek vi att använda teoretiska 
begrepp som kan misstolkas och uppfattas som svåra.  

Intervjufrågorna söker bland annat svar på hur respondenten har fått kännedom om K2 och hur de 
vanligtvis får kännedom om nyheter. Med detta vill vi undersöka vilka kanaler som respondenten kan 
ha blivit påverkad utav. Dessutom har vi frågat respondenterna om vem som är inkluderad när 
sådana typer av beslut ska fattas och om det har förts diskussioner om K2. Ifall fler parter är 
inkluderade finns möjligheten att inställningen till K2 kan ha påverkats från fler håll. Respondenterna 
har även blivit tillfrågade vad de anser om regelverket och ifall det finns behov av förenklade regler. 
Intervjufrågorna berör även den generella attityden till K2 och hur respondenten har upplevt att 
omvärlden har förhållit sig till regelverket. Syftet har då varit att jämföra hur väl respondenternas 
attityd stämmer överrens med vad som kan anses vara den allmänna negativa uppfattningen om K2.  
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Frågorna vi har ställt är öppna för att inte hindra alternativa synsätt från respondenterna. Däremot 
har det varit viktigt att följa intervjumallen för att behålla fokus på syftet med studien. Vi har försökt 
undvika att ställa ledande frågor men de gånger som respondenterna inte har förstått frågorna har vi 
fått omformulera och specificera dem mer. I de fall vi inte har förstått respondenternas svar har vi 
bett dem att utveckla svaren och ställt följdfrågor för att undvika missförstånd (Lewis et al., 2006).  

I vissa fall har vi fått be om kompletterande information av respondenterna i efterhand då vi har 
upplevt att svaren vi fått har varit oklara. Risken men att göra på detta vis är att den kompletterande 
frågan blir tagen ur sitt sammanhang och att respondenterna inte förstår frågan. För att undvika 
sådana missförstånd har vi tillsammans med varje kompletterande fråga bifogat presentationen av 
hela intervjun och markerat det område som den kompletterande frågan berör (Lewis et al., 2006). 

4.4 DATAINSAMLING 

Vi informerade respondenterna om studiens syfte för att säkerställa att de ville och kunde bidra med 
sina erfarenheter. Innan intervjuerna fick respondenterna en möjlighet att ta del av intervjufrågorna.  
Anledningen till att vi valde att göra på detta vis är att de skulle få tid att tänka igenom och förbereda 
sig så att vi får så utförliga svar som möjligt (Lewis et al., 2006). I våra intervjufrågor är vi bland annat 
intresserade av vad andra parter i respondentens omgivning tycker. Det är därför en fördel ifall 
respondenterna i detta skede har diskuterat frågorna med en annan part. 

Alla intervjuer har spelats in. Inspelning har skett med respondenternas godkännande för att 
eliminera risken att de känner obehag på grund av inspelningen. Vi har haft möjlighet att lyssna på 
intervjuerna flera gånger för att ge en så korrekt presentation som möjligt av respondenternas svar. 
Vi har därför kunnat lyssna mer uppmärksammat på respondenterna och kunnat ta del av deras svar 
på ett mer tillförlitligt sätt. Dessutom har vi skickat en sammanställning av varje intervju till 
respondenterna där de har haft möjlighet att kontrollera och godkänna vår presentation och risken 
för tolkning via personliga preferenser har på så vis eliminerats (Lewis et al., 2006). Intervjuerna tog 
mellan 10-45 minuter beroende på vem respondenten var och ifall syftet var att samla in 
kompletterande information eller utföra en djupare intervju. 

4.4.1 BESÖKSINTERVJU 
Intervjuerna av företagsledarna utfördes på deras arbetsplats på grund av bekvämlighetsskäl och för 
att respondenterna ska känna sig trygga. Intervjufrågorna är öppna i syfte att inte begränsa svaren 
från respondenterna. Det är då även viktigt att respondenterna befinner sig i en bekant miljö 
eftersom det minimerar risken att de känner sig besvärade. Intervjufrågorna berör inte ett känsligt 
ämne. Avsikten är inte att undersöka vilka siffror respondenterna redovisar i sin årsredovisning utan 
om vilka regler som har valts att tillämpas. Svaren på dessa frågor påverkas därför inte av att 
respondenterna befinner sig på sin arbetsplats och ifall kollegor eller chef lyssnar till intervjun (Lewis 
et al., 2006). Valet av redovisningsregler som respondenterna tillämpar bör vara känt på företaget. 
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4.4.2 TELEFONINTERVJU 
En annan del av intervjuerna skedde via telefon. Orsaken till att vi använde oss utav telefonintervjuer 
var på grund av geografiskt avstånd och önskemål från vissa respondenter.  De fick själva avgöra 
datum och tid då vi ringde upp. Med telefonintervjuer finns det risk att respondenterna känner sig 
pressade att ge snabba svar. Eftersom de fick ta del av intervjufrågorna i förväg hade de tid att 
reflektera över ämnet och bör då ha en tidsuppfattning om hur långt samtalet blir så att de kan 
planera in det vid bästa tidpunkt (Lewis et al., 2006). Vi satte inte tidsgräns på någon av intervjuerna, 
det fick ta den tid som respondenterna behövde. 

4.4.3 E-POSTINTERVJUER  
Syftet med vissa intervjuer har varit att endast bekräfta och komplettera det som 
huvudrespondenterna har berättat. I dessa situationer har vi endast haft e-postkontakt med 
respondenterna. Att göra på detta vis var även önskemål från vissa för att de ville ha tid att tänka 
igenom och ge så utförliga svar som möjligt. Denna metod har begränsat vår möjlighet att ställa 
följdfrågor och respondenternas möjlighet att ifrågasätta oklarheter kring intervjufrågorna. Vi har 
haft kontinuerlig e-postkontakt med dessa respondenter för att kunna diskutera ifall oklarheter har 
uppkommit från någon sida. Fördelen med denna metod har varit att inte behöva spela in och 
transkribera intervjuerna (Lewis et al., 2006).  

4.5 DATAANALYS 

Alla besöksintervjuer och telefonintervjuer har spelats in för att sedan transkriberas. Utifrån 
transkriberingen har vi sammanfattat intervjuerna vilka presenteras i nästa avsnitt. Allt eftersom data 
har samlats in och transkriberats har vi även kontinuerligt reflekterat över vilka samband som har 
förekommit mellan företagen samt mellan teorin och företagen. Alla samband och reflektioner som 
har uppkommit har vi noterat för att i ett senare skede föra diskussionen vidare. 

Den insamlade datan har kategoriserats till två grupper. Den ena gruppen består utav Burger King 
och McDonald’s med deras respektive redovisningsekonomer och revisorer. I den andra gruppen 
analyseras intervjuerna med redovisningskonsult Birgitta Öster och revisorn Linda Sandler som 
arbetar på LRF Konsult respektive Folkesson Råd & Revision. Intervjuerna inom varje grupp har 
jämförts med varandra för att identifiera likheter och skillnader. Därefter har den genomarbetade 
datan ställts i förhållande till den institutionella teorin.  Detta för att söka samband mellan teorin och 
verkligheten och på så sätt förklara situationen med K2.  

Empirin har testats mot institutionell teori för att undersöka förekomsten av teorin i den insamlade 
datan. DiMaggio och Powell har identifierat tre mekanismer för att förklara isomorfisma 
förändringar. Varje mekanism kännetecknas och beror på vissa egenskaper som en organisation har, 
mekanismerna och egenskaperna är beroende variabler. Genom att identifiera egenskaperna hos 
företagen och individerna vi har valt att studera, har vi kunnat koppla respondenternas egenskaper 
till mekanismerna och på så sätt kunnat söka förklaring till situationen. I de fall där oberoende 
variabler har förekommit har vi diskuterat alternativa förklaringar (Lewis et al., 2006).  
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5 EMPIRI 
I detta avsnitt presenteras resultatet av våra intervjuer. Inför varje intervju ges en kort presentation 
av respondenten. Det insamlade datamaterialet kommer i senare avsnitt att sättas i förhållande till 
den teoretiska referensramen.  

5.1 FÖRETAG 

5.1.1 BURGER KING 
Fredrik Beckius är franchisetagare för Burger King i Örebro City och har drivit restaurangen sedan 
2002. Från början fanns det flera delägare i Burger King men idag driver Fredrik företaget på egen 
hand. Han har erfarenhet som egenföretagare sedan tio år tillbaka samt en treårig ekonomisk 
utbildning. Fredrik har tidigare varit aktiv och drivit olika kiosker, caféer och en kedja inom 
detaljhandeln. Sedan 1 januari 2009 tillämpar Burger King BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre 
aktiebolag (K2).  

Hasse Persson är den som upprättar den löpande bokföringen och årsredovisningen på Burger King i 
Örebro. Han har tidigare varit anställd hos en redovisningsbyrå som Burger King var kund hos. Idag 
arbetar han deltid på Burger King och har även andra anställningar där han har samma 
arbetsuppgifter. 

Sven Ekholm är auktoriserad revisor och har varit verksam som revisor sedan 1974. Han är även 
auktoriserad redovisningskonsult via Sveriges Redovisningskonsulters Förbund (SRF). Idag arbetar 
han på Grant Thornton i Örebro där Burger King är kund. Sven har varit aktiv i tidigare Svenska 
Revisorsamfundet (SRS) och delaktig i olika typer av utredningar. Idag är han medlem i Föreningen 
Auktoriserade Revisorers (FAR) policygrupp för skatt. Grant Thornton tillämpar inte BFNAR 2008:1 
Årsredovisning i mindre aktiebolag (K2). 

5.1.1.1 INTERVJU MED FREDRIK BECKIUS  
Fredrik berättar att han känner till det han anser att en företagare behöver känna till om de allmänna 
redovisningsreglerna. Han håller koll på löpande bokföring och har löpande avstämningar inför 
kommande bokslut och anser att han har tillräcklig kunskap om vad man ska och inte ska göra. Det 
finns även andra som hjälper till med ekonomiska frågor förutom Hasse och revisorn, Fredrik har 
dessutom ett personligt bollplank som han vänder sig till för vägledning.  

Som Fredrik har förstått innebär K2 förenklingar men även en del begränsningar, dock vet han inte 
vad för typer av begränsningar. Han ser ingen praktisk skillnad på K2 jämfört med de allmänna 
redovisningsreglerna för att det inte är han själv som upprättar årsredovisningen.  

Fredrik fick kännedom om K2 genom Hasse. Övrig information och nyheter brukar komma från olika 
branschorganisationer. Varken Fredrik eller Hasse får information från BFN utan information fås från 
revisionsbyrån som i sin tur har egna informationskällor. Om Fredrik känner att han inte får tillräcklig 
med information från revisionsbyrån vänder han sig till sitt ekonomiska bollplank.  
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Fredrik var inte med och beslutade om K2 utan han överlåter dessa typer av frågor till Hasse. I och 
med att man i framtiden kommer att vara tvungen att välja mellan K2 och K3 anser de att man lika 
gärna kan börja tillämpa K2 redan nu. Fredrik har inte tittat på vilka redovisningsregler andra företag 
tillämpar.  

Franchisegivaren har inte påverkat beslutet om att tillämpa K2. Enligt Fredrik har franchisegivaren 
påverkan inom andra områden som exempelvis lika kontoplan mellan alla Burger King restauranger. 
Detta är önskat och viktigt för att man ska kunna jämföra restaurangerna med varandra. Controllern 
inom Burger King har inte haft några synpunkter på att Fredrik tillämpar K2-regelverket på sin 
restaurang eller hur man upprättar en årsredovisning överhuvudtaget.  

5.1.1.2 INTERVJU MED HASSE PERSSON  
Hasse fick kännedom om K2 genom löpande information från revisorn till ett annat företag han 
arbetar på. Det andra företaget prenumererar på nyhetsbrev från revisorn som heter ”Revisorn 
Informerar”. Dessutom köper Hasse boken ”Redovisa Rätt” från Bonnier utbildning varje år som är en 
uppslagsbok för redovisning. Hasse valde att söka information om K2-reglerna på egen hand via BFN. 
Han berättar att i vissa situationer då osäkerhet har uppstått angående K2 har han varit i direkt 
kontakt med BFN.  

Hasse tillämpar inte K2 på andra företag där han upprättar årsredovisning. Att han tillämpar K2 på 
Burger King är endast av en slump, enligt honom, därför att K2 från början var aktuellt på ett av de 
andra företag han arbetar på. Han har valt att tillämpa K2 därför att han anser att man inte behöver 
redovisa lika mycket uppgifter när det gäller småföretag och genom att tillämpa K2 tar 
årsredovisningen mindre tid att upprätta. Han tycker att man ska sträva efter att redovisa så enkelt 
som möjligt, så länge man inte döljer väsentlig information. K2 gör det enklare på grund av färre 
tilläggsupplysningar och det blir lättare med periodiseringsfrågor. Vidare upplever han att 
årsredovisningen för småföretag endast är en plikt och att det är få intressenter till ett småföretag 
som är intresserade av årsredovisningen.  

Hasse har inte diskuterat K2 med revisorn eller annan extern part. Burger Kings revisor var inte insatt 
i regelverket enligt Hasse, han visste inte vad K2 skulle innebära för revisionen. Hasse upplever att 
han inte fick någon respons från revisorn angående K2 och tog därför eget initiativ och valde att 
tillämpa det. Varken revisorn eller Fredrik har kommenterat valet av K2. Hasse har inte diskuterat K2 
med andra redovisningsekonomer och har ingen uppfattning om vad de anser om regelverket. Valet 
av K2 är därav inget resultat av tidigare diskussioner. 

Vidare anser Hasse att revisorn har ett stort inflytande på hur årsredovisningen ska se ut, inte bara 
gällande korrekta siffror utan även vilka regler som ska tillämpas. Därför tror Hasse att det enklaste 
för en revisor är att göra som de alltid har gjort tidigare, och det är att tillämpa det allmänna 
regelverket.  
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5.1.1.3 INTERVJU MED SVEN EKHOLM  
Medarbetarna på Grant Thornton blir uppdaterade om nya redovisningsregler genom utbildningar 
och kontinuerlig information från FAR via e-post. De har även nyhetsdiskussioner och inbjudna gäster 
på kontoret samt en intern hemsida där information uppdateras av ledningen i Stockholm. Sven 
berättar att kontoret även bjuder in kunder till exempelvis skattedagar samt frukost- och lunchmöten 
där experter inom olika områden informerar. När det gäller K2-regelverket var Sven på utbildning i 
två dagar. 

På Grant Thornton har man enligt Sven gjort ett centralt aktivt val att inte tillämpa K2 om inte 
kunden vill det. Detta på grund av att reglerna ännu inte är färdiga enligt deras uppfattning och det 
finns stor risk att ytterligare förändringar kommer att ske i K2. I bokföringsprogrammen som används 
finns mallar för hur man ska tillämpa K2 men trots detta anser man på företaget att man inte vinner 
mycket tid med K2 då man primärt redan har alla basuppgifter. Exempelvis finns det olika 
beloppsgränser i K2 som innebär att man trots allt måste granska ifall man når upp till beloppen 
istället för att ta upp hela summan, det blir alltså ingen stor tidmässig skillnad.  

Uppfattningen som Grant Thornton har om K2 delas även av de andra stora revisions- och 
redovisningsbyråer enligt Sven och de har agerat på samma sätt.  Företagen har i sin tur visat ett 
mycket litet intresse för K2. Enligt Svens erfarenhet är vad revisorn säger, det som betyder mest för 
småföretagen. Hans uppfattning är att inga små företag orkar engagera sig i vilka redovisningsregler 
man ska tillämpa. För dem är det mer en kostnadsfråga då de är resultatinriktade. Det kan också 
kosta lite mer att tillämpa allmänna redovisningsregler på sikt men däremot får man ett mer riktigt 
resultat och kan betala mindre i skatt på grund av fler valmöjligheter.  

5.1.2 MCDONALD’S ÖREBRO  
Magnus Pojen är idag verkställande direktör för McDonald’s i Västhaga, Södermalm, City och 
Marieberg. Den första restaurangen öppnades i Örebro City 1984 av Magnus Pojens mamma Åsa 
Johansson. Efter att ha varit verksam i tio år i McDonald’s bestämde sig Åsa för att överlåta 
verksamheten till sin son Magnus. För att han skulle få ta över efter sin mamma var Magnus tvungen 
att gå ett program som kallades för Next Generation programmet för att visa att han kunde stå på 
egna ben utanför familjeföretaget. McDonald’s tillämpar inte BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre 
aktiebolag (K2). 

Carolina Helgesson arbetar som redovisningschef på Admit Ekonomi. Admit Ekonomi är en 
ekonomibyrå som hjälper små och medelstora företag med redovisning. Carolina är ansvarig för 
McDonald’s bokföring samt upprättar företagets årsredovisning.  

Håkan Lilja är revisor för McDonald’s i Örebro och delägare i PricewaterhouseCoopers (PWC). PWC är 
Sveriges största revisionsbyrå med 3500 anställda och 130 kontor i Sverige.  Håkan har arbetat som 
revisor och rådgivare i 30 år med mindre och medelstora ägarledda företag.  

 

 

 



20 
 

5.1.2.1 INTERVJU MED MAGNUS POJEN 
Enligt Magnus Pojen sköter redovisningsbyrån löner, bokföring och ekonomisk rådgivning. Dessutom 
har företaget en revisor som ger ekonomisk vägledning och reviderar. Vidare berättar Magnus om 
relationen till franchisegivaren. Svenska McDonald’s kan ha stor påverkan men beblandar sig inte i 
franchisetagarens ekonomiska frågor och beslut så länge företaget går bra. Däremot följer man de 
regler och praxis gällande exempelvis avskrivning på inventarier som tillämpas internationellt inom 
McDonald’s. Anledningen till detta är att all information ska vara internationellt jämförbar.    

Enligt Magnus träffar han redovisningsbyrån en gång om året inför bokslutet och går igenom 
väsentliga händelser som skett under året. Däremot diskuterar de inte vilka regler och 
redovisningsprinciper som ska tillämpas.  

Anledningen till att Magnus har överlåtit ekonomiska frågor till en redovisningsbyrå är för att han 
anser att han inte är tillräckligt ekonomisk utbildad för att sköta redovisningen på egen hand. För att 
undvika att missförstå och göra fel anser Magnus att det är bättre att köpa tjänsten externt.  Han 
upplever reglerna som komplicerade att sätta sig in i och att det kommer nya regler hela tiden.  

Magnus känner inte igen K2-regelverket. Han blir inte informerad av BFN men han är ansluten till 
Sveriges Hotell och Restaurang företagare (SHR) där han en gång i månaden får information. 
Eftersom all information inte gäller hans verksamhet ögnar han bara igenom det och överlåter 
arbetet till redovisningsbyrån.  Även redovisningsbyrån skickar ut information om exempelvis nya 
regler.  

Magnus berättar att när nya metoder växer fram i andra restauranger och blir godkända sprids de 
snabbt och alla följer med. Detta gäller allt, även bokföring.  När andra företag inom 
snabbmatsbranschen utvecklar nya metoder kopierar och anpassar man dem så att de passar in i den 
egna verksamheten.  

5.1.2.2 INTERVJU MED CAROLINA HELGESSON 
Carolina upplever inga svårigheter med de allmänna redovisningsreglerna men hon anser att 
förenklingar inom redovisningsreglerna är bra om det verkligen leder till förenkling. Enligt henne har 
de flesta småföretag ingen kunskap om reglerna, endast ett fåtal är engagerade. 

Carolina fick kännedom om K2 genom utbildning via Sveriges Redovisningskonsulters Förbund (SRF). 
Den uppfattning som hon har fått av K2-regelverket är att det inte finns utrymme för tolkning och 
användaren ska följa vad som står i regelverket. Fördelen med K2 är att det är ett samlat regelverk 
jämfört med det allmänna regelverket där man måste söka vägledning hos olika normgivare. Carolina 
har inte diskuterat K2 med andra inom sin bransch men enligt henne är det få redovisningsbyråer 
som tillämpar det.  

Carolina har varken diskuterat K2 med Magnus eller skickat ut någon information om regelverket. På 
Admit Ekonomi har man istället valt att avvakta tills K3 är färdigtställt. När detta sker finns det planer 
på att diskutera med respektive kund vilket regelverk som passar för just deras verksamhet.  
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5.1.2.3 INTERVJU MED HÅKAN LILJA 
Håkan upplever de allmänna redovisningsreglerna som tydliga samtidigt som de ger utrymme för 
anpassning till den specifika situationen. Han anser att kunskapen inom redovisning hos 
småföretagen är begränsad och att reglerna kan vara svåra att förstå. Håkan anser att det finns ett 
behov av förenklade regler när det gäller upplysningskraven i årsredovisningen, det kan finnas 
tveksamheter om värdet av noterna.  

Håkan fick kännedom om K2 genom intern information.  K2 har inte varit ett föremål för stora 
diskussioner på byrån. Vad som har sagts är att K2 uppfattas motsvara vad byrån tillämpar enligt 
Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR).   

Det är ekonomichefen och ägaren på företaget som beslutar om vilka redovisningsregler som ska 
tillämpas enligt Håkan. Det är oftast ekonomichefen som engagerar sig i sådana typer av frågor. 
Håkan har inte skickat ut specifik information om K2 till Magnus. Däremot har en genomgång av 
redovisningsprinciper skett vid varje bokslut.  

5.2 REDOVISNINGSKONSULTER OCH REVISORER 

5.2.1 BIRGITTA ÖSTER, LRF KONSULT 
Birgitta Öster har arbetat med redovisning sedan 1973 då hon tog studenten. Idag arbetar hon på LRF 
Konsult i Karlskoga som redovisningskonsult, där har hon arbetat sedan 1976. Hon har vidareutbildat 
sig allt eftersom via byrån och via kvällskurser på högskola och universitet. Hennes dagliga arbete 
består utav självständiga uppdrag, kundgenomgångar och utbildning för både kunder och 
medarbetare. Dessutom arbetar Birgitta centralt inom LRF Konsult med utvecklingsarbete och 
framtagning av arbetsrutiner för anställda för att man ska arbeta enhetligt inom hela byrån. Kontoret 
i Karlskoga består av tolv anställda assistenter, redovisningskonsulter och aktiebolagsrådgivare som 
arbetar med enskilda firmor, handelsbolag och aktiebolag. Birgitta tillämpar BFNAR 2008:1 
Årsredovisning i mindre aktiebolag (K2). 

5.2.1.1 INTERVJU MED BIRGITTA ÖSTER 
Enligt Birgitta är de allmänna redovisningsreglerna för detaljerade, exempelvis måste alla poster 
periodiseras oavsett belopp och det måste finnas fler noter i årsredovisningen.  Detta anser hon 
kräver tid och har ingen större betydelse för helheten. Birgittas uppfattning är att småföretagen 
upplever de allmänna redovisningsreglerna som krångliga och att det är därför de köper tjänsten 
redovisning externt, de har inte tid att sätta sig in i alla lagar och förordningar.  Hon anser att det 
alltid finns ett behov av förenklade regler dels för att eliminera periodiseringar och noter som hon 
anser är onödiga och dels för att vinna mer tid med kunden för framtidssamtal och utveckling av 
verksamheten. 

När det kommer nyheter inom redovisningsreglerna får LRF Konsult information via Norstedts Juridik 
och varje år har byrån en skattedag för nyheter inför deklarationssäsongen. De har även en 
intranätssida som uppdateras dagligen och de skickar ut nyhetsbrev till sina kunder tre till fyra 
gånger om året. Enligt Birgitta har man på byrån diskuterat K2 med småföretagen och de anser att 
det är bra med förenklingar och att det då kan bli billigare för dem.  Dock är de flesta småföretagarna 
inte engagerade i redovisningsfrågor. 
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Inför beslutet om K2 har personalen på LRF Konsult gemensamt diskuterat för- och nackdelar med 
regelverket. De har kommit fram till att fördelarna är att regelverket innebär förenklingar och enligt 
Birgitta hittade de inga direkta nackdelar. Den enda nackdelen är möjligtvis ett annat tankesätt om 
det kan anses vara en nackdel. Birgitta och kontorschefen har varit initiativtagarna till beslutet om att 
tillämpa K2. 

LRF Konsult tillämpar K2 på de flesta av sina kunder som är mindre aktiebolag. Birgitta uppskattar att 
det är ungefär 90 procent av medarbetarna på kontoret som tillämpar K2. Enligt henne har många 
haft svårt att göra avsteg från god redovisningssed som enligt de allmänna redovisningsreglerna 
innebär att periodisera. Birgitta berättar att den revisionsbyrå som de anlitar hade till en början svårt 
att acceptera K2 då de ansåg att det inte gav ett rättvisade resultat eftersom regelverket innehåller 
förenklingar. Enligt henne beror detta på att revisorerna kan ha svårt att lära om och lära nytt och på 
så sätt hålla isär flera redovisningsregler. 

Birgitta tror att K2 kommer att tillämpas i högre grad i framtiden. Däremot rekommenderar hon inte 
K2 till småföretag som kan komma att ha egenupparbetade immateriella tillgångar och uppskrivning 
av tillgångar. 

5.2.2 LINDA SANDLER, FOLKESSON RÅD & REVISION 
Linda Sandler har en kandidatexamen i företagsekonomi och har varit godkänd revisor sedan 2004. 
Hon började arbeta på Folkesson Råd & Revision i Uppsala 1999 och är verksam som både revisor och 
ansvarig för en kvalitetsgrupp på företaget. Byrån har även kontor i Tierp och Enköping med 
sammanlagt ungefär 30 anställda bestående av både auktoriserade och godkända revisorer samt 
auktoriserade redovisningskonsulter. Folkesson Råd & Revision arbetar mest med ägarledda företag 
inom olika branscher.  Linda Sandler tillämpar inte BFNAR 2008:1 Årsredovisning för mindre 
aktiebolag (K2). 

5.2.2.1 INTERVJU MED LINDA SANDLER 
Personalen på Folkesson Råd & Revision håller sig uppdaterade om nya redovisningsregler via kurser 
hos FAR Akademi, månatliga möten med de auktoriserade och godkända revisorerna som är 
verksamma på företaget och dessutom prenumererar företaget på olika branschtidningar som 
”Balans”, ”Nytt från revisorn” och ”Redovisningskonsulten”. Det var genom dessa kanaler som Linda 
fick kännedom om K2. Linda anser att det är viktigt att hålla sig informerad då redovisning är ett 
område som ofta uppdateras och det är lätt att missa nyheter.  

Folkesson Råd & Revision informerar kunderna om nyheter endast i aktuella fall där man anser att 
kunden berörs utav nyheten. Dessutom bjuder byrån vissa kunder på en prenumeration på tidningen 
”Nytt från revisorn” för att kunden ska hålla sig uppdaterad på egen hand. Just när det gäller K2 har 
byrån inte informerat småföretagarna om det nya regelverket. Diskussioner om K2 med 
småföretagarna har endast uppkommit på företagarnas egna initiativ. Enligt Linda beror det på att 
man har kommit överens på byrån att inte tillämpa K2. 

K2 har diskuterats av byråns kvalitetsgrupp som Linda är ansvarig för. När nya regler uppkommer 
diskuterar man dessa i kvalitetsgruppen och för ämnet vidare till internkurserna. Där bestämmer 
man tillsammans med de kvalificerade revisorerna om hur man ska förhålla sig till nyheten. Ifall 
nyheten skulle vara revolutionerande så skulle beslutet, enligt Linda, ha föregåtts av VD:n för 
Folkesson Råd & Revision men i fallet om K2 har det istället enbart varit en intern process. 
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Orsaken till att man har valt att inte tillämpa K2 enligt Linda är att man anser att regelverket för 
många företag innebär en försämring på grund av att företag bland annat inte kan ta upp 
egenupparbetade immateriella tillgångar. Detta tar ganska hårt mot företagen och man har därför 
valt att avvakta tills K3 har fastställts. Linda upplever att många i branschen har liknande inställning 
till K2. Många avvaktar och det är endast ett fåtal som har valt att tillämpa det. 

Vidare har man på byrån undersökt ifall småföretagen skulle vinna tid, effektivitet eller rent 
skattemässigt med hjälp av K2. Slutsatsen är att småföretagen inte vinner någon av dessa. Enligt 
Linda är det tvärtom, i och med att K2 innebär striktare regler kan företag istället förlora på att 
tillämpa regelverket. Linda skulle endast rekommendera K2 till småföretag som inte har stora 
förändringar från år till år. 
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6 ANALYS 
I detta avsnitt diskuteras och jämförs intervjuerna med varandra. Skillnaderna och likheterna sätts i 
förhållande till institutionell teori för att identifiera beroende och oberoende variabler och samband. 
Syftet med avsnittet är att diskussionen ska leda fram till en slutsats som besvarar 
problemformuleringen. 

6.1 JÄMFÖRELSE MELLAN BURGER KING OCH MCDONALD’S 

Fredrik Beckius, ägare av Burger King i Örebro, har en treårig ekonomisk utbildning till skillnad från 
Magnus Pojen, ägare av McDonald’s i Örebro. När det kommer till ekonomiska frågor har Fredrik en 
djupare kunskap och förståelse vilket innebär att han i sin tur har en högre grad av självständighet i 
just ekonomiska frågor. Detta bekräftas av båda respondenterna. Fredrik uppger att han har 
grundläggande kunskaper och att han är delaktig i den löpande bokföringen medans Magnus anser 
att han inte har tillräckligt med kunskap om redovisningsfrågor och tycker att de är komplicerade. 
Detta är en egenskap hos Fredrik som innebär att han inte är lika beroende av externa parter såsom 
revisorer och redovisningskonsulter som Magnus är. Fredrik har dessutom ett ekonomiskt bollplank 
från sitt privata kontaktnätverk samt en anställd som sköter bokföringen, Hasse Persson. Magnus har 
överlåtit all redovisning till externa parter vilket innebär att McDonald’s val av redovisningsprinciper 
är beroende av vad revisorn och redovisningskonsulten för företaget anser är bäst.  

Magnus kände inte till K2-regelverket förrän vi förklarade för honom vad det var. Han har inte fått 
någon information från varken Carolina Helgesson, Admit Ekonomi, som är ansvarig för McDonald’s 
redovisning eller Håkan Lilja, PWC, som är revisor för företaget. Förutom information från Carolina 
och Håkan får Magnus även information från SHR men enligt Magnus ögnar han bara igenom 
informationen som han får för att sedan överlåta det till redovisningsbyrån. Han är passiv när det 
kommer till nyheter inom redovisning och redovisning överhuvudtaget. Magnus är dessutom 
beroende utav vad revisorn och redovisningsbyrån anser att han bör känna till om nyheter inom 
redovisning. Revisorerna och redovisningskonsulterna i studien delar samma uppfattning om att 
småföretagare sällan är engagerade i redovisningsfrågor utan överlåter det istället till externa parter. 

Detta kan vara en förklaring till den svaga responsen av K2. Magnus är föremål för informellt tvingad 
isomorfism. Denna typ av isomorfism uppkommer från andra organisationer som företaget är 
beroende utav, i Magnus fall är han beroende utav revisions- och redovisningsbyråer. De flesta 
småföretag förlitar sig på revisions- och redovisningsbyråer precis som Magnus vilket innebär att de 
flesta småföretag också är beroende av externa parter. McDonald’s val av redovisningsregler är som 
majoritetens, de flesta tillämpar inte K2 vilket tidigare studier har visat. Det finns då ett samband 
mellan småföretag som inte tillämpar K2 och företag som är beroende utav extern hjälp med 
redovisningen. Ifall företag överlåter sin redovisning till externa byråer kommer valet av K2 att 
påverkas av vad byråerna anser om K2, via informellt tvingad isomorfism.  En förklaring till att K2 inte 
har spridits kan vara att de flesta småföretag är beroende utav externa parter inför valet av 
redovisningsregler. De externa parterna som består utav redovisningsbyråer och revisorer är i sin tur 
föremål för sin egen omvärlds påverkan. Det blir istället intressant att undersöka de externa parterna 
närmare. 
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Franchisegivaren för varken Burger King eller McDonald’s har kommenterat valet av 
redovisningsprinciper. Enligt både Fredrik och Magnus beblandar sig franchisegivaren inte i 
franchisetagarens val av redovisningsprinciper och metoder så länge det går bra för företaget. Det 
enda kravet som finns är att redovisningen ska vara internationellt jämförbar. Det innebär att 
franchisegivaren inte har stark auktoritet inför valet av redovisningsregler och ifall K2 ska tillämpas 
eller inte. Eftersom K2 inte heller är ett tvingande regelverk förekommer det alltså ingen formell 
tvingad isomorfism. 

Fredrik fick kännedom om K2 från Hasse Persson som är ansvarig för Burger Kings redovisning. Hasse 
i sin tur fick kännedom om K2 från en annan revisor än den som reviderar Burger King. Han har 
därefter läst på om K2 på egen hand utan att ha diskuterat det med någon part och på så vis bildat 
sin egen uppfattning om K2. Hasse uppgav att varken Fredrik eller revisorn Leif Eriksson, Grant 
Thornton, kommenterade valet att tillämpa K2. Det var enbart på Hasses egna initiativ därför att han 
anser att K2 leder till förenklingar vilket i sin tur innebär besparingar i form av tid.  På Grant Thornton 
anser man motsatsen, det finns ingen tid att vinna i och med att man redan primärt har alla 
basuppgifter. Detta visar att Hasse präglas i liten grad av revisorn och dennes åsikter om K2. Han är 
aktiv inom redovisning och fattar egna beslut om redovisningsregler utan att ens Fredrik beblandar 
sig. Skillnaden mellan Hasse och resten av respondenterna som är revisorer och 
redovisningskonsulter är att han på egen hand har läst på om K2 och bildat sin egen uppfattning utan 
att ha tagit del i några diskussioner. Vid oklarheter har han även uppgett att han varit i direkt kontakt 
med BFN istället för att söka vägledning via revisorn eller annan förening. Magnus är däremot 
beroende utav sin revisor Håkan och redovisningskonsult Carolina. Carolina fick kännedom om K2 via 
SRF som är en förening för redovisningskonsulter. Hon har inte deltagit i några diskussioner men hon 
delar samma uppfattning om K2 som de flesta i branschen, regelverket innebär begränsningar. 
Revisorerna och redovisningskonsulterna som inte tillämpar K2 i denna studie har gemensamma 
källor för nyheter och diskussioner inom redovisning vilket innebär att deras inställning till K2 har 
påverkats från samma källor, detta gäller även Carolina. 

Carolina är ett objekt för normativ isomorfism. När vi gjorde efterforskningar upptäckte vi att det 
finns många föreningar och nätverk för revisorer och redovisningskonsulter där man i de flesta fall 
har varit kritiska till K2. I Tidningen ”Balans” exempelvis, som är FAR:s egen facktidning, förekommer 
det många artiklar skrivna av revisorer som är kritiska till K2. Ytterligare exempel finns i SRF:s 
facktidning ”Konsulten”. Carolina är kopplad till dessa föreningar i och med att hon arbetar på en 
redovisningsbyrå samt är ansluten till SRF. Enligt DiMaggio och Powell (1983) uppkommer denna typ 
av isomorfism just från sådana typer av nätverk mellan professioner och man agerar efter vad 
personer i samma yrkesgrupp anser. Hasse däremot är inte ett objekt för normativ isomorfism. Han 
har på egen hand sökt information och beslutat om K2 utan stor påverkan från andra, vilket kan vara 
förklaringen till att han har valt att tillämpa K2 för Burger King.  

Varken Fredrik eller Hasse har tittat på hur andra organisationer redovisar eller vilka regler de 
tillämpar. Enligt Magnus däremot förekommer det att man tittar på hur andra företag gör inom allt 
från städning till redovisning och ifall metoden är godkänd kopierar man den. Företagen skiljer sig åt 
på denna punkt. Det kan bero på att Magnus är mer beroende av omvärlden och externa parter än 
Fredrik som har en högre grad av självständighet på grund av sin ekonomiska utbildning. Fredrik har 
därav inget behov av att se på hur andra företag redovisar. Magnus beroende innebär även att han 
präglas av en högre grad av osäkerhet än Fredrik och därför tittar han på hur andra gör.  
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Kognitiv isomorfism kännetecknas av just osäkerhet. Ju mer osäker man är inför en förändring eller 
ett fenomen desto större är benägenheten att kopiera andra företag som anses vara framgångsrika. I 
fallet med McDonald’s förekommer osäkerhet från Magnus sida men vi kan inte se en koppling till 
kognitiv isomorfism eftersom Magnus inte visste något om K2 innan vi intervjuade honom, han 
gjorde alltså inget medvetet val att inte tillämpa K2. Enligt Carolina kommer hon att ta upp 
diskussionen om K2 med Magnus när kommande K3 är färdigställt. När Magnus väl har tagit ett aktivt 
beslut om K2 kan man diskutera ifall han har påverkats av kognitiv isomorfism eller inte. 

6.2 JÄMFÖRELSE MELLAN BIRGITTA ÖSTER OCH LINDA SANDLER 

Birgittas och Lindas bakgrund skiljer sig åt. Birgitta började arbeta på en redovisningsbyrå direkt efter 
sin student och har under tiden genomgått interna utbildningar samt kvällskurser på högskola och 
universitet. Linda däremot har en traditionell kandidatexamen i företagsekonomi. Normativ 
isomorfism innebär även filtrering vid anställning av personal. Ifall personalen har samma utbildning 
och bakgrund tenderar de att hantera ett problem och bemöta förändringar på samma sätt. Linda 
har en traditionell akademisk bakgrund, vilken ofta är helt och hållet teoretisk och präglad av regler 
och lagar om vad som är rätt och fel, K2 innebär för henne stora avvikelser från kunskap som hon har 
fått med sig från utbildningsväsendet. K2 avviker från ÅRL och gör avsteg från vissa grundläggande 
principer vilket är av större betydelse för Linda än för Birgitta.  Enligt DiMaggio och Powell (1983) har 
Linda genomgått en filtrering på grund av sin utbildning. Hon ingår i en homogen grupp som består 
av akademiker som ser samma procedurer som legitima. Även Birgitta har akademisk utbildning, men 
inte den traditionella som Linda.  

Birgittas kunskap kan i större omfattning ha uppkommit från praktisk erfarenhet. För henne innebär 
inte K2 stora avvikelser utan förenklingar av det hon hittills har praktiserat. Hon har undkommit 
filtreringen av traditionella akademiker men har trots allt tagit del av interna utbildningar och 
kvällskurser på högskola och universitet. De interna utbildningar och socialiseringen som Birgitta har 
genomgått på sin arbetsplats kan endast ha inneburit att hon introducerats till arbetsuppgifterna. De 
behöver inte ha lett till att hon genomgått en annan typ av filtrering som även den innebär att hon 
har blivit delaktig i en homogen grupp, Birgitta kan ha undkommit filtreringen helt och hållet. Om så 
är fallet, avviker Birgittas syn på K2 jämfört med majoritetens därför att hon ser K2 ur ett annat 
perspektiv och har inte påverkats av normativ isomorfism. 

Trots att det är beslutat att medarbetarna på byrån där Birgitta arbetar ska tillämpa K2 uppger 
Birgitta att hon uppskattar att det är endast 90 procent av alla som följer regelverket. Enligt henne 
har vissa haft problem med att göra avsteg från bland annat god redovisningssed som är en av de 
grundläggande principerna inom redovisning. Dessutom har den revisionsbyrån som Birgittas byrå 
anlitar haft svårt att acceptera K2 då de anser att K2 inte ger ett rättvisande resultat. För de som har 
satt sig emot K2 i detta fall har det berott på de grundläggande principerna som är lagstadgade. Ifall 
vi går tillbaka till diskussionen ovan om att Lindas syn på K2 innebär stora avvikelser från hennes 
akademiska utbildning så styrker Birgittas uttalande detta. Inom revisionsyrket är det högre krav på 
akademisk utbildning och yrket innebär att granska och se till att företags redovisning stämmer 
överrens med lagen. Revisorerna i Birgittas fall delar samma syn på K2 gällande avsteg från lag och 
grundläggande principer som Linda, de har även en akademisk bakgrund gemensam.  
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Sambandet innebär att de som har genomgått en filtrering gällande utbildning enligt normativ 
isomorfism har samma inställning till K2 om att det avviker från ÅRL. Detta betyder att de med 
akademisk utbildning tenderar att vara mer negativa till K2. 

Linda fick information om K2 mestadels genom externa källor såsom facktidningar och andra 
föreningar som riktar sig till hennes profession. Birgitta fick kännedom om K2 genom interna källor 
och aktiviteter inom byrån hon arbetar på. Linda har utsatts för en större exponering av den 
allmänna negativa inställningen till K2 på grund av att hennes källor är externa. Anledningen till att 
hon inte tillämpar K2 kan ha påverkats från andras synsätt och hon kan ha blivit ett föremål för en 
annan typ av normativ isomorfism än den som diskuterats ovan. Deras åsikter om K2 skiljer sig. Linda 
anser att K2 innebär en försämring för företag på grund av egenupparbetade immateriella tillgångar. 
Vidare anser hon att företagen varken vinner tid, effektivitet eller skattemässigt med hjälp av K2. 
Birgitta ser inga nackdelar alls med K2, möjligtvis ett annat tankesätt men hon anser det inte vara en 
nackdel ändå. Enligt henne innebär K2 förenklingar och tidsbesparingar. De nackdelar som Linda tar 
upp om K2 är också inom ett av de mest allmänt kritiserade områdena, egenupparbetade 
immateriella tillgångar. Detta är ännu en indikation på att Linda har varit ett föremål för normativ 
isomorfism, hennes inställning och åsikter om K2 stämmer med den allmänna inställningen om 
regelverket. Det finns möjlighet att hennes åsikter om K2 inte är hennes egna från grunden utan att 
hon endast instämmer med den allmänna åsikten. 

Både Birgitta och Linda har varit delaktiga i besluten om att tillämpa respektive inte tillämpa K2. 
Birgitta är ansvarig för att alla på byrån ska arbeta enhetligt och det är hon som har varit 
initiativtagare till K2. Linda är ansvarig för en kvalitetsgrupp som har diskuterat hur de ska förhålla sig 
till regelverket. Ingen av dem har varit föremål för tvingad isomorfism då det inte har funnits någon 
auktoritet som har beslutat om K2. Tillämpningen av regelverket har istället varit ett resultat av 
diskussioner som båda har medverkat i. 
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7 SLUTSATS 

7.1 SLUTSATS 

En anledning till att K2-regelverket inte har fått större spridning bland småföretag är att de flesta 
småföretagarna saknar kunskap inom redovisning och köper in tjänsten redovisning externt. Detta 
leder till att beslutet om K2 lämnas över till redovisningsbyråerna och revisorerna som i sin tur är 
under påverkan från sin omgivning. 

Revisorerna och redovisningsekonomerna är påverkade av den allmänna uppfattningen om K2. 
Samtidigt har revisorerna och redovisningsekonomerna svårt att göra avsteg från grundläggande och 
lagstadgade principer inom redovisning på grund av tidigare inlärning från utbildningsväsendet. 
Revisorerna och redovisningsekonomerna är påverkade av både professionens nätverk samt den 
teoretiska kunskapen från utbildningen där båda ser regelverket som illegitimt. Det påverkar i sin tur 
huruvida företagen tillämpar K2 eller inte. 

7.2 FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 

Alternativa förklaringar till problemet kan vara att revisorerna och redovisningsekonomerna har ett 
ekonomiskt intresse när de avråder företag från K2. Ett förslag på vidare forskning är att undersöka 
ifall hypotesen är riktig. En annan intressant aspekt är att undersöka ifall fler företag kommer att 
tillämpa K2 när K3 är färdigställt. Det kan vara intressant att veta hur utvecklingen kommer att ske 
över tid och ifall negativa inställningen till K2 kommer att bestå. 
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BILAGA 1 
 

Intervjumall 

• Berätta om dig själv och företaget du arbetar på 

• Hur får ni kännedom om nyheter inom redovisningsregler? 

• Hur upplever du de allmänna redovisningsreglerna? Finns det ett behov av förenklingar? 

• Hur fick ni kännedom om K2? 

• Vad har du för uppfattning om K2? 

• Vem är inkluderad när beslut ska fattas inom redovisning? 

• Har det förts några diskussioner om K2 på företaget? Mellan vilka? Vad har sagts? 

• Hur upplever du attityden till K2 mellan företag/ i din bransch? 
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