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Abstract 

There is a desire of simplicity in accounting, and accounting standards exist due to this 

purpose. Accounting standards are rules- or principles-based and will, according to the 

standard setters, possess features that create simplicity. However, there is less focus in the 

literature on simplicity from the accounting practitioner’s point of view.             

The purpose of this thesis is to find a deeper understanding of how accounting practitioners 

construct simplicity in accounting and what role accounting standards play in the process.  

In this essay, a practitioner’s oriented social constructivist perspective has been adopted. The 

empirical findings have been collected through unstructured interviews with five accounting 

practitioners, where accounting standards from K2 and K3 have been discussed. The findings 

were analyzed through sub-categories and categories.  

The conclusions of this thesis is that accounting practitioners construct simplicity through; 

legal construction, absence of alternatives, experience and practice not theory. Furthermore it 

can be concluded that accounting standards do not affect the construction of simplicity.  
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Sammanfattning 

Inom redovisning finns en eftersträvan av enkelhet, vilket bland annat redovisningsstandarder 

syftar till att uppnå. Redovisningsstandarder kan antingen vara baserade på regler eller på 

principer och ska enligt standardsättarna besitta egenskaper som gynnar enkelhet. Hur 

användarna av redovisningsstandarder upplever enkelhet i standarderna är dock mindre 

betonat i litteraturen.  

Syftet med denna studie är att generera en ökad förståelse för hur användarna av 

redovisningsstandarder konstruerar enkelhet i redovisningen, samt vilken påverkan 

redovisningsstandarder har på konstruktionen. 

Studien har genomförts med ett användarorienterat socialkonstruktivistiskt perspektiv och 

datainsamling har skett genom ostrukturerade intervjuer med fem redovisningskonsulter där 

standarder ur regelverken K2 och K3 diskuterats. Detta har sedan analyserats genom att 

väsentliga citat bildat underkategorier samt kategorier. 

Studien når slutsatsen att användarna av redovisningsstandarder konstruerar enkelhet genom 

en legal konstruktion, avsaknad av alternativ, erfarenhet samt praktik inte teori. Vidare dras 

slutsatsen att redovisningsstandarder inte har någon betydelse för konstruktionen av enkelhet. 

Nyckelord: Redovisningsstandarder, enkelhet, socialkonstruktivism, användare av 

redovisningsstandarder 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Denna uppsats behandlar enkelhet i redovisning för användarna av redovisningsstandarder, 

vilket är något som eftersträvas med syftet att underlätta produktionen av redovisning. 

Exempel på enkelhet i redovisning är att små företag och enskilda näringsidkare i Sverige får 

upprätta ett så kallat förenklat årsbokslut (Johansson et. al 2009, s. 72) samt att en av 

International Accounting Standards Board:s (IASB) målsättningar vid bildandet var att skapa 

redovisningsstandarder som skulle vara enkla att tillämpa och förstå för en bredare allmänhet 

(Mintz, 2010).  

Redovisningsstandarder har som syfte att öka tydligheten i, jämförbarheten mellan och 

relevansen i finansiella rapporter (Schipper, 2003, s. 62). Dessutom ska standarderna finnas 

för att skapa någon form av enkelhet, genom att bidra med nödvändig information, för 

användarna vid upprättandet av redovisning (Durocher, Fortin, & Côté, 2007).  

Redovisningsstandarder kan i grunden vara utformade på två olika sätt; baserade på antingen 

regler eller principer. Vilken typ av standarder som är att föredra har enligt West (2006, s. 20) 

varit ett debatterat ämne sedan början av 2000-talet och efter finansiella skandaler som då 

inträffade. Skandalerna, med kollapsen av Enron i spetsen, startade en våg av kritik mot det 

regelbaserade U.S. Generally Accepted Accounting Principles (U.S. GAAP), vilket enligt 

Alexander och Jermakowicz (2006, s. 146) möjliggjorde dessa revisionsmisslyckanden, och 

U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) instruerades att undersöka en eventuell 

implementering av principbaserade redovisningsstandarder i USA (Benston et. al, 2006, s. 

166).  

Regelbaserade redovisningsstandarder ses ofta som detaljrika, innehåller många undantag, 

kräver ofta omfattande instruktioner om tillämpning och har ofta klara gränsdragningar. 

Principbaserade redovisningsregler däremot är ofta mindre omfattande än regelbaserade och 

användaren förlitas göra bedömningar utifrån det bakomliggande syftet med standarden 

(Wolk et. al, 2008, s. 315). Regelbaserade redovisningsstandarder skapar alltså enkelhet i 

redovisningen genom tydlighet medan principbaserade gör det genom att innefatta utrymme 

för och tillåta tolkning. Wüstemann och Wüstemann (2010, s. 14) betonar att 
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redovisningslitteraturen främst skiljer mellan regel- och principbaserade standarder genom 

vilken grad av specificitet och bedömning som krävs vid tillämpningen av dessa. 

Inom litteraturen har diskussionen även bestått av hur och om det går att förstå vad som avgör 

om en standard är regel- eller principbaserad. Det amerikanska regelverket US. GAAP anses, 

enligt Phillips et. al (2010, s. 18), vara ett typiskt exempel på regelbaserade standarder medan 

det internationella regelverket International Financial Reporting Standards (IFRS) anses vara 

mer principbaserad. Det förstnämnda undersöktes av Schipper (2003) som är medlem i 

Financial Accounting Standards Board (FASB), i syfte att studera till vilken grad de 

amerikanska standarderna verkligen är regelbaserade och konsekvenserna av en eventuell 

implementering av mer principer i US. GAAP. 

Schipper argumenterar och når slutsatsen att det inte går att hävda att US. GAAP är 

regelbaserad utan bygger på principer utkomna från FASB:s begreppsram, men att regelverket 

innehåller element vilka får det att framstå som regelbaserat. Detta får medhåll från Nelson 

(2003, s. 92) som anser att amerikanska redovisningsstandarder är framtagna genom en 

operationalisering av FASB:s begreppsram och alltså är principbaserade, men att alla 

standarder innehåller olika grader av vägledning genom detaljer så att de framstår som mer 

eller mindre regelbaserade.   

Resultatet av Schippers undersökning visar svårigheten med att kategorisera ett regelverk och 

standarder som antingen regelbaserade eller principbaserade, vilket stöds av Bennett et. al, 

(2006, s. 190) och Phillips et. al (2010, s. 19). De förstnämnda hävdar att gränsen mellan 

regel- respektive principbaserade standarder är oklara och föremål för tolkning och de senare 

säger att regelbaserade standader kan vara en naturlig utveckling av tidigare principbaserade 

standarder. 

I Sverige finns det i dagsläget en mängd redovisningsregler ett företag kan välja att följa, 

vilka bland annat består av Redovisningsrådets 29 stycken rekommendationer och 

Bokföringsnämndens (BFN) allmänna råd. Detta ändras dock vid räkenskapsår påbörjade 

efter den första januari år 2014 då alla företag som klassificeras som stora enligt 

Årsredovisningslagen samt alla aktiebolag måste tillämpa ett av BFNs K-regelverk, vilka 

bland annat består av kategori 2 (K2) för mindre bolag eller kategori 3 (K3) för större 
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onoterade aktiebolag. K-regelverken får dock tillämpas redan tidigare (Bokföringsnämnden, 

2013). 

K2, vilket är avsett för aktiebolag som inte klassificeras som stora, innehåller en del 

förenklingar jämfört med tidigare regler och standarder men är mer detaljerad i fråga om vilka 

upplysningar som ska lämnas. K3 är ett regelverk för stora aktiebolag, det vill säga aktiebolag 

med minst två av tre följande kriterier uppfyllda under de senaste två räkenskapsåren: mer än 

50 anställda i medeltal, nettoomsättning större än 80 miljoner kronor och en balansomslutning 

större än 40 miljoner kronor. Utgångspunkterna för regelverket har varit IFRS för små och 

medelstora bolag samt befintlig normgivning och praxis. Uppfyller inte ett aktiebolag 

kriterierna för att klassificeras som stort finns möjligheten att välja vilket av K2 och K3 som 

ska tillämpas (Hansson & Timonen, 2011). 

Eftersom K2 innehåller regelbaserade standarder och K3 innehåller principbaserade 

standarder (Bokföringsnämnden, 2007) utgör valet mellan dessa och kravet på 

implementering ett bra exempel att inkludera i debatten angående hur standarder skapar 

enkelhet för användarna. 

Litteraturen, vilken behandlas mer ingående i avsnitt 1.5, förstår ofta den oklarhet som 

existerar angående redovisningsstandarder och vilka egenskaper dessa besitter från 

standardsättarnas perspektiv. Detta gör att det motsatta; ett perspektiv från användarna av 

redovisningsstandarder är mindre betonat i litteraturen, vilket styrks av Cooper och Robson 

(2006) som argumenterar för fler studier som behandlar redovisningsbolag istället för 

standardsättare. Detta för att de senare behandlas mer omfattande i litteraturen än de 

förstnämnda. Redovisningsbolagen anses vara intressanta och viktiga att studera då Cooper 

och Robson (2006) anser att det är där redovisningspraxis inte bara uppstår utan även regleras 

och blir standardiserad.   

Vi kan alltså se att det inte är tydligt vilka av regel- eller principbaserade 

redovisningsstandarder som är att föredra eller vilka standarder som skapar enkelhet. Det 

existerar således en oklarhet angående om det blir enklare att redovisa utifrån standarder och 

om standardernas egenskaper, det vill säga regler och principer, underlättar för användarna.   
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Dessutom är det tydligt att användarna av standarderna har en betydelse, vilket leder till 

frågan om hur användarna konstruerar enkelhet i redovisningen. För att förstå 

redovisningspraxis och i förlängningen vilka standarder som skapar enkelhet krävs alltså ett 

användarperspektiv; det går inte att förstå enkelhet i redovisningen utan användarna. 

I denna studie utgår vi således från användarna av redovisningsstandarders perspektiv och 

undersöker hur dessa konstruerar enkelhet i redovisningen. Det är alltså inte 

redovisningsstandarderna, med egenskaper som regler eller principer, som är i fokus utan vad 

dessa åstadkommer i form av enkelhet för användarna. 

1.2 Frågeställning 

Utifrån ovanstående bakgrund har vi undersökt följande frågeställning: 

 Hur konstruerar användarna av redovisningsstandarder enkelhet i redovisningen och 

vilken betydelse har redovisningsstandarderna för konstruktionen? 

1.3 Avgränsningar 
Denna studie innefattar endast konstruktionen av enkelhet i redovisningen från användarna av 

redovisningsstandarders perspektiv. Dessutom innefattar begreppet användare endast de som 

använder redovisningsstandarder för att producera redovisning.   

Studien har även avgränsats genom att endast inkludera de svenska redovisningsregelverken 

K2 och K3 samt utvalda standarder ur dessa. 

1.4 Syfte 
Syftet med denna studie är att generera en ökad förståelse för hur användarna av 

redovisningsstandarder konstruerar enkelhet i redovisningen, samt vilken påverkan 

redovisningsstandarder har på konstruktionen. 

1.5 Tidigare forskning 
Inom litteraturen har diskussionen angående redovisningsstandarder främst handlat om 

uppdelningen av standarder som regel- respektive principbaserade. Exempelvis har en 

omfattande litteratur fokuserat på för- och nackdelar med respektive typ av standarder. Nelson 

(2003) anser till exempel att precisionen en standard ger gällande kommunkationen med 

användarna av redovisningen ökar med antalet exempel, definitioner och regler inkluderade i 

denna. Fler regler leder dock till en ökad komplexitet, det vill säga en motsats till enkelhet, 
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vilket gör att väldigt få kan förstå och tillämpa standardarna på ett av standardsättarna riktigt 

sätt i enlighet med standardens ursprungliga syfte. Detta får medhåll från Toppe Shortridge 

och Myring (2004) som menar att principbaserade standarder bättre reflekterar den 

ekonomiska innebörden av en transaktion.  

Dessutom anses principbaserade standarder vara mer fördelaktiga då bredden på standarderna 

gör att de kan appliceras på fler och olika situationer samt att risken för 

transaktionsmanipulation, det vill säga att på ett inkorrekt sätt anpassa transaktionen för att 

passa in i regeln, minskar. Genom principbaserade standarder ges alltså utrymme för 

profesionella bedömningar som ökar chansen för en verkligare och mer riktig bild av bolagets 

ekonomiska ställning; det är enklare för användaren att redovisa enligt en rättvisande bild.   

Benston et. al (2006) framhåller och argumenterar däremot för fördelarna som regelbaserade 

standarder resulterar i. Exempelvis anses detaljerade regler minska möjligheten och kraven på 

användarna av standarderna att göra egna bedömningar och därigenom påverka redovisningen 

till egen fördel. Enkelheten i form av avsaknaden av egna bedömingar gör att redovisningen 

blir tydligare och får en ökad jämförbarhet, vilket stöds av Nobes (2005). Dessutom gör 

tydligheten i regelbaserade standarder att risken för juridiska påföljder på grund av felaktiga 

bedömningar minskar, vilket anses positivt för redovisare och revisorer. 

Även en blandning av av regel- och principbaserade standarder förespråkas i ett flertal studier. 

Bland annat anser Phillips et. al (2010) att varken regler eller principer i sig själva är bra eller 

dåliga som bas för standarsättning och att det inte går att uttala sig om vilken av dessa som är 

bäst. Således kan inte en fokusering på en typ av standardsättning lösa de problem som 

uppkommer i redovisningen.  

Vidare menar Duchac (2004) att det endast genom en balans mellan regler och egna 

bedömningar kan produceras bra rapporter som har allmänhetens förtroende. Dessutom anser 

Nelson (2003) att det enda sättet att få bort problematiken med aggressiv rapportering, det vill 

säga en redovisning framtagen för egen fördel, är att upprätta standarder som är tillräckligt 

tydliga för att inte ge oklarhet vid tillämpning men samtidigt imprecisa nog att inte erbjuda en 

möjlighet till frånsägande av ansvar. 
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Oavsett om redovisningsstandarder är baserade på regler eller principer är det huvudsakliga 

syftet med redovisning enligt Alexander och Jermakowicz (2006, ss. 138,161) att skapa en 

förståelse för ett bolags ekonomiska ställning som inte är missvisande, vilket exempelvis kan 

utgöras av konceptet en rättvisande bild. Detta grundläggande syfte kan i vissa fall utgöra skäl 

till eller krav på avsteg från gällande standardarder; ett så kallat åsidosättande (override).  

Åsidosättandet består av att bolaget eller revisorerna inte följer en regel eller standard om den 

inte leder till en rättvisande bild av en enskild transaktion eller hela bolagets finansiella 

position (Benston et. al 2006, s. 176). Detta beskrivs av Bennett et. al (2006, s. 201) som en 

hörnsten vid profesionell bedömning i produktionen av redovisning.   

Benston et. al (2006, s. 177) argumenterar för att möjligheten till ett åsidosättande är speciellt 

viktigt vid regelbaserade standarder. Detta för att standarder baserade på regler omfattar 

specifika händelser och definierar detaljer, vilket gör att åsidosättande kan komma att krävas 

för en redovisning som reflekterar bolagets sanna ekonomiska position. Vid principbaserade 

standarder finns redan möjligheten till olika metoder och bedömningar för att kunna redovisa 

enligt redovisningens grundläggande syfte.  

För att kunna producera en redovisning som speglar bolagets ekonomiska tillstånd krävs alltså 

att en bedömning görs. Detta antingen genom val att åsidosätta vid regelbaserade standarder 

eller bedömning om vilken standard som ska väljas och hur denna tolkas vid principbaserade 

standarder. Alexander och Jermakowicz (2006, s. 161) menar att bolagets sanna ekonomiska 

tillstånd är en subjektiv konstruktion och att olika personer i olika kontexter kommer se 

konstruktionen på olika sätt. Därav måste en bedömning göras vid tillämpning av standarder 

som bäst visar denna struktur. 

Ytterligare en diskussion handlar om huruvida det krävs att den som producerar 

redovisningen gör bedömingar när denne följer regelbaserade standarder. Exempelvis West 

(2006, s. 20) hävdar att debatten mellan regelbaserade och principbaserade standarder 

egentligen gäller frågan om vem som ska göra bedömningar. Han menar att det vid 

regelbaserade standarder är standardsättaren som gör bedömningen och vid pincipbaserade är 

användarna av redovisningsstandarderna som gör denna. Även Duchac (2004) argumenterar 

för detta då han menar att regelbaserade standarder leder till att användarens möjlighet till 



8 
 
 

 

professionell bedömning försvåras, då användaren fokuserar på att följa regler istället för att 

producera korrekta och relevanta rapporter.    

Då det råder delade åsikter både gällande när och vid vilka standarder det behövs en 

bedömning och vad som avgör om standarder är regel- eller principbaserade verkar en 

gränsdragning dessa emellan vara svår. Som tidigare nämnts anser Schipper (2003) och 

Nelson (2003), i motsats till den allmänna synen, US. GAAP vara principbaserat vilket visar 

på att det inte är självklart vilka standarder som är regel- respektive principbaserade. 

Dessutom leder påståendet från Phillips et. al (2010), att principer kan växa fram ur 

regelbaserade standarder, till frågan om det motsatta är möjligt. Det verkar dock som att 

standarsättarna själva är på det klara med när en redovisningsstandard är baserad på regler 

eller principer, vilka egenskaper de besitter samt vad standarderna bidrar till. Detta visar 

exempelvis BFNs påstående om att K2 är regelbaserad och K3 principbaserad på. 

Något som däremot inte är lika klart, vilket tidigare nämnts i bakgrunden, är hur användarna 

av redovisningsstandarder konstruerar enkelhet i redovisningen. En del av litteraturen 

behandlar dock konstruktion och redovisning genom att anta ett socialkonstruktivistiskt 

perspektiv. Detta bland annat i en studie gjord av Crowther och Hosking (2005) där de 

undersöker hållbarhetsredovisning genom en socialkonstruktivistisk ansats. Studien använder 

delar av socialkonstruktivismen som teori för att förklara varför olika organisationer och 

individer redovisar olika för samma händelse. Exempelvis används något som författarna 

betecknar som ”konstruktion som gemensam åtgärd”, vilket betyder att konstruktionen av den 

sociala verkligheten sker genom en social process som skriven text eller språk mer än i 

individens eget inre. Ofta sker denna konstruktion genom att en individ eller grupp tvingar på 

sin ”fakta” och sina värderingar på andra med argumentet och motiveringen att de besitter 

bättre kunskap inom området.  

Författarna kommer fram till och argumenterar för att alla parter involverade i det som 

konstrueras, i detta fall redovisningen, bör få ta ställning till och definiera vad som är verkligt. 

För att detta ska kunna ske krävs en dialog där exempelvis förståelse för underliggande 

antaganden av hur andra ser ett problem krävs, vilket kommer leda till en annorlunda men 

jämställd relation. Villkoret för detta är dock att det finns en insikt om att det inte enbart 

existerar en riktig sanning. 
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Mouck (2004) är inne på samma linje då han använder sig av verktyg från boken ”the 

Construction of Social Reality” skriven av John Searle 1995 och applicerar dessa på 

redovisning i syfte att utforska förhållandet mellan ekonomisk verklighet och finansiella 

rapporter.  

Resultatet av undersökningen är en argumentation om att vissa aspekter av vad som redovisas, 

exempelvis nettoomsättning, kan ses som objektiva ur epistemologisk synpunkt. Detta i form 

av att de baseras på redan existerande institutionella arrangemang som pengar och att det har 

skapats regler, liknande regler för fotboll, som etablerats. Mouck (2004) menar dock att 

mycket, om inte det mesta, i redovisningen konstrueras subjektivt och att dessa konstruktioner 

kan vara mer eller mindre tillförlitliga. Författaren anser att standardsättarnas viktigaste 

uppgift är att kontinuerligt ändra och anpassa standarderna för att hålla dessa inom en 

acceptabel nivå av verkligheten. 

Moucks syn på redovisning går alltså ifrån de mest extrema antagandena inom 

socialkonstruktivismen; att den ekonomiska verkligheten skapas genom rapportering av 

densamma. 

Litteraturen som behandlar redovisning och konstruktion visar att den konstruktivistiska 

ansatsen skapar möjlighet att förstå redovisningen och dess egenskaper inte bara utifrån fasta 

sådana hos standarderna utan även hur de utvecklas hos eller i samspel med användarna.  

1.6 Bidrag 
Denna studies teoretiska bidrag är, genom en beskrivning av konstruktionen av enkelhet i 

redovisningen utifrån ett användarorienterat socialkonstruktivistiskt perspektiv, en utveckling 

av och ökad kunskap om hur användare förstår enkelhet i redovisning i förhållande till 

redovisningsstandarder. Detta i motsats till tidigare studier som främst behandlat ämnet från 

standardsättarnas perspektiv samt en ontologisk ståndpunkt nära realismen.  

Tidigare studier som inkluderat användarperspektivet består exempelvis av Nelson (2003) och 

Phillips et. al (2010), men där den första har som syfte att förutsäga hur standarder påverkar 

användarna och den senare undersöker, hypotetiskt genom att fråga studenter, vilka 

preferenser användarna har. 
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  Standardsättare Användare 

Konstruktionism   Denna studie 

Realism Flertalet tidigare studier Ex. Phillips et. al (2010) och Nelson (2003) 
Tabell 1. Studiens originalitet 

Vidare skiljer sig denna studie från tidigare forskning genom att använda de svenska 

redovisningsstandarderna som utgångspunkt i motsats till att främst behandla och jämföra det 

amerikanska US. GAAP och det internationella IFRS och IAS. Detta har exempelvis Schipper 

(2003), Duchac (2004), Toppe Shortridge och Myring (2004), Nobes (2005), Alexander och 

Jermakowicz (2006), West (2006), Bennet et. al (2006), Benston et. al (2006), Wüstemann 

och Wüstemann (2010) och Bradbury och Schröder (2012) gjort.  

Det praktiska bidraget denna studie ger består i beskrivningen av hur användarna konstruerar 

enkelhet, vilket kan vara till nytta både för användarna och för standardsättarna. Detta genom 

att de första kan erhålla ökad förståelse för sin tolkning av standarder och de senare visas hur 

deras standarder förstås.   
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2 Metod 

2.1 Studiens upplägg 

Denna studie har genomförts genom att undersöka ett fåtal användare av 

redovisningsstandarder intensivt och på djupet, vilket Jacobsen (2002, s. 98) kallar små-N-

studier. Praktiskt har detta skett genom relativt ostrukturerade intervjuer vid ett tillfälle per 

respondent, vilka presenteras i avsnitt 2.5 undersökningsobjekt, där endast ett antal 

huvudteman bestående av särskilda redovisningsstandarder i regelverken K2 och K3 samt 

nuvarande praxis diskuterats. Anledningen till detta upplägg är att studiens frågeställning 

kräver att en helhetsbild av fenomenet, det vill säga användarnas konstruktion av enkelhet, tas 

fram. Med helhetsbild menas att hitta individuella variationer, likheter och tolkningar av 

fenomenet så att så många nyanser och detaljer som möjligt framkommer. Detta anser vi inte 

är möjligt vid mer kvantitativa metoder som exempelvis surveyundersökningar då dessa 

tvingar in respondenterna i på förhand gjorda kategorier, vilket kunnat leda till att vi inte nått 

det djup som behövdes för att hitta de bakomliggande faktorerna till hur användarna 

konstruerar fenomenet samt riskerat att missa viktig och riktig information.   

För att kunna minimera påverkan av en viss kontext på studiens resultat valde vi att inte göra 

en fallstudie på en specifik användare. Genom att studera flera användare har vi kunnat 

fokusera på fenomenet och fått en rikare beskrivning av detta. Vidare gör valet att inkludera 

fler än ett fall att resultatet i högre grad kan tänkas gälla för en större del av användarna av 

redovisningsstandarder.  

Eftersom vi i denna studie är intresserade av hur fenomenet, det vill säga enkelhet i 

redovisning, betraktas och förstås av användarna var vårt primära fokus att göra en 

fenomenologisk beskrivning av användarnas värld. Vi har alltså inte enbart studerat 

fenomenet eller användarna, utan användarnas konstruktion av fenomenet. Vidare har en så 

liten mängd teori som möjligt använts för att se konstruktionen av fenomenet genom och vår 

egen kunskap om fenomenet har undanhållts för att reducera en eventuell påverkan. Norén 

(1995, s. 199) beskriver detta tillvägagångsätt som den aktörsrelaterade konstruktionismen, 

vilket illustreras grafiskt i figur 1. 

Även om mängden teori ska vara minimal och ansatsen så öppen som möjligt har dock vissa 

gränsdragningar behövts göras för att hitta och uppfatta relevant empiri. Dessa 
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gränsdragningar består av exempelvis ett socialkonstruktivisiskt perspektiv samt att vissa 

redovisningsstandarder i regelverken K2 och K3 använts. 

 

 

 

 

 

 
 

2.2 Socialkonstruktivism 
Socialkonstruktivism kan ses som ett kritiskt perspektiv där ingenting tas för givet. Med detta 

menas att försiktighet ska antas vid att uppfatta sociala handlingar som naturliga i 

bemärkelsen att de inte hade kunnat vara på något annat sätt (Barlebo Wenneberg, 2001, ss. 

10-11). Verkligheten är alltså något som skapas hos och av individer, vilket gör att flertalet 

olika verkligheter kan existera. I motsats till naturvetenskapliga studier ses alltså verkligheten 

som något subjektivt som kan variera och ändras inom och mellan grupper och individer. 

Detta gör att det inom socialkonstruktivismen koncentreras på att upptäcka och redogöra för 

vad som leder till att människor anser något vara förnuftigt och logiskt i en specifik situation 

(Bisman & Highfield, 2012, s. 5). 

Hacking (2000, ss. 19-20) menar att det inom socialkonstruktivismen är viktigt att inte 

acceptera en företeelse som oundviklig eller absolut, vilket beskrivs som:  

”X hade inte behövt finnas eller hade inte alls behövt vara som det är. X, eller X 

som det är nu, är inte bestämt av tingens natur; det är inte oundvikligt”  

Hacking använder här X som en allmän etikett för det som är konstruerat. 

Barlebo Wenneberg (2001) gör i sin tur en uppdelning av socialkonstruktivismen och 

betecknar delarna som socialkonstruktivism 1 och socialkonstruktivism 2, där 

socialkonstruktivism 1 står för en kritisk och generell nivå av perspektivet med den 

Forskare 

Användarna 

Enkelhet 

 

Figur 1. Den aktörsrelaterade konstruktionismen (Norén, 1995, s. 199) 
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grundläggande principen att inte acceptera sociala företeelser som naturliga, att de inte kan 

vara annorlunda och att de inte är skapade av människan.  

Socialkonstruktivism 2 är mer en teoretisk förklaring till det sociala; hur sociala företeelser 

och den sociala verkligheten är strukturerade och fungerar. Barlebo Wenneberg menar att 

människan har en benägenhet att skapa vanor som sprids till andra människor genom det 

sociala. Detta beror på att osäkerhet som människor känner vid ovana situationer kan minska 

genom vanor. Vanorna externaliseras och blir institutioner i samhället som existerar oavsett 

vilka människor som lever där; den sociala verkligheten har objektiverats. Den sociala 

verkligheten är dock inget som finns hos människorna naturligt utan den måste, genom 

socialisation i exempelvis skola och arbetsliv, internaliseras hos individen. Detta visas 

grafiskt i figur 2.         

 

2.2.1 Ett socialkonstruktivistiskt perspektiv 

Anledningen till att det socialkonstruktivistiska perspektivet använts är för att skilja denna 

studie från och komplettera den tidigare teorin, vilken främst beskriver 

redovisningsstandarder som något självklart med fasta egenskaper som visar sig likadant för 

alla. Perspektivet kan enligt Barlebo Wenneberg (2001) hjälpa oss att ifrågasätta det som 

uppfattas som naturligt och självklart, vilket i detta fall utgörs av enkelhet.  

Genom att anta en socialkonstruktivistisk ansats finns möjligheten, enligt Bisman och 

Highfield (2012, s. 6), att kunna finna mening till varför saker och ting är som de är samt att 

identifiera faktorer som inte lika tydligt eller enkelt kunnat upptäckas genom exempelvis 

Människor med 
vanor 

Externalisering Institutioner 

Objektivering 

Social verklighet Internalisering En social individ 

Figur 2. Socialkonstruktivism 2 (Barlebo Wenneberg, 2001, s. 72) 
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statistik. Studien har inte heller behövt vara begränsad till tidigare existerande teori, då vi 

genom denna ansats kunnat producera ny teori som betonar faktorer som är mest väsentliga 

för vårt specifika problem. Vi har då kunnat bidra med värdefulla insikter om hur individen 

förstår och ser på konstruktionen av enkelhet. 

Vidare har Crowther och Hoskings artikel ”Accounting in Babel? Constructing social 

accounting as a multi-logical performance” använts som hjälp till tolkning av denna studies 

resultat.  

2.3 K2 och K3 
Anledningen till att använda K2 och K3 är, som tidigare nämnts, att dessa utgör bra exempel 

på vad standardsättarna anser vara regel- respektive principbaserade redovisningsstandarder. 

För att tydliggöra är K2 och K3 regelverk som innehåller redovisningsstandarder, där 

standarderna av standardsättarna anses vara baserade på regler respektive principer.  

Regelverken och valet mellan dessa fungerar alltså som ett medel för att besvara studiens 

frågeställning. När användarna ska välja vilket av regelverken att tillämpa konstrueras 

mentalt, enligt det socialkonstruktivistiska perspektivet, en verklighet av vilka egenskaper 

standarderna innehåller. Eftersom regelverken innehåller redovisningsstandarder och dessa, 

enligt standardsättarna, är baserade på antingen regler (K2) eller principer (K3) fick vi genom 

att använda valet en ingång och möjlighet till att se hur konstruktionerna av enkelhet ser ut. 

Anledningen till att använda både ett regelbaserat och ett principbaserat regelverk var att vi 

genom det kunde eliminera risken att hitta en konstruktion av enkelhet hänförd till endast en 

typ av standarder.  

Vidare gjorde valet att använda regelverken, samt dess aktualitet genom krav på efterföljnad 

inom ett år, vid datainsamlingen att vi kunde studera empirin utan att behöva ”avslöja” den 

riktiga avsikten med studien. Det betyder alltså att vi kunde studera användarna av 

redovisningsstandarder och hur dessa konstruerar enkelhet utan respondenternas vetskap om 

vår intention att hitta vad som bestämmer konstruktionen. Fördelen med detta är dels att 

respondenterna inte medvetet reflekterar över begreppet och på så vis visar verkligheten, men 

även att vi har möjligheten att hitta oanade fenomen och förklaringar. Jacobsen (2002, s. 484) 

menar att en studies tillförlitlighet kan påverkas negativt om respondenterna får full 
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information om studiens syfte då sannolikheten att svaren anpassas efter syftet i sådana fall 

ökar markant. 

Självklart måste den etiska aspekten av att hålla avsikten med studien dold för respondenterna 

tas i beaktande. Detta borde dock inte vara något problem i denna studie då ämnet inte kan 

räknas som särskillt kontroversiellt och respondenterna inte kan tänkas erfara några negativa 

konsekvenser av sitt deltagande. 

Vidare har risken att respondenterna inte har erfarenhet eller kunskap om regelverken, då krav 

på efterföljnad inte ännu existerar, beaktats. Detta ska dock inte påverkat denna studie då det 

inte är regelverken i sig som är föremål för studien och förkunskap om dem inte behövdes hos 

respondenterna. 

2.3.1 Redovisningshändelser 

På grund av komplexiteten det skulle innebära att omfatta hela regelverken K2 och K3 vid 

mötet med respondenterna har vi endast valt att inkludera fyra redovisningshändelser: 

värdering, avsättningar och ansvarsförbindelser, vinstavräkning samt avskrivningar. Dessa 

händelser valdes eftersom de kan anses vara aktuella för många aktiebolag och därför 

vanligen tillämpade, vilket gjorde att respondenterna med större sannolikhet mer utförligt 

kunde uttala sig om dem. Vidare valdes händelserna eftersom de var och en representerar 

varsin del av balans– respektive resultaträkningen, det vill säga tillgångar (värdering), 

skulder/eget kapital (avsättningar och ansvarsförbindelser), intäkter (vinstavräkning) samt 

kostnader (avskrivningar). 

Vi valde även medvetet att inte inkludera redovisningshändelser som inte behandlas i 

standarder i regelverken, exempelvis överavskrivningar. Detta eftersom vi, som tidigare 

nämnt, använde regelverken och dess standarder som medel och det då vore överflödigt att 

diskutera händelser som inte existerar där. 

Anledningen till att diskutera redovisningshändelserna och standarderna som behandlar dessa 

(se avsnitt 2.3.2) med respondenterna var inte för att kunna uttala oss om händelserna i sig, 

utan för att bygga samtalet kring standarder. Detta gjorde dels att respondenterna själva fick 

komma fram till och artikulera vad enkelhet är men även att vi kunde se respondenternas 

relation till standarderna. Det är alltså varken redovisningshändelserna eller de specifika 
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standarderna som är av betydelse för denna studie, utan hur användarna konstruerar enkelhet 

efter dessa. Det är av den anledningen detta inte diskuteras senare i kapitel 3; resultat och 

analys. 

2.3.2 Redovisningsstandarder 

Värdering görs när bolaget bestämmer till vilket värde dess tillgångar ska tas upp i 

balansräkningen och för att diskutera detta har kapitel 12 i K2 och kapitel 13 i K3 använts. 

Dessa kapitel behandlar omsättningstillgångar i form av varulager och värdering av detta. 

Omsättningstillgångar fick representera värderingsfrågan eftersom det kan antas att de flesta 

bolag har någon form av omsättningstillgång. 

Avsättningar och ansvarsförbindelser är en typ av skuld som är oviss gällande förfallotidpunkt 

och belopp samt omfattar utomstående part (Johansson et. al, 2009, s. 245). Detta behandlas i 

kapitel 16 i K2 samt kapitel 21 i K3 och fick representera skulder/eget kapital eftersom alla 

bolag som på något sätt tecknar ett avtal, som inkluderar risken för ett utflöde av framtida 

likvida medel, kan tänkas behöva göra avsättningar och/eller ansvarsförbindelser. 

Avsättningar och ansvarsförbindelser kan bland annat bestå av garantiåtaganden, återköp och 

pensionsavsättningar för anställda. 

Vinstavräkning består av att periodisera vinsten från exempelvis ett pågående arbete som 

sträcker sig över flera redovisningsperioder. Detta fick representera intäkter eftersom andra 

typer av intäkter, exempelvis försäljning av varor, inte redovisningsmässigt har samma 

komplexitet för användarna och därmed inte behandlas lika omfattande i standarderna. 

Vinstavräkning tas upp i kapitel 6 i K2 och kapitel 23 i K3. 

Standarder angående bolagens kostnader i form av avskrivningar behandlas i kapitel 10 i K2 

och kapitel 17 i K3. Avskrivningar är en periodisering av inköpskostnader för en 

anläggningstillgång över nyttjandeperioden och valdes eftersom det, i likhet med övriga 

redovisningshändelser i denna studie, kan ses som en vanlig redovisningstransaktion för 

bolag. Dessutom är det intressant att låta avskrivningar representera kostnader eftersom 

avskrivningar inte egentligen är en affärstransaktion utan en ren redovisningsmässig händelse. 

Vidare måste användarna av standarderna göra val vid avskrivningar, exempelvis vilken 

nyttjandeperiod och vilket eventuellt restvärde på tillgången som tillämpas, vilket gör att 

avskrivningar lämpar sig bra för denna studie. 
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Att just de här standarderna, och motsvarande redovisningshändelser beskrivna tidigare, 

diskuterats med respondenterna beror på att de kan ses som vanligen tillämpade 

redovisningstransaktioner. Detta gjorde att respondenterna hade kunskap om och kände sig 

vana att redovisa dessa händelser, vilket antagligen gjorde att de kände sig mer bekväma i 

intervjusituationen och därmed kunde ge mer utförliga svar. 

För att ta del av de redovisningsstandarder som använts till denna studie i sin helhet se: 

Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre aktiebolag; BFNAR 2008:1 

konsoliderad version – senast ändrad genom BFNAR 2011:1 (K2) samt Bokföringsnämndens 

VÄGLEDNING årsredovisning och koncernredovisning BFNAR 2012:1 (K3). Att ta del av 

dessa versioner av regelverken kan ge en bättre förståelse av både studiens process och 

resultat, då BFN i framtiden kan tänkas ändra standarderna. 

2.4 Datainsamling 
Data har samlats in genom ostrukturerade intervjuer, vilka har spelats in och transkriberats, 

där ovannämnda standarder i K2 och K3 samt bolagens praktiskta arbete med redovisning 

diskuterats. Eftersom vi avsåg ha ett så öppet sinne som möjligt vid intervjusituationen för att 

kunna finna oväntad information hade vi inte en intervjuguide med frågor. Vi medtog istället 

endast standarderna och diskuterade och frågade fritt om dessa. Vi är medvetna om att 

jämförbarheten mellan intervjuerna genom detta har försvårats, men vi anser ändå att likheter 

och skillnader kunde utläsas genom den detaljrikedom vi istället erhöll.  

De fyra första intervjuerna genomfördes på respektive respondents kontor i Örebro medan den 

femte skedde via telefon. Detta efter respondentens önskemål då denna befann sig i Karlstad. 

Att en intervju genomfördes via telefon innebar att vi inte kunde uppfatta annat än vad som 

sades samt tonläge, men viktig information framkom ändå.  

2.5 Undersökningsobjekt 
De respondenter som har inkluderats i denna studie, och som fick representera användarna av 

redovisningsstandarder, bestod av redovisningskonsulter som fungerar som rådgivare vid 

aktiebolag som inte klassificeras som stora. Anledningen till detta är att dessa respondenter på 

ett bra sätt representerar användarna av redovisningsstandarder samt att det är aktiebolag som 

ligger under gränsen för stort som påverkas av valet mellan K2 och K3. Valsituationen gör att 
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det kan anses mer naturligt att vår studie behandlar regelverken och vi kunde lättare övertyga 

respondenterna att det var de specifika regelverken vi undersökte. 

Ytterligare fördelar av att använda redovisningskonsulter som respondenter är att dessa 

antagligen besitter en större kunskap om regelverken och redovisningsstandarder i allmänhet 

än vad andra möjliga respondenter, exempelvis de som arbetar med redovisning på 

ekonomiavdelningarna på aktiebolagen, gör. Dessutom gör konsulternas arbetsroll att dessa 

arbetar med flertalet bolag, vilket gör att påverkan från det enskilda bolagets kontextuella 

situation minskar samt att ett bredare perspektiv framkom. 

Vidare användes redovisningskonsulter som respondenter eftersom denna studies definition 

av användare består av de som producerar redovisningen. Anledningen till detta är att vi ville 

studera den första delen av redovisningsprocessen, det vill säga upprättandet av 

redovisningen, och inte senare delar som exempelvis revisorernas granskning.   

Respondenterna, vilka presenteras i tabell 2, som intervjuats har sökts upp genom webtjänsten 

www.hitta.se där sökordet varit ”redovisning” och ort ”Örebro”. Respondenterna har 

kontaktats främst via telefon men även via e-post där respondenten önskat detta. Vi har i 

första hand kontaktat de redovisningsbyråer som ingår i de så kallade ”big four”: KPMG, 

PwC, Ernst & Young och Deloitte, samt Grant Thornton och därefter mindre 

redovisningsbyråer i Örebro. 

Vi har erhållit godkännande från samtliga respondenter att publicera namn men i studiens 

presentation av insamlad data benämns respondenterna som medverkat person A till person E. 

Detta eftersom vi anser att det kan förhindra läsarens uppfattningar och konstruktioner av 

vilken sorts person ett specifikt namn står för. Dessutom presenteras respondenterna på detta 

sätt eftersom vi är intresserade av deras medverkan i form av användare av 

redovisningsstandarder, och inte i egenskap av den enskilda personen. 

Respondent Redovisningsbyrå Namn Tidpunkt för intervjun 

Respondent A Stratega business AB Sören Olson Den 11 april 2013 kl. 15:00 

Respondent B KPMG Örebro Krister Folkesson Den 16 april 2013 kl. 10:00 

Respondent C Lena Jansson revision AB Lena Jansson Den 16 april 2013 kl. 12:55 

Respondent D PwC Örebro Gerd Palmelius Den 17 april 2013 kl. 10:00 

Respondent E Ernst & Young Therese Jonasson Den 30 april 2013 kl. 08:58 
Tabell 2. Respondenter 
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2.6 Analysmetod 
Analysarbetet började samtidigt som datainsamlingen, det vill säga vid den första intervjun. 

Detta har skett genom att vi i samband med intervjutillfället antecknat och reflekterat i egna 

kommentarer om intervjusituationen med anledning att fånga en fullständig bild och skapa en 

överblick till slutsatsen. Anteckningar har huvudsakligen innefattat: vem vi pratat med, när 

och hur, vilka huvudämnen som berörts, i vilken utsträckning vi erhållit svar på våra frågor, 

övriga intressanta iakttagelser såsom respondenternas kroppspråk samt nya tankar. I frågan 

om vem vi pratat med handlar det inte om namnet på denne utan mer om 

bakgrundsupplysningar om personen såsom befattning, anställningstid, utbildning och antal 

aktiebolag personen i fråga arbetar mot. 

De anteckningar vi tagit har, enligt Jacobsen (2002), gett oss möjligheten till en ökad 

förståelse för det som sagts under intervjun. Detta för att annan information fanns, som inte 

framkom verbalt, som vi var tvugna vara noggranna med att anteckna för att inte riskera att 

glömma senare i analysarbetet. Vidare hjälpte anteckningarna om situationen oss som 

undersökare att bedöma i vilken utsträckning vi kunde lita på de upplysningar som 

framkommit. 

Intervjuerna har i ett första steg transkriberats ordagrant och i ett fall, efter önskemål, skickats 

tillbaka till respondenten via e-post för godkännande. Därefter har transkriberingarna 

renskrivits med exempelvis styckesindelning för en lättare överskådlighet.  

Vidare har det renskrivna materialet tillsammans med anteckningar enskilt bearbetats och 

annoterats, vilket Bisman och Highfield (2012) menar ska göras som ett första och andra steg 

i analysarbetet. Annoteras innebär att beskriva en kort sammanfattaning av en större helhet 

(Jacobsen, 2002, s. 227). Annoteringen skedde genom läsning och diskussion av det 

transkriberade materialet samt anteckningarna från intervjusituationerna, vilket ledde till att 

väsentliga citat framkom.  

Nästa steg i analysarbetet var att sammanställa de enskilda intervjuerna för att se helheten, det 

vill säga liknande och/eller avvikande konstruktioner. Detta genom att citaten kategoriserades 

i tio stycken underkategorier som exempelvis skapades genom begrepp och teman som 

upprepats och ofta återkom, vilket enligt Bisman & Highfield (2012, s. 14) visar på 

begreppets betydelse.  
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Vidare var det essentiellt att kategorierna var relevanta till det som denna studie behandlar 

(Jacobsen, 2002, ss. 231-232), det vill säga användarnas konstruktion av enkelhet. 

Kategorierna skapades så att data från minst två av intervjuerna kunde hänföras dit men 

samtidigt inte så generella att information från alla intervjuer kunde passa in. Jacobsen (2002, 

s. 236) menar att om inte detta görs försvinner något av poängen med kategoriseringen.  

De tio underkategorierna bestod av: 

1. Lagar 

2. Inomorganisatoriska riktlinjer 

3. Komplikationer 

4. Samlade rekommendationer 

5. Utrymme i standarderna 

6. Tydlighet 

7. Praxis 

8. Att byta redovisningssätt 

9. Avståndstagande från regelverken 

10. Påtvingad ”fakta” 

Utifrån underkategorierna skapades sedan huvudkategorier där underkategori ett till tre 

tillsammans bildade ”Den legala konstruktionen”, fyra till sex ”Avsaknad av alternativ”, sju 

och åtta ”Erfarenhet” samt nio och tio ”Praktik inte teori”. 

Sidnummer från det transkriberade materialet har noterats i kategoriseringen för att lättare 

kunna hitta tillbaka och se sammanhanget för att undvika missförstånd. Dessutom har 

materialet kommenterats i kategoriseringen som hjälp till presentationen av resultaten. Tabell 

3 nedan visar grafiskt denna del av analysarbetet. 
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Citat Sid Kommentarer Underkategorier Huvudkategorier 

”--------------” 8 

 

 
Lagar 

Den legala 

konstruktionen 

”--------------” 2  

”--------------” 1  Inomorganisatoriska 

riktlinjer ”--------------” 5  

”--------------” 5  
Komplikationer 

”--------------” 6  

”--------------” 9  Samlade 

rekommendationer 
Avsaknad av 

alternativ 

”--------------” 4  

”--------------” 10  Utrymme i 

standarderna ”--------------” 5  

”--------------” 6  
Tydlighet 

”--------------” 8  

”--------------” 2  
Praxis 

Erfarenhet ”--------------” 12  

”--------------” 25  Att byta 

redovisningssätt ”--------------” 18  

”--------------” 5  Avståndstagande 

från regelverken 
Teori inte praktik ”--------------” 6  

”--------------” 8  
Påtvingad ”fakta” 

”--------------” 9  
Tabell 3. Analysarbetet 

De kategorier som uppkommit under denna del av analysen utgör även dispositionen av 

kapitel 3; resultat och analys, eftersom vi inte hade för avsikt att göra en jämförelse mellan 

respondenterna utan det är den samlade informationen som är intressant. Dessutom 

presenteras resultatet och analysen tillsammans i kapitel 3 eftersom vi inte ansåg det vara 

praktiskt möjligt att göra en tydlig åtskillnad mellan empiri och vad som är tolkningen av 

denna. Tolkning och analys skedde alltså redan innan och vid valet av vilka delar av empirin 

som presenteras.  

Sammanfattningsvis har alltså analysen skett genom insamling, beskrivning och 

kommentering, systematisering och kategorisering. Dessa steg har nödvändigtvis inte 

fullföljts i ovannämnda ordning, utan en eller flera intervjuer kom att kategoriseras innan alla 

var genomförda. Detta med anledning till möjligheten att finna relevant information i senare 

intervjuer. 

2.7 Metodreflektion  
Vid läsning av denna studie och dess slutsatser måste en medvetenhet finnas att dessa kunnat 

vara annorlunda. Detta eftersom vi som undersökare besitter egna värderingar och egna 
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konstruktioner av verkligheten, vilket självklart påverkat arbetet. Vi kan alltså anta att 

resultaten blivit annorlunda om andra personer hade gjort samma studie. Resultatet skulle 

dock kunna antas ha blivit liknande då respondenternas konstruktion är det mest avgörande.  

Dessutom måste andra omständigheter som kunnat påverka främst respondenternas svar tas i 

beaktande. Exempelvis humörpåverkande händelser utifrån kan ha avgjort om samtalen fick 

en positiv alternativ negativ nyans, vilket kunnat påverka senare analysarbete. Detta har vi 

dock, i den mån det gått, tagit hänsyn till vid analysarbetet. 

Vidare kan även avsaknaden av teori i studien påverka analysarbetet, då detta gjordes genom 

våra subjektiva bedömningar av vad som uppfattas som viktigt. Tidigare forskning inom 

området med en ontologisk ståndpunkt nära socialkonstruktivismen har emellertid varit till 

hjälp. Även att vi har haft en förkunskap om framförallt regelverken K2 och K3 kan ha 

påverkat våra bedömningar i studien. Regelverken och det mesta som beskriver dem är 

utgivna av standardsättarna och därför kan vi omedvetet försökt hittat likheter och skillnader 

med detta. 

Den ordning intervjuerna skett i kan också haft en påverkan på analys och slutsats. Tidigare 

intervjuer och ämnen som där berörts kan både ha varit till hjälp, då misstag upptäckts, men 

även påverkat oss i form av att vi omedvetet letat efter liknelser i senare intervjuer.    

Att vi använt K2 och K3 samt valet mellan dessa som medel i studien har lett till en viss 

påverkan. För det första har ett stort bortfall av möjliga respondenter inträffat eftersom många 

tillfrågade redovisningskonsulter på mindre redovisningsbyråer uttryckt en osäkerhet 

angående regelverken och istället hänvisat till större byråer. Dessutom har vi hos de större 

redovisningsbyråerna, på grund av att vi sagt att studien behandlar regelverken, blivit 

hänvisade till de som anses ha störst kunskap om dessa. De i sin tur var antagligen pålästa och 

påverkade från BFN samt andra normgivande organ, vilket syntes i deras svar. Vi hade 

möjligtvis kunnat erhålla bättre information för studiens syfte om vi istället pratat om 

redovisningsprocessen och standarföljning allmänt.  

Det stora bortfallet av respondenter kan ha haft en påverkan på studien. Självklart hade det 

varit bättre med ett större antal intervjuer för en större tillförlitlighet i resultaten. Vi anser 
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dock antalet som tillräckligt för att frånkomma den kontextuella påverkan vid en enskild 

intervju samt för att en rik beskrivning av fenomenet skulle kunna göras.     

Vidare erhöll vi inte den information vi önskat genom att presentera de utvalda standarderna i 

regelverken för respondenterna. Samtalet innefattade mer respondenternas definitioner av 

redovisningshändelserna som standarderna omfattade än om själva standarderna, vilket inte 

egentligen var till hjälp för att besvara studiens frågeställning. Det fanns dock fördelar med att 

diskutera standarderna; dels kunde respondenternas bemötande och reaktion till standarderna 

uppfattas och dels vi fick genom standarderna ett rikare samtal.  

Vid valet av respondenter, det vill säga vilka som fick representera användarna av 

redovisningsstandarder, kunde en annan yrkesgrupp valts. Exempelvis uppkom det vid 

intervjuerna att revisorer har bra (alternativt bättre) kunskap om standarderna, då det är deras 

uppgift att kontrollera att redovisningen är upprättad enligt regelverken. Dessutom förlitar sig 

redovisningskonsulterna i stor utsträckning på att revisorerna meddelar vid eventuella fel.  
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3 Resultat och analys 

3.1 Enkelhet som den legala konstruktionen 

Respondenterna anger att lagarna: Årsredovisningslagen, Bokföringslagen och 

skattelagstiftningen är viktiga i arbetet med att producera redovisning. Detta sker genom att 

respondenterna själva, vid intervjusituationen, lyfter fram lagarnas betydelse utan att det 

egentligen är temat för samtalet. Lagarna är alltså viktiga för respondenterna vid tillämpning 

av redovisningsstandarder. Exempelvis säger respondent E: 

”[…]så har man ju Årsredovisningslagen inklippt i båda regelverken också 

vilket är väldigt bra”   

och respondent B uttrycker det som: 

”Jag tycker att K3 så har de ju tänkt till lite mer, de har ju det här allmänna 

rådet och sen har de klämt in lagtexten och sen en kommentar; lite om hur man 

ska tolka det och tänka. Då blir det lite mer praktiskt på det sättet i alla fall”  

samt respondent C angående skatteförfarandelagen: 

 ”Det är ju ofta det man går på”    

Detta visar på betydelsen, för respondenterna, att ha lagen nära till hands trots att tillämpning 

av enbart standarderna ska leda till en lagenligt upprättad redovisning. Lagens betydelse kan 

tyda på en enkelhet för respondenterna i formen av att det är något som, utan undantag, måste 

efterföljas. Det finns alltså inga alternativ och respondenterna behöver således inte göra en 

bedömning av vad som ska följas och inte av det som inkluderas i lagen. Detta visar sig 

genom medvetenheten om att avsteg från lagstiftningen leder till komplikationer, exempelvis 

nämner respondent A, B och C Skatteverket som något som kan befaras komma med 

synpunkter och påföljder. Respondent B visar detta genom att säga: 

”[…] så att inte Skatteverket kommer med någon annan synpunkt sen att; men 

de här intäkterna som du tog i år de borde du ha tagit redan förra året. Då är 

det ju inte så kul, det blir lite dyrt” 
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och respondent C: 

”Därför då kan inte Skatteverket, eller ja de kan fortfarande hänvisa till 

periodiseringar, men i och med att kutymen ute blir att vi inte periodiserar de 

små beloppen så är det svårt för dem att gå på det”  

För att undkomma att behöva göra tolkningar av lagen samt komplikationer en felaktigt 

producerad redovisning kan leda till, på grund av en felaktig tolkning, använder sig 

respondenterna av rådgivning och granskning. Denna enkelhet, i att inte göra egna tolkningar, 

sker antingen genom att arbetsprocessen inkluderar kontakt och diskussion med bland annat 

revisor och skattekonsult och/eller att den färdiga redovisningen granskas med anmärkningar. 

Respondenterna kan därigenom känna en ökad säkerhet, vilket respondent D uttrycker: 

”För mig är det bra att ha någon mer, four eyes, som tittar på det man har gjort 

för då är det lättare att få mindre fel, eftersom man har någon mer som går 

igenom det och reviderar” 

och respondent A säger om revisorns hjälp: 

”Det innebär ju att man har ju en diskussion med dem och är det någonting som 

jag missar så får ju jag reda på det; aha fan det hade jag inte läst eller vetat 

om. Då sätter man sig och rättar ju bara” 

Vidare resonerar respondent E: 

”Jag tycker det är bra att man får input från olika håll. Ibland gör jag boksluten 

men kanske inte möter kunden, så att jag får all information från revision eller 

skattekonsulterna så att jag från början kan tänka på rätt sätt så att säga när 

jag gör mitt bokslut” 

Även organisationerna där respondenterna verkar kan påverka produktionen av 

redovisningen, vilket sker genom egna satta rutiner och mallar som måste följas. 

Respondenterna ger intrycket att dessa ger en enkelhet i samma mening som lagstiftningen 

gör, nämligen att det inte finns alternativ. Exempelvis uttrycker respondent D följande 

angående organisationens antagna riktlinjer för redovisningsprocessen: 
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 ”Den här är då som en bibel för oss kan man säga, den ska följas”    

och respondent E: 

”På byrån har vi framtagna processer där vi ska jobba när vi tar fram ett 

bokslut så att säga” 

Enkelhet som den legala konstruktionen består alltså av en enkelhet att kunna luta sig tillbaka 

mot lagstiftning och inomorganisatoriska riktlinjer som måste följas. Respondent D säger: 

 ”[…] sen finns ju självklart bokföringslagen som grund” 

Det finns således inga alternativ till att göra något annat, vilket medför att respondenterna inte 

behöver resonera kring frågor lagen och riktlinjerna omfattar. Dessutom uppkommer en 

enkelhet för respondenterna genom att den eventuella tolkningen av lagtexten görs av 

”experter” såsom revisorer eller skattekonsulter.  

3.2 Enkelhet som avsaknad av alternativ 
Avsaknaden av alternativ i redovisningen anses av respondenterna som något som leder till 

enkelhet. Bland annat visar sig detta i att det som lyfts fram som positivt med att införa K2 

och K3 är att all vägledning, det vill säga riktlinjer, rekommendationer och standarder, blir 

samlad. Detta underlättar tillämpningen genom enkelheten att inte behöva hämta information 

från olika håll och minskar osäkerheten kring om det finns annat att ta hänsyn till. Respondent 

B menar: 

”Ja, det är ju bra att det äntligen blir samlat. Så att det inte blir som det har 

varit tidigare, en väldig massa olika rekommendationer och uttalanden hit och 

dit, en del grejer kan vara på flera ställen och man vet inte riktigt vart man ska 

leta. Vilket är det egentligen som gäller för den här typen av företag? Nu blir 

det ju liksom mer samlat, man har valt K2 ja, då ska ju det mesta gå att hitta 

där” 

och respondent E: 

”Men vad jag rent generellt kan tänka och känna är, nu har ju inte de här satt 

sig än, men idag är det en otrolig spridning på regelverk. Om man tänker både 

på redovisningsrådets rekommendationer och bokföringsnämnden så det kan 
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vara svårt. Det är många av de här som inte är uppdaterade så man får se upp 

lite grann när man läser de här. Så jag anser nog att bara man kommer igång 

och det klarnar lite mer så tycker jag att K2 och K3 kommer bli bra. Och det 

kommer bli lättare i och med att allt står i K2 alternativt K3” 

Den enkelhet som uppkommer som få alternativ består alltså av att finna all vägledning på ett 

och samma ställe, men även som få alternativ i själva standarderna. Respondent B, C och D 

förutspår att de flesta bolag de arbetar med kommer redovisa enligt K2 med anledningen av 

den enkelhet som finns i det regelverket jämfört med K3. Enkelheten sägs bestå av en 

tydlighet av vad som ska göras samt mindre krav på innehåll i redovisningen, till exempel 

säger respondent B om K2: 

”Så då är det ju enkelt att man bara går in och kollar; jaha är det det de är ute 

efter” 

Respondent D anger anledningen till varför K2 föredras framför K3 som: 

”Därför att det är ett enklare regelverk; K2. Och de flesta behöver inte ha K3 

och då väljer man K2 för att inte göra årsredovisningen alltför komplicerad” 

och utvecklar sitt resonemang angående vad det enklare i K2 står för: 

”Man behöver inte ha lika mycket upplysningar i årsredovisningen; mindre krav 

där. Inte så mycket nötter heller” 

Respondent C beskriver K2 som enklare: 

”Den är ganska så tydlig för den är ganska så slimmad […] fast det står så 

väldigt mycket här så är det ju så väldigt lite du får göra” 

Vidare resonerar respondent E angående den enkelhet som anses finnas i K2: 

”Så mycket eget tänkande det kan man inte få in i K2 […] där finns det inte så 

mycket svängrum som man kan göra” 

samt 

 ”Givetvis ska man inte ha ett mer avancerat regelverk än vad man behöver” 
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Detta betonas ytterligare av respondenten (C) i diskussionen angående K3 och den större 

mängden kommentarer som anses finnas där: 

”Det blir ju svårare att använda egentligen […] därför att du har alla 

möjligheter; du måste läsa på. Ska du in och göra en sådan där sak som man 

inte gör normalt så måste man ju läsa på den helt enkelt” 

Liknande åsikter finns att hitta hos respondent B angående komplexiteten med fler alternativ i 

standarderna: 

”Är det för omfattande då kan det ju bli att man inte orkar ta sig igenom eller 

att man missuppfattar någonting för att det är för mycket” 

Respondenterna betonar alltså att tydlighet i standarderna står för enkelhet som få alternativ. 

Tydlighet uppfattas även genom språket i standarderna, där ett lättare språk leder till minskad 

tolkning av innebörden och således till mindre alternativ av vad som krävs och får göras. 

Bland annat respondent E resonerar: 

”Det är ett språk som inte är så avancerat som man kan hitta i gamla lagtexter, 

så att säga då, det kan ju vara väldigt högtravande ibland så att säga då. Så att 

man inte riktigt vet vad det är man läst. Så att jag tycker att de har använt ett 

språk som gör att man kan ta till sig det” 

och respondent B säger angående standarderna i K2: 

 ”Det är ju ett hyfsat enkelt språk också, så de krånglar inte till det för mycket”   

Att en enkelhet skapas genom avsaknaden av alternativ i redovisningen ses tydligt. Det finns 

dock flera ställen i redovisningen och processen med att producera redovisning där alternativ 

kan uppstå. Respondenterna betonar det här i form av att den största enkelheten som få 

alternativ finns där vägledningen är samlad, standarderna i denna innehåller klara riktlinjer 

och språket där är lätt att tolka.  

3.3 Enkelhet som erfarenhet 

Att efterföljnad av K2 och K3 blir, för aktiebolag som inte klassificeras som stora, tvingande 

kommer enligt fyra av fem respondenter inte leda till någon större förändring vid 
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produktionen av redovisning. Respondent A, B, C och D menar på detta medan respondent E 

anser att det ligger för tidigt i tiden att kunna säga något säkert om effekterna av införandet. 

Respondent A, B, C och D menar dock att redovisningspraxis kommer likna tidigare till olika 

grad. Dessutom har respondenterna olika uppfattningar av vad som utgör nuvarande praxis, 

det vill säga vad som kommer respektive inte kommer förändras när regelverken blir 

tvingande. Exempelvis säger respondent A: 

”Ja K3:an är ju den gamla så att säga” 

 samt 

”Problemet är ju att vi har ju ingen direkt erfarenhet av det, vi har ju inte jobbat 

i de här olika formerna eftersom det är ju först nu som K2an börjar gälla” 

Detta medan respondent C uttrycker följande angående nuvarande och tidigare praxis: 

 ”De flesta har i princip haft K2 i all evighet” 

och 

”Vi lägger ofta i K2 idag, det har vi gjort i flera år nu” 

Denna oenighet mellan respondenterna angående tidigare praxis visar på att de tidigare 

redovisat på olika sätt och enligt olika rekommendationer och normer. Alternativt kan det visa 

på att respondenterna, i form av användare av redovisningsstandarderna, tolkat och 

konstruerat sin bild av regelverken olika. Oavsett anledning visar valet av regelverk, där 

exempelvis respondent A kommer följa K3 och respondent C K2, att användarna av 

redovisningsstandarder väljer dessa efter hur de vill redovisa och tidigare har redovisat. Detta 

istället för att välja ett regelverk och sedan rätta sig efter det. 

Det verkar alltså som att respondenternas erfarenhet av hur redovisning produceras är vad 

som avgör vilka redovisningsstandarder som kommer följas. Exempelvis visas detta genom 

respondent A:s vilja att använda K3 i framtiden trots åsikten att regelverken inte innehåller 

några större skillnader: 
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”Men i grund och botten är det ju egentligen bara en fråga om hur 

koncentrerad texten är. Här (K3) skriver de lite mer och här (K2) skriver de lite 

mindre men i princip så upplever jag dem som precis samma alltså” 

Skälet att respondent A kommer följa K3 i upprättandet av redovisning för sina kunder består 

i enkelheten i att fortsätta arbeta på samma eller liknande sätt som tidigare. Respondenten 

anser att det är mest effektivt samt mindre krångligt att inte byta arbetssätt: 

”Det skulle vara en förenkling; nja vadå för? Vad är det som är en förenkling? 

Om du är van att jobba i ett system som heter K3 och så ska du lära dig 

någonting nytt som heter K2, vad är vinsten där?”  

Respondent E betonar i sin tur vikten av att bolagen från början väljer ett regelverk som 

passar. Respondenten menar att det blir komplicerat och att det krävs merarbete vid byte av 

regelverk i ett senare skede: 

”Det är alltid lättare att gå från K2 till K3 så att säga. Det är svårare sen ifall 

att man råkar hamna i K3, ett mer avancerat regelverk, och sedan backa till K2. 

Då krävs det nog ganska mycket […] jag vet att det kommer vara svårare att 

byta ner sig om man säger så” 

Respondent A argumenterar också för detta vid beskrivning av redovisningsprocessen: 

”Alltså allting grundar sig på att du börjar med en metod, ett sätt att göra det 

här, sen följer du det och du förändrar så lite som möjligt egentligen. Om du 

inte vill gå in och göra några, få ett nytt tänk helt, men då bör du ju tänka till 

rätt så ordentligt innan va” 

Enkelhet som erfarenhet skapas alltså genom att inte ändra redovisningsprocessen och 

vägledningen den bygger på. Respondenterna menar att det uppkommer merarbete då 

processen måste förändras och den allmänna uppfattningen verkar vara att det är bra som det 

är just nu. Respondent D resonerar följande: 

”Branschen i allmänhet är väl inte direkt överförtjusta i det här. Det är väl 

många som tycker att det inte direkt blir bättre […] det fungerar väl bra som det 

är egentligen. De är väl inte rädda för förändringar, det är väl inte det som det 



31 
 
 

 

handlar om tror jag, men det är väl vissa saker blir lite onödigt krångligt 

kanske” 

3.4 Enkelhet som praktik inte teori 
Att erfarenheten har stor betydelse hos användarna av redovisningsstandarder verifieras av 

alla respondenter i studien. Genomgående syns det att respondenterna vill skilja på praktik 

och teori, där teori representeras av regelverken. Praktiken däremot står för hur arbetet 

egentligen går till, vilket förstås genom erfarenhet och är vad som betonas som viktigt: 

Respondent A: 

”Men det är ju också någonting som man lär sig efter tiden va, jag menar teori 

är teori. Det är inte praktik” 

samt: 

”Mer praktiskt blir det va. Jag menar den här teorin, ja den är bra och den är 

viktig att man har i början. Precis som nu när ni går i skolan och ni håller på 

och lär er någonting, jag menar man måste ju ha en teoretisk bakgrund va, men 

sen är den inte värd så mycket. Efter 5 år så kommer ni inte ha så mycket nytta 

utav den” 

Respondenten fortsätter: 

”Jag menar nuvärdesmetoden och kalkylmetoden; det finns en jävla mycket fina 

uttryck. Så herregud vad utnyttjar vi normalt sett? Väldigt enkla tumregler”  

Respondent B delar dessa åsikter: 

”Rent teoretiskt är det ju inte så komplicerat med avskrivningar. Men att 

bestämma att vi skriver av tillgångens värde på den tiden den ska användas det 

blir ju mer en praktisk sak att bestämma; men vilken tid ska det vara då?” 

Vidare visar sig regelverkens, och därigenom standarsättarnas, ringa betydelse hos 

användarna genom bland annat respondent A, C och D:s agerande vid intervjusituationen. 

Dessa respondenter var ovilliga att diskutera regelverken ingående och ville hellre berätta om 

andra faktorer som påverkar arbetet med redovisningen. Respondent A ville endast prata om 
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sitt praktiska arbete, respondent C tittade översiktligt på standarderna men suckade och sköt 

de ifrån sig medan respondent D inte ansåg sig ha tillräcklig kunskap om K2 och K3. 

Dessutom förde sig respondenterna med följande uttryck vid presentationen av standarderna: 

Respondent A: 

 ”Hur mycket behöver jag läsa? Inte alltihop väl?” 

och på frågan om standarderna visar hur redovisningen ska upprättas: 

 ”Ja, det gör det. Om man vill läsa det va” 

Respondent C angående K2: 

  ”Den såg väldigt besvärlig ut” 

Respondent B och E redogör däremot för K2 som regelbaserad med litet tolkningsutrymme 

och K3 som principbaserad med större utrymme för tolkning. Detta kan dock jämföras med 

studien av Crowther och Hosking (2005) genom att standardsättarna, i detta fall BFN, 

”påtvingat” sin fakta på respondenterna. Det som talar för att så är fallet är bland annat att 

respondenterna vid intervjutillfället verkar ha tillgodogjort sig informationen från BFN, vilket 

utrycker sig i användandet av samma begrepp och åsikter. Exempel på detta är att utrycken 

”regelbaserat” samt ”principbaserat” ordagrant används för att beskriva K2 respektive K3. 

Denna aning styrks genom uttalandet från respondent B angående regelverkens egenskaper: 

”Det har väl varit när man har läst lite allmänt om regelverken och fått det 

berättat för sig, annars hade man väl kanske inte kommit på de tankarna direkt” 

Respondentens egna åsikter, vilka överensstämmer med övriga respondenter, visar sig dock 

senare i intervjun angående kapitlet med standarder för avskrivningar:  

”Det är ju inte sådär jättelångt, det är det ju inte. Eftersom det är ju sådär att i 

deras värld så är det ju inte så komplicerat teoretiskt sett” 

Enkelhet som praktik inte som teori visar sig alltså i avståndstagandet respondenterna gör från 

regelverken. Dessa ses som onödig teori som stör i arbetet mer än förenklar. Respondent A 

beskriver hur de nya regelverken och standarderna påverkar: 
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”Man har trott att det skulle bli en förenkling då och att man inte skulle ha så 

strikta regler på det här, utan att det skulle vara lite enklare. Javisst! När man 

bygger nytt. Men har du redan all historiken och du utgår från den gamla; det 

är ju bara siffrorna i nio fall av tio som jag ändrar […] så enkelt är det”   

3.5 Slutanalys 
Sammanfattningsvis kan det sägas att enkelhet i redovisningen består av den legala 

konstruktionen, avsaknaden av alternativ, erfarenhet samt praktik vilket illustreras i figur 3 

nedan. Dessa faktorer påverkar respondenterna i olika utsträckning, men alla respondenter 

finns representerade inom samtliga områden. 

Vad enkelhet är framstår alltså skilja sig mellan respondenterna, vilket visar på en viss 

individuell betydelse. Respondenterna besitter egna konstruktioner av enkelhet och vad 

enkelhet utgörs av. Det finns dock övergripande likheter mellan konstruktionerna, vilket gör 

att respondenternas konstruktioner kan placeras tillsammans.  

Den legala konstruktionen kan ses existera på ett mer kollektivt plan, då den verkar som ett 

fundament för samtliga respondenter att stå på vid konstruktionen av enkelhet. Utöver det 

finns det individuella skillnader men även likheter i betydelsen av enkelhet.      

 

Figur 3. Enkelhet 
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4 Slutsats 
Användarna av redovisningsstandarder konstruerar enkelhet i redovisningen genom en legal 

konstruktion, avsaknad av alternativ, erfarenhet samt praktik inte teori. Dessa sätt att 

konstruera enkelhet existerar både parallellt med varandra men även integrerat hos 

användarna. 

Den legala konstruktionen bestäms på ett kollektivt plan och accepteras av användarna som 

riktig. Detta gör att enkelhet konstrueras genom acceptansen att det inte finns någon möjlighet 

till att göra något annat än vad det legala säger och ett ifrågasättande av detta är således utan 

verkan. Den legala konstruktionen ger alltså inga alternativ och bildar en grund för 

användarna att luta sig mot vid produktionen av redovisning. 

Antalet alternativ som användarna av redovisningsstandarder ges påverkar alltså sättet att 

konstruera enkelhet. Användarna konstruerar enkelhet genom avsaknaden av alternativ 

eftersom ett mindre antal alternativ ger mindre möjligheter. Mindre antal möjligheter i 

redovisningen gör att användarna möter färre valsituationer och behöver således göra färre 

bedömningar. 

Där väl bedömningar krävs av användarna av redovisningsstandarder görs dessa genom 

användarnas erfarenhetsbas. Enkelhet konstrueras här genom att användarna producerar 

redovisning efter rutin och de behöver således inte ta hänsyn till alternativa tillvägagångsätt.      

Användarna av redovisningsstandarder konstruerar enkelhet genom praktik i motsats till teori. 

Teori som redovisningsstandarder och dess egenskaper, oavsett regel- eller principbaserade, 

är inte något som i sig skapar enkelhet. Tvärtom verkar standarderna, som i teorin är menade 

att ge enkelhet, bidra till det motsatta för användarna. Standarderna blir något som stör 

enkelheten då de tvingar användarna att göra bedömningar via alternativ. Följden verkar bli 

ett avståndstagande från användarnas sida, som trots medvetenhet angående standardernas 

existens helst verkar och producerar redovisning enligt egna preferenser.  

Enkelhet konstrueras således på andra sätt än genom redovisningsstandarder; standarderna har 

alltså ingen betydelse för konstruktionen av enkelhet.   
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5 Slutdiskussion 
Vi har i denna studie påvisat behovet av ett användarperspektiv för att förstå hur 

redovisningsstandarder fungerar. Detta skiljer sig från tidigare studier i bemärkelsen att vi 

deskriptivt redogjort för hur enkelhet konstrueras av användarna av redovisningsstandarder, 

vilket kan sättas i motsats till exempelvis Nelson (2003). Nelson (2003) har, som tidigare 

nämnts, försökt förutsäga hur redovisningsstandarder påverkar användarna med antagandet att 

standarderna besitter vissa särskilda egenskaper. Vi har istället visat att det inte går att utgå 

från att standarderna har vissa egenskaper och därmed en förutsedd effekt som uppstår av 

dessa i verkligheten. 

Att användarna tar avstånd från regelverken och gör skillnad på dessa och ”hur man gör i 

verkligheten” visar på en differens mellan standarsättarna och användarna. Regelverken 

jämförs av användarna med teori i meningen av något utbildning ger, men som inte riktigt 

stämmer. Detta visar på ett behov av att i praktiken dels inkludera användarna i 

standardsättningen men även av utbildningsinsatser för användarna så att dessa får insikt och 

förståelse för vad standarsättarna vill uppnå. Det existerar alltså ett behov av att minska 

skillnaderna och gapet mellan standardsättare och användare av redovisningsstandarder. 

En ytterligare intressant iakttagelse som vi gjort genom denna studie, men som inte ryms 

inom syftet, är att införandet av regelverken K2 och K3 i Sverige kan ses störa användarnas 

enkelhet på samtliga plan. För det första blir regelverken lagstadgade, vilket gör att den legala 

konstruktionen förändras. Dessutom gör kravet att välja något av regelverken att följa att 

användarna får alternativ och eftersom regelverken är nya kan de stå i motsats till erfarenhet. 

Vidare så saknas det, eftersom regelverken är nya, praxis angående tillämpning av dessa 

vilket gör att de i alla fall i nuläget representerar teori. 

Förslag till vidare forskning inom det här området är att fortsätta undersöka hur skillnaderna 

mellan standardsättare och användare kan motverkas, och då förslagsvis från 

användarperspektivet. Detta eftersom det dels inte finns mycket forskning från det 

perspektivet men även för att denna studie begränsas till ett fåtal användare.  

Även behovet av vidare forskning kring hur användarna av redovisningsstandarder 

konstruerar enkelhet i redovisningen kan ses. Detta skulle kunna göras med ett större urval 
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och andra respondenter än vad som inkluderats i denna studie. Konstruktionen av enkelhet 

kan se annorlunda ut beroende på vem som tillfrågas.    
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