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ABSTRACT 
 
 
 

 

Karin Boggby och Sofia Engström  
Accounting information prepared following K2 or K3 
- A study on the accounting frameworks effect on the usefulness of accounting information in 
the credit risk assessment. 
 

 

 
Problem  Accounting information has proven to have a significant role in the credit risk 

assessment that the creditors carry out when a company seeks a credit. The 
information is used to reduce uncertainty regarding the company's future ability 
to repay the requested loan with interest. Previous research have shown that the 
content in the information can vary depending on which regulations has been 
followed when preparing the financial reports. This implies that different 
regulations may vary in how usefull they are in reducing the percieved 
uncertainty in the credit risk asessment. Regarding the topical regulatory 
framworks K2 and K3 it has been shown that financial reports prepared by the 
different frameworks differ in content.  

 
 

Purpose  The purpose of the study is to examine the usefulness of financial reports 
prepared following K2 and K3 in the credit risk assessment in terms of its ability 
to reduce uncertainty.  

 
Method  The study is a case study based on a qualitative approach with semi- structured 

interviews with nine credit officers from five Swedish banks. The study used the 
theory about asymmetric information represented by the gapmodel and comfort 
theory to analyze how accounting information reduces uncertainty in the credit 
risk assessment.  

 
Results The study concludes that the two regulatory frameworks K2 and K3 have 

different effects on the reduction of uncertainty in the credit risk assessment. K3 
reduces uncertainty more than K2 regarding the quality and the amount of the 
information. K2 on the other hand reduces uncertainty to a greater extent when 
it comes to the users understanding of the information and their expectations 
regarding the reporting of the information. The study also shows that the users 
more easily reached a comfortable state in the credit risk assessment when using 
the information in K2.  

 
 
Keywords:  Usefulness, accounting information, accounting framework, K2, K3, comfort theory, 

information asymmetry, credit risk assessment, uncertainty. 
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1. Inledning 
 
 

Kapitlets första avsnitt syftar till att ge läsaren förståelse för redovisningsinformationens 
betydelse i kreditgivning till företag. Avsnittet avslutas med en kortare presentation av 
redovisningsregelverken K2 och K3. I problematiseringen behandlas sedan kreditgivarnas 
användning av redovisningsinformation för att reducera osäkerhet gällande företagets 
återbetalningsförmåga. Inledningskapitlet leder slutligen fram till studiens forskningsfråga, 
syfte och bidrag. 
 

1.1 Bakgrund 
Flertalet författare framhäver att redovisningsinformationens huvudsakliga syfte är att 
tillgodose företagets intressenter med användbar information för att hjälpa dem fatta 
ekonomiska beslut (Danos, Holt & Imhoff, 1989; Obaidat, 2007; Svensson, 2003; Vakilifard 
et al., 2011). Dock kan vad som uppfattas som användbar information variera mellan olika 
intressenter. Företagets intressenter kan bland annat utgöras av företagets ledning, investerare, 
leverantörer, kunder, anställda eller kreditgivare (Svensson, 2003). Alla olika intressenter har 
olika behov och syfte med användningen av företagets finansiella rapporter (Olbert, 1993). 
Kreditgivare kan dock ses som en av företags viktigaste intressenter utifrån att de flesta 
företag finansierar sin verksamhet genom lån från kreditinstitut (Svedin 1992). För mindre 
företag i synnerhet har banklån uppmärksammats som den absolut viktigaste externa 
finansieringskällan (Bruns & Fletcher, 2008; Kundid & Ercegovac, 2011; Zuelch & 
Burghardt, 2010). Företagets finansiella rapporter utgör en stor del av det underlag som 
används av kreditgivare vid en kreditvärdighetsbedömning. Därmed framställs kreditgivarna 
inte bara som en av företagets viktigaste intressenter, utan även som en av de främsta 
användarna av företagets finansiella information (Maitah, Zedan & Shibani, 2012). 
 
Kreditvärdighetsbedömningen syftar främst till att fastställa företagets återbetalningsförmåga 
samt återbetalningsvilja (Svedin, 1992). Vidare syftar bedömningen till att avgöra risken i 
utlåningen för att slutligen kunna besluta om kreditinstitutet ska bevilja eller avslå 
kreditansökan (Reed & Gill, 1989). I kreditvärdighetsbedömningen används både finansiell 
och icke finansiell information. Dock framhåller flertalet forskare att just 
redovisningsinformation från företagets finansiella rapporter är en av de viktigaste 
informationskällorna att använda som underlag i bedömningen (Bruns, 2004; Svedin, 1992; 
Zuelch & Burghardt, 2010). Vidare har det även framkommit att redovisningsinformationens 
betydelse i kreditvärdighetsbedömningen ökar i takt med ökad osäkerhet som exempelvis vid 
utlåning till nya kunder (Svensson, 2003). Hur användbar redovisningsinformationen är för 
kredithandläggaren kan således ses utifrån dess förmåga att reducera osäkerhet i 
kreditvärdighetsbedömningen. Denna studie kommer därmed att se på informationens 
användbarhet i kreditvärdighetsbedömningen på detta vis.   
 
Värt att uppmärksamma är att det i tidigare litteratur även framkommer kritik mot 
redovisningsinformation som beslutsunderlag i kreditvärdighetsbedömningen. Det har bland 
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annat sagts att informationen endast ger en indikation på företagets finansiella ställning men 
inte alltid förklarar de bakomliggande orsakerna till varför resultatet är som det är 
(Andersson, 2001b). Vidare argumenteras det för att företagets finansiella ställning snabbt 
kan ändras och historiska vinster blir på så vis en dålig indikator för framtida intjäning (Reed 
& Gill, 1989). Dock pekar de huvudsakliga linjerna i litteraturen på att 
redovisningsinformationen utgör en viktig informationskälla i kreditvärdighetsbedömningen.  
 
Vilken redovisningsinformation som erhålls genom de finansiella rapporterna samt hur 
informationen presenteras är något som i stor utsträckning påverkas av vilket 
redovisningsregelverk som följs vid upprättandet (Durocher & Fortin, 2009). Aktuellt och 
omdiskuterat i Sverige just nu är två nya redovisningsregelverk som kallas K2 och K3, vilka 
är ett resultat av Bokföringsnämndens (BFNs) så kallade K-projekt. Aktualiteten kan förklaras 
utifrån att det inför bokslutsåret 2014 blev tvingande för de flesta små- och medelstora företag 
att tillämpa antingen K2 eller K3.  
 
I den pågående debatten gällande regelverken framkommer att K2 är skapat för att underlätta 
för upprättaren medan K3 är skapat för att underlätta för användaren (Eriksson, 2012a). Det 
här kan bland annat hänföras till att K2 är ett något förenklat regelverk. Förenklingarna kan 
resultera i att de finansiella rapporterna inte alltid ger användarna ett komplett beslutsunderlag 
som speglar verkligheten (SRF, 2013). Därmed har det hävdats att K3 kan vara det bättre 
alternativet för företag med intressenter som har ett behov av den mer omfattande och 
rättvisande redovisningsinformation som sagts ges av K3-regelverket (PwC, 2012). I den 
pågående debatten argumenteras det dock för att den mer teoretiskt korrekta redovisningen i 
K3 sker på bekostnad av merarbete för företaget eftersom regelverket ställer större krav på 
informationsframställningen. Å andra sidan framhålls även argument för att förenklingarna i 
K2 sker på bekostnad av information till företagets intressenter (Företagarna, 2013). 
 
Regelverken har dessutom utvecklats på olika grunder där K2 är regelbaserat och K3 är 
principbaserat (Eriksson, 2013a). Även detta kan kopplas till hur användbar 
redovisningsinformation upprättad efter de olika regelverken blir för användaren. 
Regelbaserade regelverk, som K2, sägs leda till att användarens nytta av informationen 
minskar till följd av de begränsningar för företagsspecifika bedömningar som regelverket 
medför (Carmona & Trombetta, 2008). För principbaserade regelverk som inte är lika 
begränsade har istället värdet av informationen sagts öka för användarna (Agostino, Drago, & 
Silipo, 2011).       

1.2 Problematisering   
Det finns skäl att tro att hur användbar redovisningsinformationen är i 
kreditvärdighetsbedömningen kan påverkas av vilket redovisningsregelverk som tillämpats. 
Detta bland annat till följd av att redovisningsinformationens innehåll och utformning i stor 
utsträckning påverkas av vilket regelverk som tillämpats vid upprättandet (Durocher & Fortin, 
2009). Det här kan vi även se gällande K2 och K3 där tillämpat regelverk får effekter på den 
redovisningsinformation som presenteras i de finansiella rapporterna (Eriksson, 2013a). 
Vidare har tidigare litteratur uppmärksammat att just innehåll och utformning av 
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redovisningsinformation påverkar kredithandläggarens arbete med 
kreditvärdighetsbedömningen (Durocher & Fortin, 2009). Därmed finns det alltså skäl att tro 
att redovisningsinformation upprättad efter olika redovisningsregelverk minskar osäkerhet i 
kreditvärdighetsbedömningen i olika utsträckning.  
 
Tidigare studier har använt teorin om informationsasymmetri för att studera 
redovisningsinformationens användbarhet (Vakilifard, Rostami & Salehi, 2011). Teorin 
förklarar att i de fall informationen är asymmetriskt fördelad mellan två parter leder det till 
osäkerhet för den sämre informerade parten (Kundid & Ercegovac, 2008). Gällande 
kreditgivningssituationen är företaget oftast den bättre informerade parten eftersom de besitter 
mer och bättre information om företagets finansiella ställning än vad kreditgivaren gör 
(Svensson, 2003). Redovisningsinformationens användbarhet kan på så vis bedömas utifrån 
informationens förmåga att minska informationsasymmetri (Vakilifard et al., 2011).  
 
Just kreditgivningssituationen studeras vanligtvis utifrån antagandet om att informationen är 
asymmetriskt fördelad mellan företaget och kreditgivaren. Gällande små- och medelstora 
företag, som 2014 stod inför valet mellan K2 och K3, sägs de alltid ha tillgång till mer 
information om företagets finansiella ställning än kreditgivarna (Svensson, 2003). Detta 
förklarar varför problematiken som kommer av informationsasymmetri lyfts fram som vanligt 
förekommande mellan kreditgivare och små- och medelstora företag (Bruns, 2004). Förutom 
att informationsasymmetri leder till osäkerhet för användare av informationen (Kundid & 
Ercegovac, 2008; Svensson, 2003) kan den även i vissa fall leda till försämrade lånevillkor 
genom exempelvis höjda räntor (Svensson, 2003). Vidare kan kreditgivarens benägenhet att 
bevilja krediter minska och de kan ställa större krav på säkerhet för lånet (Bruns, 2004).  
 
Traditionellt sett har faktorer som informationens mängd och kvalitet setts påverka 
informationsasymmetri, där ökad mängd och ökad kvalitet minskar asymmetrin (Akerlof, 
1970). Just gällande redovisningsinformation har det i nyare forskning framkommit att när 
användaren saknar förståelse för informationen eller om den rapporteras på ett icke förväntat 
sätt påverkas informationsasymmetrin (Vakilifard et al., 2011). För att återkoppla till 
kreditgivning kan vi exempelvis se att redovisningsinformation som kredithandläggaren inte 
förstår inte heller kommer att hjälpa denne reducera osäkerhet gällande företagets 
återbetalningsförmåga eller återbetalningsvilja. Redovisningsinformation upprättad efter olika 
regelverk kan således få olika påverkan på informationsasymmetri. Detta då 
redovisningsinformationens innehåll och utformning, som nyligen nämnts, i stor utsträckning 
påverkas av vilket redovisningsregelverk som tillämpats (Durocher & Fortin, 2009). 
 
Teorin om informationsasymmetri anses dock inte ensam som tillräcklig för att kunna studera 
redovisningsinformationens användbarhet. Detta eftersom det argumenterats för att 
utgångspunkt även måste tas i användaren av rapporten för att förstå 
redovisningsinformationens användbarhet i kreditvärdighetsbedömningen (Svensson, 2003). 
Det räcker således inte att enbart se till informationen i sig utan det krävs även ett perspektiv 
som tar hänsyn till användaren av informationen för att bedöma informationens förmåga att 
reducera osäkerhet i kreditvärdighetsbedömningen.  



	   4	  

Att utgångspunkt även måste tas i användaren av informationen styrks av tidigare studier som 
behandlat beslutsfattande. Det har påvisats att beslutsfattare tar beslut först då de anser att 
tillräckligt mycket osäkerhet har reducerats gällande det beslut som ska tas, vilket har visats 
grunda sig i en känsla hos beslutsfattaren (Carrington & Catasús, 2007). Just gällande 
kreditvärdighetsbedömningen har även andra studier uppmärksammat beslutsfattarens känsla 
som viktig. De har visat att utöver den faktiska informationen som används i 
kreditvärdighetsbedömningen är även kredithandläggarens magkänsla en viktig faktor att ta 
hänsyn till (Trönnberg & Hemlin, 2012). Magkänslan används som ett komplement till det 
annars logiska övervägandet som sker utifrån insamlad information (Hensman & Sadler-
Smith, 2011) och kredithandläggarens intuition lyfts fram som en viktig faktor som påverkar 
bedömningsarbetet (Andersson, 2001a; Loewenstein et al., 2001; Reed & Gill, 1989). På så 
vis styrks uppfattningen om att det krävs att utgångspunkt även tas i användaren av 
redovisningsinformationen, och inte enbart i informationen i sig, för att kunna studera dess 
användbarhet kreditvärdighetsbedömningen.  
 
Inom andra forskningsfält har komfortteorin använts för att studera just användarens upplevda 
reduktion av osäkerhet vid beslutsfattande och teorin ser på beslutsprocessen ur ett mer 
känslomässigt perspektiv (Pentland, 1993). I komfortteorin beskrivs en beslutsprocess som 
karaktäriseras av osäkerhet som en komfortproducerande aktivitet. I processen strävar 
beslutsfattaren efter att reducera tillräckligt mycket osäkerhet för att bli komfortabel nog att ta 
ett beslut (Carrington & Catasús, 2007; Pentland, 1993). Utifrån problematiseringen framgår 
på så vis att komfortteorins synsätt på beslutsprocessen stämmer överens med 
kreditvärdighetsbedömningen.  
 
Genom att komplettera teorin om informationsasymmetri med komfortteorins 
användarperspektiv möjliggörs att studera redovisningsinformationens användbarhet i 
kreditvärdighetsbedömningen även utifrån användaren och inte enbart utifrån informationen i 
sig. Detta möter därmed kravet på att även ta utgångspunkt i användaren för att förstå 
redovisningsinformationens användbarhet i kreditvärdighetsbedömningen.   

1.3 Sammanfattade reflektion 
I inledningskapitlet har det konstaterats att redovisningsinformation kan användas för att 
minska osäkerhet i kreditvärdighetsbedömningen. Det har även argumenterats för att det finns 
skäl att tro att redovisningsinformation upprättad efter olika redovisningsregelverk skulle 
kunna vara olika användbar för kredithandläggaren i kreditvärdighetsbedömningen. Vidare 
har det framkommit att teorin om informationsasymmetri kan användas för att bedöma 
informationens användbarhet. Hur väl redovisningsinformationen lyckas reducera 
informationsasymmetri och osäkerhet i bedömningen påverkas av informationen mängd och 
kvalitet samt användarens förståelse för informationen och förväntningar på dess utformning. 
Det har även uppmärksammats att informationens användbarhet i 
kreditvärdighetsbedömningen inte enbart kan ses ur ett informationsasymmetriperspektiv, 
utan att även kredithandläggarens upplevda känsla av osäkerhet är en aspekt som måste tas 
hänsyn till. Detta möjliggörs genom att studiens teoretiska grund utgörs av både teorin om 
informationsasymmetri samt komfortteorin.  
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För att återkoppla till redovisningsregelverken K2 och K3 uppmärksammades att K2 är skapat 
för att underlätta för upprättaren och K3 för att underlätta för användaren (Eriksson, 2012b). 
Det påvisades vidare att regelverken skiljer sig åt på flertalet vis. Bland annat har det sagts att 
tillämpningen av K2 kan göra att det för en användare saknas nödvändig information för att få 
en korrekt uppfattning om företagets resultat och ställning (Frali, 2015). K3 å andra sidan har 
sagts ge mer omfattande redovisningsinformation och en mer komplett bild av företagets 
ekonomiska ställning (PwC, 2012).  
 
Utifrån vad som presenterats i inledningskapitlet finns det därmed skäl att tro att K2 och K3 
kan vara olika användbara i kreditvärdighetsbedömningen. Det anses därmed både relevant 
och intressant att undersöka regelverkens användbarhet närmare ur ett användarperspektiv. 

1.4 Forskningsfråga 
Vi ställer oss i studien frågande till om, och i så fall varför, osäkerhet reduceras olika i 
kreditvärdighetsbedömningen vid användning av finansiella rapporter upprättade efter K2 
eller K3. 

1.5 Syfte 
Då K3 sägs vara upprättat ur ett användarperspektiv, till skillnad från K2, ämnar studien att 
undersöka om redovisningsinformation upprättad efter de olika regelverken faktiskt är olika 
användbar för användarna. Om så är fallet syftar studien vidare till att undersöka varför de 
olika regelverken kan skilja sig åt gällande dess användbarhet. Syftet med studien är således 
att besvara forskningsfrågan utifrån ett användarperspektiv vilket görs med hjälp av teorin om 
informationsasymmetri samt komfortteorin. 

1.6 Bidrag 
Studiens ambition är att bidra till befintlig teori genom att påvisa hur komfortteorin kan 
komplettera teorin om informationsasymmetri. Studien bidrar på så vis med ett nytt sätt att 
studera och se på redovisningsinformationens användbarhet. Detta då ytterligare en 
förklaringsvariabel kan tillföras till varför osäkerhet uppstår mellan företag och bank utifrån 
användande av redovisningsinformation. Komfortteorin bidrar även till en förändrad syn på 
teorin om informationsasymmetri. Detta genom att asymmetrin ses ur ett mer 
användarfokuserat perspektiv. 
 
Genom att applicera komfortteorin på kreditgivningssituationen påvisar även studien hur 
komfortteorin kan användas i en annan kontext än inom de den hittills tillämpats. Studien 
kommer även att bidra med kunskap kring om, och i så fall varför, redovisningsregelverken 
K2 och K3 kan reducera osäkerhet på olika sätt i kreditvärdighetsbedömningen. Studien ses 
bidra praktiskt till kreditinstitut som använder sig av finansiella rapporter som underlag. Detta 
då studien synliggör hur K2 och K3 påverkar redovisningsinformationens användbarhet i 
kreditvärdighetsbedömningen.  
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2. Redovisningsregelverken K2 och K3 
 
 

I följande avsnitt presenteras redovisningsregelverken K2 och K3 närmare för att skapa en 
förståelse för skillnaderna mellan regelverken och vilka effekter de kan få på företagets 
finansiella rapporter. Då K2 sägs vara regelbaserat och K3 principbaserat inleds avsnittet 
med att behandla regel- respektive principbaserad redovisning. Detta för att skapa en 
förståelse för regelverkens olika grunder. Därefter behandlas de redovisningsmässiga 
skillnader som kommer av redovisningsregelverken K2 och K3. 
 
 

2.1 Regel- och principbaserad redovisning 
Det finns få redovisningsregelverk som är renodlat regel- eller principbaserade. De flesta 
regelverk är i viss mån baserade på regler även i de fall de sägs vara principbaserade och 
tvärtom. Det kan snarare ses som att redovisningsstandarder varierar i grad av specificitet och 
de regelverk som har mer specifika standarder tenderar att klassificeras som reglerbaserade 
medan de med mindre specifika standarder klassificeras som principbaserade (Collins, 
Pasewark & Riley, 2012). Det här gäller även K2 och K3, där K2 som är regelbaserat har 
inslag av principer och K3 som är principbaserat har inslag av regler. Dock har regelverken 
sin tyngdpunkt i regler respektive principer. Därmed anses det vara av betydelse att närmare 
presentera vad som menas med strikt regel- och principbaserade regelverk för att få en 
förståelse för K2 och K3s grunder.  
 
Ett regelbaserat regelverk kan jämföras med en kokbok som berättar hur redovisningen ska 
upprättas (Alexander & Jermakowicz, 2006). Detta görs genom omfattande regler och 
detaljerad vägledning för hur varje ekonomisk händelse ska redovisas (Benston, Bromwich & 
Wagenhofer, 2006; Carmona & Trombetta, 2008). Principbaserad redovisning å andra sidan 
syftar snarare till att hjälpa upprättarna att resonera och bedöma vad som behöver göras 
(Alexander & Jermakowicz, 2006). Principbaserad redovisning präglas därmed av 
upprättarnas professionella värderingar och uppskattningar (Benston, Bromwich & 
Wagenhofer, 2006). Det här leder till att det principbaserade systemet sätter större krav på 
upprättarnas förståelse för den ekonomiska grunden i företagets transaktioner och händelser.  
 
De många bedömningar och uppskattningar som krävs vid tillämpning av principbaserade 
regelverket kan leda till att jämförbarheten minskar mellan redovisande enheter. Det här 
gäller även i de fall bedömningarna gjorts i god tro eftersom de fortfarande kan resultera i 
olika tolkningar för liknande transaktioner och händelser (Benston, Bromwich & Wagenhofer, 
2006). Det regelbaserade systemet innebär följaktligen att olika företag som är verksamma på 
helt olika områden behandlas enhetligt vilket möjliggör för jämförelser dem emellan. Dock 
kan regelverkets begränsningar gällande företagsspecifika bedömningar leda till att nyttan för 
användarna av informationen minskar (Carmona & Trombetta, 2008). I principbaserade 
regelverk har å andra sidan värdet i informationen setts öka för användarna (Agostino, Drago 
& Silipo, 2011). 
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2.2 Skillnader mellan K2 och K3 
Redovisningsregelverken K2 och K3 är ett resultat av BFNs så kallade K-projekt. Projektet är 
tänkt utmynna i fyra kategorier av regelverk och K2 och K3 är de mest omtalade just nu. BFN 
har arbetat med K-projekt sedan 2004 och en av anledningarna till projektets start var att 
tidigare normgivning gav stora möjligheter för företagen att välja vilka rekommendationer 
som skulle tillämpas. Detta ledde till att företagen i stor utsträckning kunde påverka det 
presenterade resultatet, vilket i sin tur gett upphov till svårtolkad redovisningsinformation 
(Eriksson, 2012a).  
 
Det regelbaserade K2-regelverket har anpassats utifrån den svenska lagstiftningen. Viss 
inspiration har även hämtats från rekommendationer från BFNs tidigare normgivning. Det 
principbaserade K3-regelverket å andra sidan grundar sig i International Accounting 
Standards Boards (IASBs) regelverk “IFRS for SME”. Dock är K3 en förenkling av de 
internationella reglerna. K3 baseras även på Årsredovisningslagens (ÅRLs) regler och vid 
tillämpning av regelverket är det därmed möjligt att använda sig av alla möjligheter som ÅRL 
ger. K2 ses som ett mer förenklat regelverk där BFN främst utgått från praxis som kopplats 
samman med svenska skatteregler och därmed får ÅRL inte användas fullt ut vid tillämpning 
av K2 (Eriksson, 2012a). 
 
K2 sägs vara skapat ur ett upprättarperspektiv då det syftar till att vara lätt för upprättaren att 
tillämpa. K3 å andra sidan sägs vara skapat ur ett användarperspektiv då regelverket syftar till 
att underlätta för användarna av rapporterna (Eriksson, 2012b). Det här kan bland annat 
förklaras av att K2 innehåller en del möjligheter till förenklingar vilket resulterar i att de 
finansiella rapporterna inte alltid ger ett komplett beslutsunderlag som speglar verkligheten 
(SRF, 2013). Förenklingarna har även sagts leda till att det krävs att användaren av rapporten 
har kunskap både om regelverket och om redovisning för att kunna avgöra om redovisningen 
ger tillräckligt med information (Eriksson, 2012b). K3 däremot, som inte har motsvarande 
förenklingar, har sagts generera en mer komplett bild av företagets utveckling och finansiella 
ställning (PwC, 2012). Till skillnad från K2 står det också uttryckligen i K3 att informationen 
i de finansiella rapporterna upprättat i enlighet med regelverket ska vara begriplig, tillförlitlig, 
relevant och väsentlig för att användarna ska kunna fatta ekonomiska beslut baserade på 
innehållet i rapporterna (BFNAR 2012:1). K2 som mer har karaktären av en “mall” i 
upprättandet av årsredovisningen kan därmed ses som det naturliga valet för mindre företag 
med enkel verksamhet, ägarstruktur och finansiering. För företag som har utomstående 
intressenter som använder årsredovisningen för att fatta ekonomiska beslut kan K3 å andra 
sidan vara det bättre valet. Detta då regelverket ger en mer rättvisande bild av företaget samt 
levererar mer omfattande information (PwC, 2012). 
 
Det ska dock påpekas att en årsredovisning alltid ska upprättas med hänsyn till vad som är 
rättvisande, oavsett tillämpat regelverk. I K2 kan det dock ses som att regelverket hjälper 
upprättaren att bedöma vad som krävs för att det ska bli rättvisande. I K3 däremot krävs det 
att upprättaren själv gör bedömningarna (Eriksson, 2012b). K3 kräver således att fler 
bedömningar görs i samband med upprättandet av årsredovisningen (BFN, 2007). De 
redovisningsmässiga effekterna av detta tydliggörs i de finansiella rapporterna. Bland annat 
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kräver K3 att betydligt fler tilläggsupplysningar lämnas i årsredovisningen. Det finns även 
krav på att alltid lämna upplysningar om vilka redovisningsprinciper som tillämpats samt om 
de bedömningar som gjorts haft betydande effekt på de redovisade beloppen i de finansiella 
rapporterna (BFNAR 2012:1). Ett annat exempel är de nyckeltal som presenteras i 
flerårsöversikten i årsredovisningen, där det i K2 endast finns krav på tre nyckeltal (soliditet, 
nettoomsättning samt resultat efter finansiella poster) medan det i K3 måste göras en 
bedömning av vilka nyckeltal som krävs för att ge en rättvisande bild. Vidare återspeglar sig 
detta även i tillåten avskrivningsmetod. I K3 är endast komponentavskrivning tillåten, medan 
K2 endast tillåter enhetsavskrivning (BFNAR 2008:1; BFNAR 2012:1).  
 
De redovisningsmässiga skillnaderna som följer av tillämpning av de olika regelverken kan ge 
stora effekter i företagens finansiella rapporter. Bland annat kan skillnaderna komma att 
påverka tillgångarnas värde, fritt eget kapital, balansomslutning och redovisat resultat 
(Eriksson, 2013abcd). Med inspiration från en studie av Kagart och Torung (2014)  
presenteras nedan en sammanställning av de redovisningsmässiga skillnader som behandlas i 
denna studie.  

 
 K2 K3 
För vem? K2 är avsett att tillämpas av mindre 

(enligt ÅRLs definition) onoterade 
företag. Större företag (enligt ÅRLs 
definition) får inte tillämpa K2. 
 

K3 är (i första hand) avsett att tillämpas av 
större (enligt ÅRLs definition) onoterade 
företag. Det finns dock inga restriktioner eller 
förbud för mindre företag (enligt ÅRLs 
definition) att tillämpa K3. 
 

Vad är 
regelverket 
baserat på? 

K2 är regelbaserat och kan därmed vara 
mer konkret och enklare att tillämpa. 

K3 är principbaserat och ses därmed som ett 
mer flexibelt regelverk. Det finns på så vis 
större utrymme att situationsanpassa 
tillämpningarna.  

Års-
redovisning 

K2 har karaktären av en mall för hur 
årsredovisningen ska se ut.  
 

I K3 förväntas fler ställningstaganden och 
överväganden i upprättande av 
årsredovisningen. 

Rättvisande 
redovisning 

I en regelbaserad redovisning som K2 
begränsas utrymmet för egna 
bedömningar vilket i vissa fall kan 
resultera i en mindre rättvisande 
redovisning. 
 

K3 kan generera en mer rättvisande 
redovisning än K2. Anledningen till detta är 
att en principbaserad redovisning ger större 
utrymme för bedömningar för att kunna 
utforma redovisningen efter företagets 
verkliga situation 
 

Nyttjande-
period 

I K2 får nyttjandeperioden för maskiner, 
inventarier och immateriella anläggnings- 
tillgångar bestämmas till 5 år. 

I K3 finns inga förenklingsregler, utan där ska 
varje enskild tillgångs nyttjandeperiod 
bedömas. 

Avskrivnings-
metod 

I K2 ska varje avskrivningsenhet skrivas 
av systematiskt över nyttjandeperioden. 

Förväntas skillnaden i förbrukning av en 
materiell anläggningstillgångs betydande 
komponenter vara väsentlig, ska tillgången 
delas upp på dessa i K3 och därefter skrivas av 
över respektive komponents nyttjandeperiod. 
Om ingen komponentindelning bedömts 
nödvändig ska tillgången skrivas av som en 
helhet över nyttjandeperioden. 



	   9	  

 
Tabell 1. Egenkonstruerad skillnadslista K2 och K3 (BFNAR 2008:1; BFNAR 2012:1; PwC, 2012) 
  

Värdering till 
verkligt värde 

K2 har försiktighetsprincipen som en 
utgångspunkt och därmed ska värdering 
ske till anskaffningsvärde, med endast 
några få undantag. Värdering till verkligt 
värde är inte tillåten i K2. 
 

Värdering till verkligt värde får i viss 
utsträckning användas i K3. 
 

Upplysning om 
verkligt värde  

I K2 finns inget krav om att lämna 
upplysning om verkligt värde för en 
förvaltningsfastighet.  

I K3 krävs att företag som äger en 
förvaltningsfastigheter lämnar upplysning om 
förvaltningsfastighetens verkliga värde.  

Uppskrivning 
av tillgångar 

I K2 får byggnader och mark skrivas upp 
till högst taxeringsvärdet.  
 

I K3 får uppskrivning av en materiell 
anläggningstillgång göras utan begränsning av 
taxeringsvärdet. 

Noter I K2 ska tilläggsupplysningar lämnas om 
att BFNAR 2008:1 tillämpats samt 
upplysning om grunder för avskrivning 
av anläggningstillgångar.   

I K3 ska betydligt fler tilläggsupplysningar 
lämnas än i K2, om det bedöms behövas för 
att ge en rättvisande bild. Bland annat ska 
upplysning om vilka redovisningsprinciper 
som valts lämnas samt bedömningar som har 
betydande effekt på de redovisade beloppen i 
den finansiella rapporten. 

Förvärv Vid förvärv ska en fastighet delas upp på 
mark, markanläggning, byggnad, 
byggnadstillbehör och tillkommande 
utgifter avseende dessa tillgångar och ska 
skrivas av var för sig. 

Vid förvärv ska en fastighet, om förväntad 
skillnad i förbrukning av dess betydande 
komponenter är väsentlig, delas upp på dessa 
komponenter i K3.  

Tillkommande 
utgifter för 
materiella 
anläggnings-
tillgångar 

Tillkommande utgifter för materiella 
anläggningstillgångar ska till den del de 
anses höja värdet på fastigheten tas upp 
som tillgång. Utgifter som får dras av 
direkt enligt inkomstskattelagen får 
kostnadsföras direkt i redovisningen.  

Tillkommande utgifter för materiella 
anläggningstillgångar ska, om tillgången 
delats upp på komponenter, räknas som 
utgifter för utbyte av en sådan komponent och 
därmed räknas in i tillgångens redovisade 
värde. Detta gäller även för tillkommande nya 
komponenter. Har en tillgång inte delats upp 
på komponenter ska tillkommande utgifter 
som är väsentliga räknas in i tillgångens 
redovisade värde 

Finansiella 
instrument 

Finansiella instrument får i K2 inte 
redovisas till verkligt värde, såvida inte 
det verkliga värdet understiger det 
bokförda värdet.  

Finansiella instrument får i K3 redovisas till 
antingen anskaffning- eller verkligt värde. Det 
krävs dock att man är konsekvent med sitt val.  

Leasing I K2 ska samtliga leasingavtal redovisas 
som operationella oavsett hur avtalet ser 
ut. 

I K3 ska leasingavtalet redovisas som 
antingen operationellt eller finansiellt, 
beroende på hur avtalet ser ut. 

Periodisering Ett företag behöver inte periodisera 
poster som var för sig understiger 5000 
kr. Inte heller återkommande poster som 
inte varierar mer än 20 procent mellan 
åren då varje räkenskapsår belastas med 
en årskostnad. 

Inga liknande förenklingsregler finns i K3, 
utan där ska periodiseringsprincipen följas. 

Aktivering av 
indirekta 
tillverknings-
kostnader 

Indirekta tillverkningskostnader får inte 
räknas med i anskaffningsvärdet. 

Indirekta kostnader ska aktiveras i de fall de 
utgör mer än en oväsentlig del av den 
sammanlagda utgiften för tillverkningen eller 
uppgår till mer än ett obetydligt belopp för 
företaget.  
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3. Teoretisk referensram 
 
 

Avsnittet syftar till att ge läsaren en förståelse för den teoretiska grund som studien bygger 
på. Tyngdpunkten ligger på teorin om informationsasymmetri samt komfortteori. 
Inledningsvis behandlas dock kreditvärdighetsbedömningen då det anses vara av vikt att 
läsaren även har en förståelse för denna. Avsnittet avslutas med studiens analysmodell som 
beskriver hur den teoretiska referensramen ska användas i studien.    
 

3.1. Kreditvärdighetsbedömning 
Kreditvärdighetsbedömningen syftar till att fastställa ett kreditsökande företags 
återbetalningsförmåga samt återbetalningsvilja (Bruns, 2004). Bedömningen fyller en viktig 
funktion i kreditinstitutens verksamhet då den bidrar till att de endast lånar ut kapital till de 
företag som har en vilja och förmåga att betala tillbaka lånet och tillkommande kostnader 
samt nekar de företag som inte har den viljan och förmågan (Andersson, 2001a; Bruns, 2004; 
Reed & Gill, 1989; Svedin, 1992). Förutom att det ligger i kreditinstitutens egenintresse är det 
även lagstadgat att en sådan bedömning genomförs innan någon kredit beviljas. I lagen om 
bank- och finansieringsrörelse (SFS 2004:297) kap.8 1§ gällande kreditprövning står det att: 

 
”Innan ett kreditinstitut beslutar att bevilja en kredit ska det pröva risken för att de 
förpliktelser som följer av kreditavtalet inte kan fullgöras. Institutet får bevilja en kredit 
bara om förpliktelserna på goda grunder kan förväntas bli fullgjorda. Lag 2010:1853.” 

 
Vidare förkunnas i nästkommande paragraf (2 §) som handlar om beslutsunderlag att:   
 

”Ett kreditinstituts kreditprövning skall vara organiserad så att den som fattar beslut i 
ärende har tillräckligt beslutsunderlag för att bedöma risken med att bevilja krediten.” 

 
Kreditvärdighetsbedömningen kan ses som en process i vilken kreditinstituten strävar efter att 
bedöma samt minska osäkerheten och risken i den eventuella utlåningen. Kreditbedömningen 
kan i likhet med andra beslutsprocesser ses bestå av insamling av information, bearbetning av 
information, analys och tolkning av insamlad information samt beslut (Svensson, 2003). 
Processen ser i princip likadan ut hos alla kreditinstitut (Reed & Gill, 1989) vilket anses 
påvisa att information har en central roll i kreditvärdighetsbedömningen. Utöver den generella 
processen enligt ovan nämnda steg återfinns i litteraturen ett flertal modeller för 
kreditvärdighetsbedömning som visar vilken information som bör ingå i underlaget och 
därmed vad handläggaren bör ta hänsyn till i bedömningen (Reed & Gill, 1989). Gemensamt 
för modellerna är att de alla syftar till att hjälpa kredithandläggaren bedöma och minska 
osäkerheten/risken i utlåningen, genom att få dem att fokusera på rätt typ av information. I 
modellerna framgår även att underlaget alltid bör bestå av både finansiell information, som 
exempelvis företagets årsredovisning, samt icke finansiell information, som exempelvis 
låntagarens karaktäristika (Svensson 2003; Trönnberg & Hemlin, 2012). 
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Att flera informationskällor används vid en kreditvärdighetsbedömning är forskningen 
överens om, dock förekommer det olikheter gällande uppfattningen om källornas olika 
betydelse. Flertalet forskare menar att redovisningsinformationen utgör det viktigaste 
underlaget i kreditvärdighetsbedömningen (Andersson, 2001; Beaulieu, 1996; Berry & 
Robertson, 2005; Danos, Holt & Imhoff, 1989; Durocher & Fortin, 2009; Svedin, 1992; 
Zuelch & Burghardt, 2010). Dock finns även de som menar att annan information är av större 
vikt. Exempelvis har information om låntagarens karaktäristiska sagts vara viktigare än den 
finansiella informationen (Trönnberg & Hemlin, 2012). De huvudsakliga linjerna i litteraturen 
pekar dock på redovisningsinformationen som den viktigaste informationskällan i 
kreditvärdighetsbedömningen. 

3.1.1 Redovisningsinformationens roll i kreditvärdighetsbedömning 
Svensson (2003) är en av de författare som menar att kreditvärdighetsbedömning i huvudsak 
bygger på en analys av redovisningsinformation. Flertalet andra forskare framhåller även att 
redovisningsinformationen utgör en viktig informationskälla i kreditvärdighetsbedömningen 
(Andersson, 2001ab; Beaulieu, 1996; Berry & Robertson, 2005; Danos, Holt & Imhoff, 1989; 
Durocher & Fortin, 2009; Svedin, 1992; Zuelch & Burghardt, 2010). 
Redovisningsinformation används för att reducera osäkerhet i kreditvärdighetsbedömningen, 
då den anses utgöra ett användbart underlag för att förutse företagets framtida förmåga att 
uppfylla den kontraktuella förpliktelse som följer av utlåning av kapital (Svensson, 2003). 
 
Tidigare studier har visat att kreditgivarna inte anser all rapporterad redovisningsinformation 
vara lika användbar i kreditvärdighetsbedömningen och vidare därmed inte lika användbar för 
att reducera osäkerhet. Informationskällor som uppmärksammats vara särskilt användbara är 
resultat- och balansräkning samt information kopplad till kassaflöde (Andersson, 2001a; 
Broomé, Elmér & Nylén, 1998; Hellman, 2000; Svensson, 2003). Balans- och resultatrapport 
används bland annat för att räkna ut viktiga nyckeltal som ger information om företagets 
ekonomiska ställning. De nyckeltal som främst lyfts fram som viktiga är soliditets-, 
likviditets- och räntabilitetsmått (Andersson, 2011a; Broomé, Elmér & Nylén, 1998; Svedin, 
1992). Vidare har även tilläggsupplysningar, så som noter, uppmärksammats vara användbar 
informationen i kreditvärdighetsbedömningen (Durocher & Fortin, 2009).  
 
För att återkoppla till redovisningsregelverken K2 och K3 framgår det att de 
redovisningsmässiga skillnader som följer av regelverken får effekt både på framställandet 
samt innehållet i resultat- och balansrapporten (Eriksson, 2012abcd). Skillnaderna som följer 
av regelverken skulle kunna få effekt på kreditvärdighetsbedömning. Detta utifrån att tidigare 
litteratur uppmärksammat att redovisningsinformationens innehåll, utformning och kvalitet 
kan variera beroende på sätt att redovisa, vilket i sin tur kan få effekt på 
kreditvärdighetsbedömningen (Svensson, 2003).  

3.2 Informationsasymmetri 
I de fall en part i en kontraktuell relation besitter mindre relevant information som rör 
relationen än den andra parten uppstår vad som kallas informationsasymmetri (Bruns, 2004; 
Svensson, 2003). Teorin om informationsasymmetri förklarade ursprungligen ett 
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marknadstillstånd där säljarna har mer och bättre information om en vara än vad köparen har, 
vilket leder till osäkerhet gällande den eventuella kontraktuella relationen (Akerlof, 1970). 
Teorin har senare visat sig vara applicerbar även på andra relationer än köpare och säljare, 
som exempelvis företag och kreditinstitut där företaget alltid beskrivs som den bättre 
informerade parten och kreditinstitutet som den sämre (Fields, Lys & Vincent, 2001). 
Redan på 50-talet uppmärksammades att tillgång till fullständig information aldrig kommer 
att förekomma (Simon, 1955). Utifrån detta indikeras att det alltid kommer råda viss 
informationsasymmetri i en kontraktuell relation.  
 
I Akerlofs (1970) tidiga studie inom ämnet framkom att mer eller bättre information är 
faktorer som påverkar informationsasymmetri. Mängden information lyfts även fram i senare 
studier som en av de främsta faktorerna som påverkar informationsasymmetri, där tillgång till 
mer information anses minska informationsasymmetri (Brent & Addo, 2012; Vakilifard, 
Rostami & Salehi, 2011). Även kvaliteten på informationen uppmärksammas fortfarande som 
en viktig faktor och bättre kvalitet på informationen bidrar till minskad 
informationsasymmetri (Easley & O’Hara, 2004). Vidare kan en koppling mellan de två 
faktorerna mängd och kvalitet uppmärksammas. Detta eftersom mer information inte leder till 
minskad informationsasymmetri om den helt saknar den kvalitet som krävs för att 
informationen ska anses vara användbar (Obaidat, 2007).  

3.2.1 Informationsasymmetri och redovisningsinformation 
Den kontraktuella relation som uppstår vid kreditgivning studeras vanligtvis utifrån 
antagandet att informationen är asymmetriskt fördelad mellan kreditinstitutet och det 
kreditsökande företaget, där företaget ses ha ett informationsövertag över kreditinstituten. Ju 
mer asymmetrisk informationsfördelningen är mellan kreditgivare och företag desto högre blir 
osäkerheten och i kreditvärdighetsbedömningen används redovisningsinformationen som ett 
hjälpmedel för att reducera både informationsasymmetri och osäkerhet (Svensson, 2003). Ett 
sätt att se på redovisningsinformationens användbarhet i kreditvärdighetsbedömningen blir 
därmed att se till informationens förmåga att reducera informationsasymmetri samt osäkerhet 
i kreditvärdighetsbedömningen. Informationsasymmetri påverkas som nyligen nämnts av 
mängden information samt informationens kvalitet, vilka har setts kunna variera beroende på 
tillämpat redovisningsregelverk (Leuz & Verrecchia, 2000). Då K2 och K3 skiljer sig åt 
gällande innehåll och utformning av redovisningsinformation finns det skäl att tro att 
regelverken kan ha olika påverkan på informationsasymmetri och därmed att de är olika 
användbara i kreditvärdighetsbedömningen. 
 
Just kvalitet och utformning på redovisningsinformation har visat sig ha en påverkan på hur 
väl den kan användas som informationsunderlag samt hur effektiv informationshanteringen i 
kreditvärdighetsbedömningen blir. Detta bland annat då informationens kvalitet och 
utformning har en stark koppling till kreditinstitutens interna bearbetningsmodeller, vilka 
påverkar hur kreditgivaren bearbetar och använder informationen. Informationens 
användbarhet kan på så vis till viss del påverkas av vilken information kreditinstitutens 
interna modeller kräver (Svensson, 2003).  
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Utöver redovisningsinformationens mängd och kvalitet har nyare studier även 
uppmärksammat andra faktorer som påverkande på informationsasymmetri. I studierna 
hävdas att användarnas förståelse för redovisningsinformationen samt deras förväntan på hur 
informationen ska rapporteras är faktorer som påverkar informationsasymmetri (Salehi & 
Rostami, 2013; Vakilifard et. al., 2011). Därmed ses förklaringsvariablerna breddas från att 
genom kvalitet och mängd enbart fokusera på den faktiska informationen till att även 
inkludera användarens uppfattning av informationen. 
 
Användarnas förståelse för redovisningsinformationen har sedan länge setts som viktig för 
informationens användbarhet i kreditvärdighetsbedömningen. Det har sagts att kreditgivaren 
måste besitta kunskap och förståelse för redovisningsinformation för att kunna använda 
information som är upprättad efter olika redovisningsprinciper. Detta för att kreditgivarna 
själva kan behöva utföra vissa handlingar som exempelvis att justera vissa siffror för att 
möjliggöra att informationen definieras på samma sätt och kunna göra relevanta jämförelser 
(Reed & Gill, 1989). Genom att justera redovisningsinformationen tar kreditgivaren hänsyn 
till möjliga bakomliggande faktorer som kan ha påverkat siffrorna, så som tillämpat regelverk, 
och ser inte endast till siffrorna som står i den finansiella rapporten (Trönnberg & Hemlin, 
2012). Exempelvis krävs det att beslutsfattaren kan uppmärksamma om tillgångar och skulder 
tagits upp till sina verkliga värden eller om det finns över- eller undervärden att ta hänsyn till. 
Detta för att kunna möjliggöra en så korrekt kreditvärdighetsbedömning som möjligt 
(Andersson, 2001a). På så vis ses användarnas kunskap och förståelse som viktiga faktorer för 
informationens användbarhet samt möjlighet att reducera osäkerhet i 
kreditvärdighetsbedömningen. 

3.2.2 Redovisningsinformationens kvalitativa egenskaper 
I tidigare litteratur finner vi som sagt att kvaliteten på informationen är något som påverkar 
informationsasymmetri. Detta gäller även för redovisningsinformation där ökad kvalitet sägs 
leda till minskad informationsasymmetri mellan företaget och användare av deras finansiella 
rapporter (Rostami & Salehi, 2011). Redovisningsinformationens kvalitativa egenskaper har 
sedan länge uppmärksammats som viktiga för informationens användbarhet för beslutsfattare 
där ökad kvalitet leder till ökad användbarhet (FASB, 1980). Det anses därmed vara av vikt 
för studien att presentera dessa egenskaper närmare. De kvalitativa egenskaperna behandlas 
bland annat i IASBs och FASBs ramverk för utformning av finansiella rapporter (FASB, 
2010; IASB, 2010).  
 
I K3, till skillnad från i K2, återfinns fyra punkter som specifikt behandlar vilka kvalitativa 
egenskaper en rapport upprättad efter K3 ska innehålla (BFNAR 2012:1, pp. 2.8 - 2.11), där 
tydlig inspiration har tagits från IASB och FASB. Då regelverken K2 och K3 skiljer sig åt på 
flertalet sätt kan det även tänkas att de varierar gällande redovisningsinformationens kvalitet 
och på så vis även informationens användbarhet i kreditvärdighetsbedömningen. Gällande de 
kvalitativa egenskaperna kan vi se att informationens relevans och tillförlitlighet är 
överordnade alla andra kriterier, eftersom om någon av de två saknas helt i ett stycke 
information anses inte den informationen alls vara användbar (FASB, 1980; Obaidat, 2007). 
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3.2.2.1 Relevans 
För att information ska anses vara relevant för en användare, som till exempel ett 
kreditinstitut, krävs att informationen har förmågan att påverka beslutet. Det krävs även att 
det är troligt att informationen reducerar osäkerhet samt underlättar och förbättrar 
beslutsfattandet för att den ska anses relevant (Svensson, 2003). Kriteriet kan vidare delas in i 
aktualitet, prognosvärde samt återkopplingsvärde (IASB, 2010). Med aktualitet menas att 
informationen måste vara beslutsfattarna till handa innan informationen förlorar sin förmåga 
att påverka beslutet då den annars anses ha tappat sitt värde och inte längre kan ses som 
relevant (Obaidat, 2007). Prognosvärdet handlar om att informationen ska hjälpa 
beslutsfattare att förutse framtida händelser. Informationens återkopplingsvärde innebär att 
den kan hjälpa beslutsfattaren att bekräfta tidigare prognoser utifrån vad som faktiskt skett 
(Svensson, 2003). I vanliga fall integreras de båda kriterierna eftersom basen för att försöka 
förutse en framtida händelse brister om kunskap om det historiska saknas och åt andra hållet 
framgår att utan ett intresse i framtiden är kunskap om det förflutna värdelöst (Obaidat, 2007). 
 
Gällande K2 och K3 kan vi se att informationens relevans kan påverkas av skillnaderna 
mellan regelverken. Bland annat eftersom möjligheten att redovisa tillgångar till verkligt 
värde endast finns i K3 (Eriksson, 2012c). Vidare framgår att det i K3, till skillnad från K2, 
står att redovisningen bör innehålla information som underlättar bedömningar om framtida 
händelser (BFNAR 2012:1). Därmed kan det tänkas att användarna anser att K3 ger mer 
relevant information utifrån prognosvärde. 
 
3.2.2.2 Tillförlitlighet 
Tillförlitlighet handlar om att informationen är av en sådan en kvalitet att den tillåter 
användarna att med säkerhet lita på den (Obaidat, 2007). Informationen ska även 
tillhandahålla användarna en trovärdig och giltig bild av verkligheten. Tillförlitlighet kan 
brytas ned i att informationen ska vara verifierbar, neutral och trovärdig (Svensson, 2003). 
Med verifierbar menas möjligheten att säkerställa om informationen representerar vad den är 
menad att representera och att vald redovisningsmetod har använts utan snedvridning eller 
felaktigheter (Obaidat, 2007; Svensson, 2003). Att informationen ska vara neutral innebär att 
den varken är skev, vägd, betonad eller på annat sätt manipulerad för att öka sannolikheten att 
finansiell information tas emot positivt eller negativt av en användare (IASB, 2010). 
 
Kriteriet trovärdig kan i sin tur brytas ned i fullständighet samt fri från felaktigheter där 
fullständighet innebär att all den information som en användare behöver för att förstå den 
ekonomiska händelsen avbildas, inklusive förklaringar och beskrivningar (IASB, 2010). Fri 
från felaktigheter innebär att det inte finns några fel eller brister i beskrivningen av den 
ekonomiska händelsen som avbildas eller i den process som använts för att få fram 
informationen. I vissa fall kan dock inte informationen fastställas som varken korrekt eller 
felaktigt, till exempel gällande en uppskattning av ett icke observerbart värde. Däremot kan 
själva uppskattningen vara trovärdig. Detta kräver att det klart och tydligt framgår att det är en 
uppskattning och de begränsningar som funnits vid uppskattningen belyses samt att inga fel 
gjorts i valet och tillämpningen av en lämplig process för uppskattningen (FASB, 2010). 
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För att informationen ska uppfylla kriteriet tillförlitlighet måste upprättarna av rapporterna 
bland annat se till att redovisningsmetoder har använts korrekt och att all den informationen 
som användarna behöver för att förstå de redovisade transaktionerna och händelserna är med i 
rapporterna. Gällande K-regelverken har det sagts att K3, som inte är lika förenklat som K2, 
ger en mer teoretisk korrekt redovisning samt en mer komplett bild av företagets ekonomiska 
ställning. Därmed skulle K2 och K3 kunna variera gällande tillförlitligheten i informationen. 

3.2.3 Gapmodellen 
Som tidigare nämnts har fler faktorer uppmärksammats som påverkande på 
informationsasymmetri utöver informationens kvalitet. Vakilifard et al. (2011) och Salehi och 
Rostami (2013) har båda i sina studier analyserat informationsasymmetri utifrån användning 
av redovisningsinformation. De har i analysen tagit hjälp av en modell som närmare beskriver 
vad som ger upphov till informationsasymmetri, vilken i studien benämns som gapmodellen. 
Modellen visar att gap uppstår mellan upprättare och användare av redovisningsinformationen 
när det finns en skillnad mellan vad användarna efterfrågar i informationen och vad som 
verkligen presenteras. Gapen som kan uppstå är informations- och kvalitetsgap, vilka kopplas 
till informationens mängd och kvalitet, samt rapporterings- och förståelsegap (Vakilifard et 
al., 2011). Olika gap ger därmed upphov till olika informationsasymmetri mellan användaren 
och företaget och reducerar osäkerhet olika i kreditvärdighetsbedömningen. Minskade gap ses 
på så vis minska osäkerheten i kreditvärdighetsbedömningen och öka 
redovisningsinformationens användbarhet. I denna studie benämns gapen som 
osäkerhetsfaktorer eftersom om de förekommer ger upphov till informationsasymmetri. En 
minskning av gapen minskar även informationsasymmetri samt reducerar osäkerhet.  
 

 
 

Figur 1. Gapmodellen, egen bearbetning från Vakilifard et al., (2011) 
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3.2.3.1 Kvalitetsgap 
Kvalitetsgap uppstår då den presenterade informationen inte uppfyller den kvalitet som 
användaren förväntat sig att informationen ska ha för att fungera som stöd i beslutsfattande 
(Salehi & Rostami, 2013). Kvalitetsgapet kan kopplas tillbaka till redovisningsinformationens 
kvalitativa egenskaper tillförlitlighet och relevans som påverkar informationens användbarhet 
för att fatta ekonomiska beslut (Obaidat, 2007). I takt med att kvaliteten på 
redovisningsinformationen ökar, minskar kvalitetsgapet och därmed även 
informationsasymmetrin mellan företaget och användaren (Vakilifard et al., 2011). 
 
Utifrån K2 och K3 finns det indikationer på att informationen som framställs utifrån de olika 
regelverken kan variera gällande trovärdighet och relevans. Bland annat skiljer sig 
regelverken åt gällande tillämpliga värderingsprinciper och möjlighet till företagsspecifika 
bedömningar (PwC, 2012). Därmed kan det för användaren, beroende på vilken information 
som denne anser vara mest trovärdig och relevant, förekomma olika stort kvalitetsgap 
beroende på tillämpat regelverk. K2 och K3 ska båda i enlighet med ÅRL ge en rättvisande 
bild av företaget, men det kan vara svårt att bedöma vad som är en rättvisande redovisning. 
K2-regelverket hjälper på olika sätt upprättaren att göra dessa bedömningar, som exempelvis 
vilka nyckeltal som ska vara med i flerårsöversikten för att redovisningen ska anses vara 
rättvisande. I K3 däremot måste upprättaren själv bedöma vad som krävs för att uppnå en 
rättvisande bild, vilket med största sannolikhet kommer leda till att mer information måste 
lämnas för att uppnå K3s krav (Eriksson, 2012b). 
 
3.2.3.2 Informationsgap 
I de fall användaren uppfattar att den presenterade mängden informationen inte når upp till 
den förväntade mängden information uppstår informationsgap (Vakilifard et al., 2011). Ökad 
mängd rapporterad information kan därmed bidra till minskat informationsgap och i sin tur 
minskad informationsasymmetri (Salehi & Rostami, 2013). Andra studier har visat att 
redovisningsregelverk som bidrar till ökat tillhandahållande av information leder till minskad 
informationsasymmetri (Healy & Palepu, 2001; Leuz & Verrecchia, 2000), vilket ytterligare 
visar på den rapporterade mängdens betydelse för informationsasymmetri. Ökat 
tillhandahållande av redovisningsinformation kan därmed ses som att det ökar möjligheterna 
att uppnå den mängd information användarna förväntar sig och därmed minska 
informationsgapet. Dock behöver mer information inte alltid leda till bättre beslut då för 
mycket information kan ha motsatt effekt eftersom handläggaren kan uppleva 
informationsmängden som ohanterlig (Svensson, 2003). 
 
Utifrån K2 och K3 kan det ses som att informationsgap mellan upprättare och användare kan 
uppstå eftersom regelverken ställer olika krav på mängden information som ska presenteras i 
rapporter upprättade efter K2 eller K3. Det har tidigare sagts att redovisning enligt K2 kan 
leda till en mindre komplett bild av företaget. Det har även uppmärksammats att K3 har större 
krav på tilläggsupplysningar (PwC, 2012). Detta skulle kunna tyda på att informationsgap i 
större utsträckning uppstår vid redovisning enligt K2 än vid K3. 
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3.2.3.3 Rapporteringsgap 
Rapporteringsgap uppstår när användarnas uppfattning om hur informationen borde 
rapporteras inte överensstämmer med hur informationen faktiskt rapporterats. Detta kan 
exempelvis hänföras till hur redovisningsinformationen utformas och framställs (Vakilifard et 
al., 2011). Rapporteringsgap kan även uppstå när ett företag inte har redogjort för sin 
verksamhet på ett tydligt sätt i de finansiella rapporterna och därmed inte möjliggjort för 
användarna att bedöma företagets finansiella situation utifrån informationen (Salehi & 
Rostami, 2013).  
 
Som tidigare nämnts påverkar redovisningsinformationens innehåll och utformning 
kredithandläggarens arbete med kreditvärdighetsbedömningen (Durocher & Fortin, 2009). 
Gällande K2 och K3 kommer de finansiella rapporterna att skilja sig åt på ett flertal sätt. 
Bland annat kommer de redovisningsmässiga skillnader som regelverken ger upphov till 
påverka både innehåll och utformning av de finansiella rapporterna (Eriksson, 2013a). Det 
kan därmed uppstå rapporteringsgap om användarna förväntar sig att vissa metoder och 
principer har använts vid upprättande och det sedan visar sig att en annan metod har använts. 
Det kan även hänföras till de fall då kreditgivarna förväntar sig kunna jämföra olika rapporter 
vilket försvåras om rapporterna upprättats efter olika regelverk.    
 
3.2.3.4 Förståelsegap 
I de fall användarna saknar förståelse för informationen och den metod som valts för att 
upprätta rapporterna uppstår förståelsegap. Förståelsegap kan beskrivas som när företag och 
användare läser och tolkar informationen på olika sätt utifrån olika kunskap (Vakilifard et al., 
2011). Just beslutsfattarens kunskap om redovisningsmässiga metoder påstås av flertalet 
forskare påverka informationens användbarhet (Olbert, 1993; Zuelch & Burghardt, 2010). 
Förståelsegap uppstår även då upprättaren och användarna utvärderar informationen utifrån 
olika metoder (Salehi & Rostami, 2013; Vakilifard et al., 2011). I de fall ovanstående sker 
leder det till att upprättarna och användarna uppfattar innebörden av den presenterade 
informationen olika. Om användaren saknar kunskap och förståelse för informationen bidrar 
det till informationsasymmetri mellan företaget och användarna, då informationen, hur bra 
den än anses vara, inte kan användas av användaren (Salehi & Rostami, 2013). Det här kan 
även kopplas till att redovisningsinformation ska sträva efter att rapporteras begripligt (IASB, 
2010). Detta för att användare som besitter rimlig kunskap om redovisning kan förstå 
informationen och finna den användbar (Obaidat, 2007). 
 
Gällande K2 och K3 har det sagts att K2 på grund av dess förenklingar kräver att användaren 
är insatt i regelverket för att förstå om årsredovisningen ger tillräcklig och användbar 
information (Eriksson, 2012b). Utifrån att regelverken har olika redovisningsmässiga grunder 
och utformningen av rapporterna ser något olika ut kan det på så vis tänkas uppstå olika 
förståelsegap. Detta eftersom de olika regelverken ställer olika krav på användarens kunskap 
och förståelse för redovisningsinformationen.  
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3.3 Komfortteorin 
Komfortteorin har sitt ursprung inom sjukvården men har på senare år även applicerats inom 
revision (Pentland, 1993). Carrington och Catasús (2007) är några av de som tidigare använt 
komfortteorin inom revision och argumenterar för att teorin är användbar och applicerbar 
även inom det området eftersom båda yrkena handlar om att minska känsla av osäkerhet. Vi 
ser att komfortteorin på samma vis skulle kunna appliceras på banker och arbetet med 
kreditvärdighetsbedömning. Detta då arbetet handlar om att reducera osäkerhet kring kundens 
återbetalningsförmåga och återbetalningsvilja (Svensson, 2003).  
 
Syftet med Carrington och Catasús (2007) studie var att undersöka och utveckla idén om 
revision som en komfortproducerande aktivitet. Studien utgår från att revision handlar om en 
process i vilken revisorerna går från att känna sig osäkra med siffrorna i rapporten till att 
känna sig komfortabla med dem och då skriva under rapporten. Gällande kreditgivning kan 
det här ses som att beslutsfattaren går från att känna sig osäker gällande företagets 
återbetalningsförmåga samt återbetalningsvilja till att känna sig tillräckligt säker på detsamma 
för att kunna fatta ett beslut. På så vis ses även kreditvärdighetsbedömning som en 
komfortproducerande aktivitet, precis som revision, och komfortteorin uppfattas vara 
applicerbar även på detta område. 
 
Carrington och Catasús (2007) förklarar att inom revision bestäms den acceptabla nivån av 
komfort av de aktörer som utför den komfortproducerande aktiviteten, det vill säga 
revisorerna. Detta skiljer sig åt mot komfortteorins ursprungsområde sjukvården där den 
acceptabla nivån av komfort istället bestäms utifrån mottagarens, det vill säga patientens, 
upplevda komfort. Till skillnad från sjukvården är det även tydligt inom revision när en 
acceptabel nivå av komfort har uppnåtts, vilket är när revisorn skriver på rapporten (Pentland, 
1993). Därmed anses komfortteorin som den har utvecklats inom revision även vara 
applicerbar på kreditinstitutens arbete. Processen gällande kreditvärdighetsbedömningen 
handlar också om att skapa komfort i beslutet för sig själva och inte för kunderna. Vidare 
finns det ett tydligt slut på processen vilket är då kredithandläggaren anser sig kunna fatta ett 
beslut i kreditvärdighetsbedömningen. 
 
Komfort beskrivs vidare av Pentland (1993) handla mer om magkänsla än om rationella 
tankar och det blir väsentligt att uppnå ett känslomässigt tillstånd och inte bara ett kognitivt. 
Magkänsla och intuition har i flertalet tidigare studier uppmärksammat som en påverkande 
faktor i kreditvärdighetsbedömningen (Andersson, 2001a; Loewenstein et al., 2001; Reed & 
Gill, 1989; Trönnberg & Hemlin, 2012). Det har framkommit att intuition i högre grad 
används när osäkerheten i beslutet är låg. Vidare har det även påvisats att mer erfarna 
kredithandläggare tenderar att vara mer trygga med att använda sin intuition i 
beslutsprocessen (Hensman & Sadler-Smith, 2011). 
 
Beslutsfattarens intuition och magkänsla blir ett viktigt komplement till det annars logiska 
övervägandet som sker utifrån insamlad information. Intuition och magkänsla kommer som 
ett resultat av både det kognitiva och det emotionella (Hensman & Sadler-Smith, 2011). Den 
kognitiva bedömningen av osäkerhet är sådan som är känslig för faktorer som tas upp inom 
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klassisk beslutsteori, som exempelvis sannolikheten för vissa utfall (Loewenstein et al., 
2001). Gällande kreditgivning skulle detta exempelvis kunna vara beräkning av företagets 
riskrating. Loewenstein et al. (2001) förklarar även de att bedömningen av osäkerhet både kan 
komma som en effekt av det kognitiva, men även som en effekt av andra faktorer som inte 
lika tydligt kan hänföras till det kognitiva. Författarna påvisar också ett samband mellan det 
kognitiva och det emotionella. De menar att den kognitiva bedömningen påverkar den 
upplevda känslan av osäkerhet, men även att den upplevda känslan av osäkerhet påverkar den 
kognitiva bedömningen. 
 
Kolbaca och Kolbaca (1991) som var några av de första att börja behandla komfortteorin 
utvecklade tre känslor av komfort, vilka även användes i Carrington och Catasús (2007) 
studie. De tre känslorna utgörs av: 

1. Lättnadskänsla av komfort (The relief sense of comfort) 
2. Känslotillstånd av komfort (The state sense of comfort) 
3. Förnyelse av komfortkänsla (The renewal of sense of comfort) 

(Carrington & Catasús, 2007) 
 
Lättnadskänslan av komfort refererar till de handlingar som utförs i syfte att gå från ett 
osäkert tillstånd till ett mer komfortabelt tillstånd. Genom att utföra handlingar som reducerar 
osäkerhet kan ett icke acceptabelt stadium av komfort vändas till ett acceptabelt stadium av 
komfort (Carrington & Catasús, 2007). I kreditvärdighetsbedömningen kan vi uppmärksamma 
osäkerhetsreducerande handlingar så som insamling av information gällande marknaden, 
låntagarens karaktäristika, företagets affärsidé samt användning av finansiell information. 
Handlingarna utförs för att minska osäkerhet i kreditvärdighetsbedömningen gällande 
kundens återbetalningsförmåga och återbetalningsvilja (Svedin, 1992). Intressant att 
uppmärksamma är att användare, något paradoxalt, kan uppleva det som komfortabelt att 
finna osäkerheter och osäkert att inte finna några osäkerheter (Carrington & Catasús, 2007). 
 
I Carrington och Catasús (2007) studie som undersökte revisorernas osäkerhetsreducerande 
handlingar framkom bland annat att de använde sig av VDn. Detta både genom att efterfråga 
mer information men även genom att titta på dennes skrivbord, som om det var i en enda röra 
gav en känsla av att rapporten som skulle revideras också var det. VDn skulle därmed kunna 
ses som en informationskälla i likhet med de finansiella rapporterna kredithandläggarna 
använder sig av i kreditvärdighetsbedömningen. Detta skulle indikera att informationskällans 
användbarhet för reduktion av osäkerhet inte enbart kan ses utifrån hur mycket mer faktisk 
information den bidrar med, utan även utifrån vilken effekt den har på beslutsfattarens känsla 
av reducerad osäkerhet. Skulle exempelvis VDns användbarhet endast utvärderas utifrån 
informationsasymmetrikriterierna skulle inte en lika fullständig bild av dennes användbarhet 
gällande reduktionen av osäkerhet ges. Komfortteorin ses utifrån detta som ett användbart 
komplement för att undersöka en specifik informationskällas möjlighet att reducera osäkerhet. 
 
Känslotillståndet av komfort beskriver en situation där tillräckliga ansträngningar har gjorts så 
att alla de involverade aktörerna känner sig tillräckligt övertygade och kan ta ett beslut 
(Carrington & Catasús, 2007). Dock betyder inte det att tillståndet är helt fritt från osäkerhet 



	   20	  

utan det handlar snarare om att komma till en acceptabel nivå av osäkerhet än att uppnå 
hundraprocentig komfort (Kolbaca & Kolbaca, 1991). Det här kan även ses gälla i 
kreditgivningssituationen då kredithandläggarna alltid kommer behöva fatta beslut under viss 
osäkerhet. Detta då de aldrig kan vara helt säkra på kundens återbetalningsförmåga eller 
återbetalningsvilja.  
 
Förnyelse av komfortkänsla handlar om att vad man upplever som komfortabelt kommer 
förändras över tid. Det ses som att vad som upplevs som komfortabelt och osäkert samt vilka 
handlingar som krävs för att minska osäkerheten förändras över tid. Därmed skapas även nya 
sätt att se på vad känslotillståndet av komfort är, vilket bland annat påverkas av 
beslutsfattarens erfarenhet. Vad som upplevs som komfortabelt kan även variera beroende på 
tid och resurs och speciellt tydligt blir det då det finns en skillnad mellan vad beslutsfattaren 
vill veta, behöver veta samt måste veta (Carrington & Catasús, 2007).   

3.4 Operationalisering 
Nedan presenteras en sammanställning som visar hur de analytiska begreppen i referensramen 
har operationaliserats för att vidare användas vid insamling, hantering samt analys av empirin. 
Informationsasymmetri har operationaliserats med hjälp av gapmodellen samt redovisningens 
kvalitativa egenskaper.  
 

INFORMATIONSASYMMETRI KOMFORTTEORI 

Kvalitetsgap Informationsgap Rapporteringsgap Förståelsegap Komfort 

Relevans 
Aktualitet 
Prognosvärde 
Återkopplingsvärde 
 
Tillförlitlighet 
Verifierbarhet 
Trovärdighet 
Neutralitet 
Väsentlighet 

Efterfrågad mängd 
kontra levererad 
mängd information 

Förväntad 
redovisningsmetod 
kontra faktisk 
redovisningsmetod 
 

Informationens 
begriplighet 
 
Användarens 
kunskap  
 
Användarens 
förståelse 

Upplevd osäkerhet i 
informationen 
 
Upplevd komfort i 
informationen 

 
Tabell 2. Operationalisering, egen konstruktion 

3.5 Analysmodell 
Analysmodellen beskriver hur den teoretiska referensramen ska användas för att svara på 
studiens frågeställning och syfte. Studiens synsätt är att redovisningsinformationens 
användbarhet kan ses utifrån dess förmåga att reducera osäkerhet i 
kreditvärdighetsbedömningen. Teorin om informationsasymmetri, nedbruten i de fyra olika 
gapen, används för att analysera vilken effekt de olika regelverken K2 och K3 har på upplevd 
reduktion av osäkerhet. Vidare framgår även i litteraturen att upplevd reduktion av osäkerhet 
inte endast påverkas av informationen i sig, utan även av handläggarens känsla och därmed 
går det inte att bortse från den aspekten. Komfortteorin ses därmed som ett viktigt 
komplement till teorin om informationsasymmetri för att även kunna ta utgångspunkt i 
användaren och inte enbart i informationen i sig.  
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Den kombinerade teorigrunden ansågs vara nödvändig för att möjliggöra för studien att 
undersöka redovisningsinformationens användbarhet utifrån dess förmåga att reducera 
osäkerhet i kreditvärdighetsbedömningen. Studiens teoretiska grund öppnar på så vis upp för 
att uppmärksamma fler aspekter, utöver de som ges av teorin om informationsasymmetri, som 
påverkar reduktion av osäkerhet. I analysmodellen visas detta genom att 
redovisningsinformation upprättad enligt K2 eller K3 inte endast påverkar upplevd reduktion 
av osäkerhet i kreditvärdighetsbedömningen genom den eventuellt olika 
informationsasymmetri de ger upphov till, utan även genom rapportanvändarens känsla för 
redovisningsinformationen. 
 

 
 
 
Figur 2. Analysmodell, egen konstruktion. 
  



	   22	  

4. Metod 
 
 

Följande kapitel syftar till att ge läsaren en förståelse för studiens design och upplägg. I 
kapitlet motiveras och redogörs för studiens metodval samt vilken effekt de fått på studien. 
Kapitlet avslutas med en närmare reflektion gällande studiens kvalitet.  
 

4.1 Kvalitativ forskningsmetod 
Studien syftar till att skapa en djupare förståelse för om och i så fall varför osäkerhet 
reduceras olika vid användning av finansiella rapporter upprättade efter K2 eller K3. Detta 
kan liknas med vad Holme & Solvang (1997) beskriver som att ha ett kvalitativt synsätt. En 
studie med kvalitativt synsätt har fokus på vad som sägs skapa mening i ett visst sammanhang 
samt vad som upplevs och tolkas (Merriam, 1994), vilket i studien har ansetts nödvändigt för 
att svara på studiens forskningsfråga och uppfylla syftet. Studiens empiriinsamling har skett 
genom intervjuer och vi som författare har haft en viktig roll i processen, vilket enligt 
Merriam (1994) är kännetecknande för en kvalitativ studie. Studien ämnar att genom 
intervjuerna skapa en förklaring till varför osäkerhet kan komma att reduceras olika vid 
användning av redovisningsinformation upprättad efter olika regelverk. Detta möjliggörs 
genom att ta utgångspunkt i respondenten vilket även är ett utmärkande drag för kvalitativ 
metod (Bryman & Bell, 2013). På så vis är det respondenten och dess erfarenhet, upplevelse, 
åsikter och synsätt som är i fokus i studien, vilket kan ses likna de egenskaper Yin (2013) 
beskriver som kvalitativ metod. Enligt Silverman (2011) ger kvalitativa intervjuer även 
möjlighet för en djupare förståelse för det område som valt att studeras, vilket krävs för att 
möjliggöra att svara på studiens forskningsfråga och uppfylla syftet. 
 
Det finns ett flertal olika varianter av kvalitativ forskning och en av dem är fallstudie (Yin, 
2013), vilket denna studie kan liknas vid. Vanligtvis förknippas fallstudier med studier av en 
viss plats som exempelvis en arbetsplats eller organisation. Så måste det nödvändigtvis inte 
vara utan fallstudie innebär att en specifik företeelse studeras. I fallstudier är det därmed fallet 
i sig som utgör det intressanta och forskarens mål blir att belysa fallet och dess specifika 
egenskaper (Bryman & Bell, 2013). Genom att fokusera på en specifik företeelse strävas efter 
att belysa samspelet mellan de faktorer som är av vikt och kännetecknar företeelsen (Merriam, 
1994). I studien blir användbarheten av redovisningsinformation upprättad efter olika 
regelverk i kreditvärdighetsbedömningen den specifika företeelse som ska studeras. Studien 
berör även ett aktuellt ämne samt ställer sig en varför-fråga, vilket lyfts fram som två 
lämplighetsargument för en fallstudie (Merriam, 1994; Yin, 2007). Att i en fallstudie använda 
kvalitativ metod beskrivs som fördelaktigt då metoden möjliggör en detaljerad granskning av 
det specifika fallet (Bryman & Bell, 2013), vilket ansågs nödvändigt i denna studie för att 
kunna svara på dess forskningsfråga och syfte.  
 
Generaliserbarhet är en aspekt som ofta uppkommer gällande fallstudieforskning. Detta 
utifrån om ett specifikt fall kan vara representativt och tillämpbart även på andra fall. I studien 
är inte avsikten att generalisera utan snarare att genom att studera en speciell företeelse kunna 
belysa ett generellt problem, vilket Merriam (1994) menar möjliggörs genom fallstudier. Den 
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avgörande frågan för fallstudier menar även Bryman & Bell (2013) inte handlar om att 
generalisera till andra fall utan snarare om hur bra de teoretiska påståendena som genereras 
från studiens resultat är. Slutprodukten av en fallstudie är ofta omfattande och utgörs till viss 
del av författarens tolkningar av den insamlade datan och studierna karaktäriseras ofta av att 
vara kontextuella (Merriam, 1994). Studien har inte ambitionen att generalisera resultatet utan 
istället att belysa den specifika företeelsen som undersöks och möjliga effekter av den. 

4.2 Urval 
Studiens grund för empiriinsamling utgörs av intervjuer. En av de viktigaste frågorna blir 
därmed att avgöra vem eller vilka som ska utgöra studiens respondenter (Merriam, 1994). Då 
studiens analys enbart bygger på empiri från intervjuer är det viktigt att de medverkande 
respondenterna är relevanta för undersökningen då studien annars inte blir meningsfull 
(Bryman & Bell, 2013). Denna studie avser att undersöka användbarheten av finansiella 
rapporter i kreditvärdighetsbedömningen utifrån ett användarperspektiv. Därmed ansågs det 
lämpligt att respondenterna utgjordes av användarna själva. I studien efterfrågades därmed 
respondenter som hade erfarenhet av kreditgivning till små- och medelstora företag med 
finansiella rapporter som underlag och att det var en del av deras nuvarande arbetsuppgifter. 
Urvalet kan därmed ses vara bestämt utifrån specifika efterfrågade kriterier hos 
respondenterna, vilket kan liknas med ett kriterierelaterat urval som beskrivs av Merriam 
(1994). Genom att ha en tydlig profil för urvalet styrks att respondenterna är representativa 
och därmed bidrar med rätt typ av data (Holme & Solvang, 1997). Vidare anses professionella 
deltagare med god kunskap vara speciellt viktigt inom redovisningsforskning eftersom deras 
professionella agerande i undersökningen anses återspegla hur de agerar "på jobbet” 
(Birnberg, 2011). I studien krävdes att de medverkande respondenterna besatt kunskap om 
och hade erfarenhet av att använda redovisningsinformation inom sitt expertisområde 
kreditvärdighetsbedömning av företag, vilket möjliggjorde att studera hur de använder 
informationen.   
 
Nästa steg var att bestämma hur många respondenter som skulle medverka i studien. Just 
gällande val av antal respondenter menar Kvale & Brinkman (2014) att antal nödvändiga 
intervjupersoner beror på syftet med studien. Då studien inte ämnar generalisera resultatet, 
utan snarare att skapa en djupare förståelse för den undersökta företeelsen anses en mindre 
population uppfylla syftet (Merriam, 1994). Vidare anses att ett rimligt antal respondenter är 
så många som krävs för att kunna svara på forskningsfrågan (Kvale & Brinkmann, 2014). För 
studien bedömdes tio respondenter ge ett tillräckligt empiriunderlag för att möjliggöra att 
svara på studiens forskningsfråga och syfte.   
 
För att finna lämpliga respondenter till studien kontaktades chefen för företagssidan på fem 
banker i Örebroområdet och två respondenter på varje bank efterfrågades. Valet att utföra 
intervjuer med två olika respondenter på fem olika banker grundar sig inte i att studien avser 
att uppmärksamma skillnader, varken mellan bankerna eller kredithandläggarna, utan istället 
för att möjliggöra en bredare insamling av empiri där intervjuerna och organisationerna kan 
tänkas komplettera och styrka varandra. De banker som kontaktades var Handelsbanken, 
Swedbank, Nordea, Länsförsäkringar Bergslagen samt Bergslagens Sparbank. I kontakten 
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med bankerna framgick vilka kriterier respondenterna skulle besitta samt vad som kom att 
förväntas av dem om de valde att medverka. Att studiens syfte var att undersöka regelverken 
K2 och K3 valdes att inte närmare presenteras för att undvika att respondenterna skulle bli 
påverkade av informationen. Alla banker var positiva till att ställa upp förutom Swedbank i 
Örebro som på grund av resurs- och tidsbrist ej hade möjlighet att medverka. Därmed 
kontaktades Swedbank i Västerås, vilka var positiva till att medverka i studien. Dock kunde 
de endast medverka med en respondent. Beslut togs att initialt genomföra de nio intervjuerna, 
men att hålla möjligheten öppen för att komplettera med fler intervjuer om det skulle behövas. 
Dock blev det inte aktuellt då det bedömdes att tillräcklig empiri hade insamlats efter de nio 
intervjuerna för att möjliggöra att svara på studiens forskningsfråga och syfte.  
 
I flera fall utsåg den först kontaktade personen båda de medverkande respondenterna och i 
några fall valde denne själv att medverka samt utsåg i sin tur den andre respondenten. Då 
urvalet till viss del grundats på rekommendationer går det att likna vid vad Bryman & Bell 
(2013) kallar ett snöbollsurval. Urvalsprocessen innebär att forskarna i ett inledande skede tar 
kontakt med ett fåtal människor som anses vara relevanta för undersökningen vilka i sin tur 
används för att få kontakt med ytterligare respondenter (Bryman & Bell, 2013). Dock påpekar 
Yin (2013) att snöbollsurval inte ska göras av bekvämlighet utan endast är acceptabelt om det 
är ändamålsenligt. Då vi fastställde att den först kontaktade personen som sedan utsåg fler 
respondenter var införstådd i de kriterier som krävdes av medverkande respondenter ansågs 
metoden vara ändamålsenlig för studiens urvalsprocess. 

4.3 Empiriinsamling 
Studiens empiriinsamling är uppdelad i två olika delar. Den första delen utgörs av ett case och 
den andra delen av intervjuer med samtliga respondenter. Upplägget med både case och 
efterföljande intervju valdes för att det gav en god förutsättning att svara på studiens 
forskningsfråga. Studien skiljer sig på så vis mot många tidigare uppsatser som behandlat K-
regelverken inom kontexten kreditgivning som enbart genomfört intervjuer. Nedan följer en 
mer ingående beskrivning av de båda delarna. 

4.3.1 Case 
I den första delen av studiens empiriinsamling fick respondenterna utan författarnas 
medverkan genomföra ett case. Caset innebar att respondenterna fick göra en 
kreditvärdighetsbedömning på två fiktiva företag som var identiska förutom att det ena 
företaget upprättat sin redovisning efter K2-regelverket och det andra företaget efter K3-
regelverket. Utformningen och användandet av caset i studien har tagit inspiration ifrån en 
studie av Norin och Vracar (2014). Författarna använde caset för att undersöka om 
användarna justerade för olika redovisningsmässiga metoder samt om de bedömde företagen 
olika beroende på tillämpat regelverk. Denna studie använder caset för att närmare undersöka 
redovisningsregelverkens påverkan på redovisningsinformationens användbarhet i 
kreditvärdighetsbedömningen. I caset valdes att inte specifikt skriva ut att de fiktiva företagen 
endast skiljde sig åt gällande tillämpat redovisningsregelverk. Detta för att undvika att 
respondenterna påverkades av informationen. Informationen om tillämpat regelverk fick de ta 
del av först vid intervjutillfället efter att vi gått igenom deras arbete med caset.  
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De fiktiva företagen skapades med utgångspunkt i en artikelserie skriven av Ericsson 
(2013abcd) som publicerats i branschtidningen Konsulten. De fiktiva företagen var två 
fastighetsbolag, vilket motiverades med att de redovisningsmässiga skillnader som följer av 
K2 och K3 kan få betydande effekter på just företag som äger en fastighet (Eriksson, 2013a). 
Artikelserien innehöll inte färdiga rapporter utan bestod av text och utvalda utdrag ur 
redovisningen för de två fiktiva företagen. Vidare saknade även artikelserien viktiga delar för 
att upprätta kompletta rapporter för ett aktivt företaget. För att kunna skapa verklighetstrogna 
företag kompletterades därmed underlaget med ytterligare information och finansiella 
rapporter upprättades för de båda företagen. De fiktiva företagens rapporter blev därmed mer 
avancerade än de som fanns i artikelserien. Det ansågs för studiens trovärdighet vara av vikt 
att rapporterna var redovisningsmässigt korrekta. Därmed kontrollerades de av en 
auktoriserad revisor innan de skickades ut till respondenterna. I kapitel fem presenteras de 
fiktiva företagen närmare och i bilaga ett återges en komplett redogörelse av arbetet med 
upprättandet av dem. 
 
Valet att använda ett case i studien har inspirerats av en studie av Catasús & Gröjer (2003). 
Forskarna undersökte i sin studie hur olika sätt att redovisa en ekonomisk händelse påverkar 
kreditbeslutet. Då vår studie avser undersöka ett snarlikt problem ansågs tillvägagångssättet 
även fördelaktigt att använda i denna studie. I Catasús & Gröjers (2003) studie används ett 
case med två identiska företag där endast en specifik redovisningsmetod skiljde sig åt och 
författarna menar att caset bland annat bidrog till att respondenterna kunde tala mer realistiskt 
om fenomenet. Caset möjliggjorde även för författarna att undersöka hur informationen 
faktiskt påverkar kreditbeslutet. Att respondenterna i denna studie genomfört caset innan 
intervjun ansågs ge ett bra underlag att basera intervjun på. Det ansågs även i likhet med 
Catasús & Gröjers (2003) studie att respondenten skulle kunna tala mer realistiskt om 
företeelsen och att möjliggöra att få en insikt i hur respondenterna verkligen använder 
redovisningsinformationen i det vardagliga arbetet. 
 
Respondenterna fick ta del av underlaget en till en och en halv vecka innan intervjun för att ge 
dem möjlighet att i lugn och ro genomföra kreditvärdighetsbedömningen och de tillhörande 
uppgifter vi gav dem. Det specifika underlag som skickades ut till respondenterna återfinns i 
bilaga två. Den information de fick ta del av gällande de fiktiva företagen bestod av kort 
bakgrundsinformation samt finansiella rapporter. Eftersom studien syftar till att enbart 
undersöka användning av redovisningsinformation i kreditvärdighetsbedömningen har vi, i 
och med studiens design, avsiktligt eliminerat övrig information som kan vara betydelse vid 
en kreditvärdighetsbedömning, som exempelvis information om ägaren. 

4.3.2 Intervjuer  
Studiens andra del av empiriinsamling utgjordes av intervjuer med varje enskild respondent. 
Intervjuerna baserades till stor del på respektive kredithandläggares arbete med caset. Valet 
att följa upp caset med intervjuer grundar sig i att studien har ett användarperspektiv och 
intresset ligger därmed i användarnas åsikter och uppfattningar om den specifika företeelse 
som avser att undersökas. Att genomföra intervjuer anses möjliggöra att fånga upp detta på ett 
fördelaktigt sätt. Intervjuer ses generellt som en viktig källa till information vid fallstudier då 
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de ofta fokuserar på något som rör människor och det är därmed de som ska bidra med både 
fakta och egna åsikter (Yin, 2007).  
 
Under intervjun gavs respondenten stort utrymme att tala fritt om ämnet. Vårt val av 
intervjumetod kan därmed liknas vid vad Bryman & Bell (2013) kallar för ett semistrukturerat 
upplägg, vilket enligt författarna ger förutsättningar för djup i intervjun. Detta möjliggjorde 
även för respondenten att formulera svar med sina egna ord och inte med begrepp som vi som 
forskare bestämt i förväg. Detta lyfts fram som viktigt när intervjun ligger till grund för att 
förstå ett specifikt fenomen ur respondentens perspektiv (Yin, 2013), vilket är avsikten med 
denna studie. Att ha en öppen karaktär på intervjun i en fallstudie innebär att både frågor om 
fakta och respondentens åsikter kan ställas (Yin, 2007). Semistrukturerade intervjuer är 
lämpliga att använda då man utgår från den individuella respondenten och vill komma åt 
dennes syn på den undersökta företeelsen. Metoden gör det möjligt att i intervjun anpassa oss 
efter respondentens svar och följa upp med följdfrågor. På så sätt möjliggörs att få 
respondentens bild av den undersökta företeelsen samt även kunna följa upp intressanta 
aspekter som framkommer under intervjun (Merriam, 1994). 

4.3.3 Intervjuguide 
I semistrukturerade intervjuer lyfts en intervjuguide fram som ett lämpligt hjälpmedel för att 
hålla intervjun inom det valda ämnet samt öppna upp för att ställa följdfrågor (Bryman & 
Bell, 2013). Majoriteten av frågorna utformades så att respondenten kunde svara fritt och 
därmed belysa de delar denne ansåg vara viktigast. Följdfrågorna blev därmed en viktig del i 
intervjun då de möjliggjorde för oss att få respondenterna att vidareutveckla något i svaret 
som vi uppmärksammat som intressant eller viktigt. Följdfrågor är även något som Yin (2013) 
lyfter fram som viktigt vid kvalitativa intervjuer. Intervjuguiden möjliggjorde även att under 
intervjun stämma av så att alla de områden som önskade behandlas under intervjun faktiskt 
berördes (Bryman & Bell, 2013). Intervjuguiden utformades utifrån teorierna i referensramen 
där gapmodellen bidrog till att ställa följdfrågor som kunde belysa den 
informationsasymmetri som kan förklaras av de fyra olika gapen. Vidare använde vi oss även 
av komfortteorin för att fånga upp respondentens upplevda känsla av osäkerhet och komfort i 
redovisningsinformationen och vidare i kreditvärdighetsbedömningen. Intervjuguiden som 
användes i studien återfinns i sin helhet bifogad i bilaga tre. 
 
Intervjuguiden består av tre stora delar vilka var redovisningsinformationens roll i 
kreditvärdighetsbedömningen, genomgång av respondentens arbete med caset samt specifika 
redovisningsmässiga skillnader mellan K2 och K3. Gällande delen som behandlade arbetet 
med caset ombads respondenten att bedöma maximalt lånebelopp som banken skulle bevilja 
företaget, vilken ränta som skulle sättas på lånet samt avgöra risken för att företaget hamnar i 
fallissemang genom att sätta en riskrating. Detta gjordes för att få ett konkret underlag att 
diskutera kring gällande användandet av informationen. Bedömningsgrunderna har tagit 
inspiration från tidigare studier som studerat redovisningsmässiga skillnaders effekt på 
kreditvärdighetsbedömningen (Durocher & Fortin, 2009; Riahi-Belkaoui, 1992). 
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De avslutande frågorna om specifika redovisningsmässiga skillnader mellan K2 och K3 
behandlade både de skillnader som var med i caset, men även några fler skillnader. Detta gav 
en möjlighet att diskutera de redovisningsmässiga skillnaderna i caset närmare och att 
behandla fler redovisningsmässiga skillnader utöver de som integrerats i caset. Att ytterligare 
skillnader än de som togs upp i caset behandlades under intervjun grundar sig i att de ansågs 
bidra till en ökad möjlighet att svara på studiens forskningsfråga. 

4.3.4 Genomförande av intervjuer 
Inför intervjutillfället fick respondenterna information om vad intervjun i stora drag skulle 
behandla samt tillfrågades om de var bekväma med att spelas in, där det senare lyfts fram av 
Bryman & Bell (2013) som fördelaktigt att ta upp med respondenten i förväg. Att spela in 
intervjuerna valdes för att ge möjlighet till en korrekt och fullständig återgivning av vad 
respondenten sagt (Yin, 2007). Genom att respondenterna innan intervjun fick ta del av ett 
intervjuunderlag kunde de förbereda sig och reflektera över frågorna (Christensen et al., 
2011), vilket kan möjliggöra för mer genomtänkta och välgrundade svar. Vidare informerades 
även respondenterna om att de kommer vara anonyma i studien. Att hålla respondenterna 
anonyma motiveras med att det inte ansågs tillföra något att i studien presentera dem med 
namn och banktillhörighet. Anonyma respondenter kan även möjliggöra mer sanningsenliga 
svar i intervjun (Yin, 2007).  
 
Intervjuerna genomfördes på respektive respondents arbetsplats, vilket kan bidra till att de 
känner sig mer bekväm med miljön (Bryman & Bell, 2013). Under intervjun fördes 
anteckningar, vilket lyfts fram av Merriam (1994) som lämpligt vid semistrukturerade 
intervjuer för att möjliggöra att fånga upp intressanta saker och kunna ställa följdfrågor. 
Vidare omformulerades och återspeglades informationen tillbaka till respondenten för att 
kontrollera att vi uppfattat denne rätt (Merriam, 1994). Under empiriinsamlingens gång har 
det insamlade materialet kontinuerlig analyserats för att bland annat uppmärksamma brister 
och styrkor i intervjuerna för att kunna förbättra efterföljande intervjuer, vilket Merriam 
(1994) tar upp som ett fördelaktigt arbetssätt vid en fallstudie. 

4.4 Analysprocess 
Vår roll som intervjuare blir enligt Yin (2007) att efter genomförda intervjuer tolka 
respondentens svar och den information som samlats in för att möjliggöra att besvara studiens 
frågeställning. Alla intervjuer transkriberades i sin helhet för att underlätta hanteringen av 
materialet samt ge en överskådlig bild av detsamma. Vidare bidrog transkriberingen till att 
minska risken för feltolkning av materialet, då det var enkelt att gå tillbaka och se vad som 
ordagrant hade sagts, vilket Bryman & Bell (2013) lyfter fram som fördelaktigt med 
transkribering av intervjuer. Genomgående i analysprocessen har momenten i så stor 
utsträckning som möjligt genomförts av författarna oberoende av varandra för att sedan 
diskuteras gemensamt för att på så vis komplettera och styrka varandras tolkningar. 
 
Analysarbetet är processen som skapar mening av den insamlade informationen (Merriam, 
1994). I studien används en kvalitativ innehållsanalys där inspiration tagits från en artikel av 
Graneheim & Lundman (2004). Enligt författarna möjliggör tillvägagångssättet tolkningar av 
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de underliggande meningarna i det insamlade materialet, vilket ansågs lämpligt för att besvara 
studiens frågeställning och syfte. Inledningsvis lästes de transkriberade intervjuerna igenom 
för att få en känsla för helheten av det insamlade materialet (Graneheim & Lundman, 2004). 
Analysarbetet bör sedan fortsätta med någon form av organisering eller sortering av det 
insamlade materialet (Merriam, 1994). I studien valdes i det här skedet material från 
transkriberingen ut som ansågs beröra studiens ämne och sammanställdes i ett nytt underlag. 
Detta kan liknas vid vad Graneheim & Lundman (2004) kallar en analysenhet och lyfts av 
författarna fram som grundläggande att göra vid en kvalitativ innehållsanalys.   
 
Nästa steg i analysen blev att välja ut relevanta utdrag som ansågs kunna vara av vikt för 
studiens fortsatta analys, vilket kan liknas vid vad Graneheim & Lundman (2004) kallar 
meningsbärande enheter. Vid val av meningsbärande enheter lades mycket vikt på i vilken 
kontext meningen sades för att förstå helheten och att inte ta meningen ur sitt sammanhang. 
Sedan kondenserades de meningsbärande enheterna till kortare utdrag, men fortfarande med 
bibehållet kärninnehåll för att materialet skulle bli mer lätthanterligt i den fortsatta analysen 
(Graneheim & Lundman, 2004). 
 
Därefter kodades materialet efter förutbestämda koder vilka utgjordes av operationaliseringen 
av de analytiska begreppen i den teoretiska referensramen, som exempelvis mängd, 
trovärdighet och begriplighet. Vidare delades de olika koderna in i de förutbestämda 
huvudkategorierna informationsgap, kvalitetsgap, rapporteringsgap, förståelsegap samt 
upplevd osäkerhet. Områdena härstammar från gapmodellen samt komfortteorin och kan 
liknas vid vad Graneheim & Lundman (2004) kallar för kategorisering. Att skapa kategorier 
utifrån empirin fungerar som ett sätt att bestämma vad som hör ihop med vad och för att 
skapa mening i kategorierna (Merriam, 1994). 
 
Utvalda delar av analysprocessen presenteras i analysavsnittet i fem olika analystabeller, en 
för varje huvudkategori. Första kolumnen består av den meningsbärande enheten som är ett 
direkt utdrag ur transkriberingen, vilken sedan följs av en kondensering av den densamma. I 
nästföljande kolumn visas kodningen av den kondenserade enheten och i de två sista 
kolumnerna visas analysen gällande enhetens påverkan på aktuellt gap samt vilket regelverk 
det hänförs till. Nedan presenteras ett exempel för huvudkategorin informationsgap.   
 

INFORMATIONSGAP 

Meningsbärande enhet Kondenserad 
enhet 

Påverkande 
faktor 

Påverkan på 
informationsgap 

Osäkerhets-
reducerande 
regelverk 

“Ju mer information som man har 
desto bättre är det, då behöver man 
inte gissa så mycket.” 

Mer information är 
bättre då arbetet 
underlättas 

Mängd Minskar K3 

 
Tabell 3. Exempel analystabell, egen konstruktion med inspiration från Graneheim & Lundman (2004). 
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4.5 Metodreflektion 
Alla redovisningsmässiga skillnader mellan K2 och K3 inkluderades ej i det case som 
användes vid empiriinsamlingen då det bedömdes vara allt för komplext för författarna att 
upprätta ett sådant case. Detta hanterades i studien genom att även endast presentera och 
diskutera ytterligare några redovisningsmässiga skillnader under intervjun. De skillnader som 
togs upp valdes ut då de sågs kunna ha en väsentlig påverkan på det underlag som vi i tidigare 
litteratur sett att kredithandläggare använder sig av i en kreditvärdighetsbedömning. Vidare 
var vi noga med att den information som presenterades muntligt var neutral och fri från 
värderingar. De skillnader som enbart behandlades muntligt under intervjun kan ha lett till 
mindre verklighetsförankrade svar än om skillnaderna istället hade varit med i caset. Det kan 
även ses som en brist i studien att inte alla de redovisningsmässiga skillnader som kommer av 
K2 och K3 på ett eller annat sätt behandlades. Dock anses de skillnader som har behandlats 
vara tillräckliga för att kunna belysa den specifika företeelsen, vilket är studiens målsättning.   
     
Flertalet författare tar upp studiens validitet som viktig vid kvalitativa studier, vilket handlar 
om att studien undersöker det som avses att undersökas (Bryman & Bell, 2013; Merriam, 
1994). I vår studie har detta behandlats genom att vara transparenta med de metodval som 
gjorts samt med våra teoretiska utgångspunkter och vidare fastställt att dessa är passande och 
användbara för att svara på studiens forskningsfråga och syfte. Det bör uppmärksammas att de 
teorier som använts i studien på flertalet sätt har styrt de val som gjorts men också påverkat 
vad vi har kunnat se i det insamlade materialet. Då vi har tittat på användbarheten i 
redovisningsinformationen utifrån informationsasymmetri och komfort kan det tänkas att vi 
har missat andra aspekter som inte inryms inom de två teorierna. 
 
Kvalitativa studier kritiseras ofta för att vara allt för subjektiva (Bryman & Bell, 2013). Detta 
har vi haft med oss genomgående i studien och på så vis strävat efter en så hög objektivitet 
som möjligt. Bland annat har intervjuerna spelats in och transkriberats i sin helhet för att 
återge respondenternas svar så korrekt som möjligt. Vidare har en sammanställning av 
intervjuerna skickats ut till varje respondent för godkännande, vilket ytterligare bidragit till 
materialets korrekthet. Analysprocessen med att koda materialet är en del i studien som även 
kan kritiseras för att vara subjektiv. I analysprocessen har därmed många moment initialt 
genomförts enskilt för att sedan jämföra resultaten med varandra, vilket Backman (2008) 
menar minskar risken för subjektiva bedömningar. Vidare har även det inspelade och 
transkriberade materialet varit till stöd för att inte misstolka i vilken kontext något sades. Det 
ses dock som att den valda analysmetoden alltid innefattar någon typ av tolkning av 
författarna. Det viktiga är enligt Graneheim & Lundman (2004) inte att någon annan skulle 
göra en exakt likadan tolkning, utan snarare att de skulle hålla med om att materialet kan 
kodas på det viset. Då referensramen legat till grund för vad som tolkats ur materialet samt att 
vi genomgående i analyskapitlet har strävat efter att tydligt redogöra för våra tolkningar, är 
förhoppningen att vi på så vis möjliggjort för läsaren att själv bedöma giltigheten i 
tolkningarna. 
 
Studien har grundats på relevanta artiklar, böcker och avhandlingar, vilka har eftersökts i 
flertalet av universitetsbibliotekets databaser. Utöver relevanta sökord har även artiklarnas 
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källförteckning gåtts igenom och på så vis möjliggjort att finna fler relevanta artiklar samt 
ursprungskällor. Vi har säkerställt att artiklarna varit vetenskapligt granskade och aktivt sökt 
efter välciterade artiklar i syftet att öka källornas kvalitet och trovärdighet. Genomgående har 
det strävats efter att i största möjliga mån få tillgång till ursprungskällorna för att ytterligare 
säkerställa trovärdigheten i källan samt undvika feltolkningar av materialet. I vissa fall har 
detta resulterat i att fjärrlån från andra universitet varit nödvändigt. 
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5. De fiktiva företagen 
 
 

Nedan presenteras en sammanfattande bakgrund av upprättandet av de fiktiva företag som 
låg till grund för caset respondenterna fick genomföra. Kapitlet syftar till att ge läsaren en 
övergripande bild av de effekter de redovisningsmässiga skillnaderna mellan regelverken K2 
och K3 får på de finansiella rapporterna. Dock ska det uppmärksammas att respondenterna 
ej fick ta del av allt som presenteras i kapitlet, utan det underlaget återfinns i bilaga 2. 
 

 
De fiktiva företagen i caset har arbetats fram med inspiration från en artikelserie skriven av 
Eriksson (2013abcd) publicerad i branschtidningen Konsulten. Informationen i artikelserien 
har kompletterats med ytterligare information samt fullständiga balans- och resultatrapporter 
för varje år. I Erikssons (2013abcd) artikelserie förvärvar två likadana bolag varsin fastighet 
på Kategorigatan 2 respektive Kategorigatan 3. För enkelhetens skull redovisar Kategorigatan 
2 enligt K2 och Kategorigatan 3 enligt K3. Fastigheterna är vid förvärvet identiska och har 
under årens lopp haft samma renoveringsbehov. Företagen genomför även samma åtgärder 
vid samma tidpunkter. Båda fastigheterna är 35 år gamla och priset på båda fastigheterna är 
10 miljoner kronor vilket finansieras med banklån (Eriksson, 2013a). 
 
I samband med förvärvet fastställs anskaffningsvärdet inklusive stämpelskatt och båda 
bolagen fördelar initialt anskaffningsvärdet mellan byggnad och mark. Därmed ser den 
ingående balansen likadan ut för de båda företagen (Eriksson, 2013ab). Dock blir det snabbt 
skillnad mellan företagen då Kategorigatan 3 fördelar byggnadens anskaffningsvärde på 
betydande komponenter med väsentlig skillnad i förbrukning. Därefter sker en omräkning 
från ett teoretiskt värde baserat på en nyuppförd byggnad till ett redovisat värde som stämmer 
överens med anskaffningsvärdet (Eriksson, 2013b). Nedan presenteras en sammanställning av 
Kategorigatan 3s komponentindelningen för det första året. 
 

Komponent 
Andel av nyuppförd byggnads 
anskaffningsvärde Bedömd nyttjandeperiod  

Stomme & grund 
 

Stomkompletteringar/ innerväggar 
 

VS 
 

Fasad inkl. fönster 
 

Yttertak  
 

Inre ytskikt på vitvaror 
 

El 
 

Ventilation 

35 % 
 

20 % 
 

12 % 
 

10 % 
 

3 % 
 

10 % 
 

8 % 
 

2 % 

100 år 
 

50 år 
 

50 år 
 

50 år 
 

40 år 
 

20 år 
 

30 år 
 

25 år 

SUMMA: 100 % 
  

Tabell 4. Komponentindelning i K3-bolaget, Eriksson (2013b) 
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Avskrivningen av fastigheten kommer i och med uppdelningen att se olika ut för de båda 
bolagen. Kategorigatan 2 måste skriva av fastigheten som en enhet. Detta görs linjärt över 50 
år, vilket motsvarar det skattemässiga värdet. Kategorigatan 3 däremot kommer att skriva av 
varje komponent för sig för att sedan redovisa den sammanlagda avskrivningen i 
balansräkningen. Det resulterar i att avskrivningarna för Kategorigatan 3 kommer att vara 
högre än för Kategorigatan 2, vilket ger upphov till en uppskjuten skattefordran (Eriksson, 
2013b). De högre avskrivningarna får även effekter på resultaträkningen då resultatet blir 
lägre eftersom byggnaden skrivs av snabbare.  
 
Under det sjunde året sker en rad investeringar och renoveringar i företagen som till exempel 
byte av vitvaror och vissa fönster samt förbättringsarbete på fasaden. De totala utgifterna för 
renoveringarna uppgår till 3 195 000 kronor (Eriksson, 2013c). Utgiften resulterar i ett stort 
skattemässigt direktavdrag för båda bolagen och därmed kommer ingen inkomstskatt att 
belasta resultaträkningen. Bolagen får istället ett skattemässigt underskott som kvittas mot 
kommande vinster. Det här sker på exakt likadant sätt i K2 och K3 vilket innebär att ingen av 
dem kommer att inkomstbeskattas under hela den period som det här exemplet pågår. 
 
Utgifterna för renoveringarna behandlas dock redovisningsmässigt olika för K2-bolaget och 
K3-bolaget. På Kategorigatan 2 får endast de förbättringsåtgärder som anses höja värdet på 
fastigheten aktiveras och börja skrivas av. I det här fallet kan företaget endast bedöma att en 
liten del av renoveringarna kan räknas som värdehöjande för fastigheten. Därmed 
direktkostnadsförs största delen av utgiften och endast en mindre del aktiveras i 
balansräkningen. Av den totala utgiften på 3 195 000 kronor kommer endast 140 000 kronor 
att aktiveras för K2-bolaget och resterande del belastar resultatet det året (Eriksson, 2013c).  
 
För Kategorigatan 3 ser det något annorlunda ut då K3-regelverket säger att tillkommande 
utgifter för materiella anläggningstillgångar på komponenter ska aktiveras i balansräkningen. 
Dock bedömer K3-bolaget att de skattemässigt är tvungna att ta upp en del av investeringen 
och göra en värdeminskning, därmed kostnadsförs 245 000 kronor (Eriksson 2013c). I och 
med förbättringsarbetet och aktiveringen av de nya komponenterna har K3-bolaget nu ett 
redovisat värde som överstiger det skattemässiga värdet med 1 500 702 kronor och företaget 
beräknar en uppskjuten skatteskuld på 330 154 kronor. Då K3-bolaget sedan innan har en 
ingående uppskjuten skattefordran på 233 493 kronor kommer skillnaden dem emellan (563 
647 kronor) att bokas in i resultaträkningen och påverka årets resultat (Eriksson, 2013c).   
 
Av de 3 195 000 kronor kommer alltså endast 140 000 kr att aktiveras i K2-bolaget och 
resterande del belasta resultatet.  I K3-bolaget däremot är det endast 245 000 kronor som 
kommer att belasta resultatet och resterande del aktiveras i balansräkningen. Det här får 
såklart stora konsekvenser för bolagens redovisning då K2-bolaget bland annat kommer att 
påvisa ett stort minusresultat det året. För K3-bolaget kommer balansomslutningen att öka i 
och med aktiveringen av nya komponenter. Nedan visas balans- och resultaträkning för de 
båda bolagen. 
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Resultaträkning K3, år X7                
Hyresintäkter 1 300 000 
Driftskostnad -320 000 
Underhållskostnader -245 000 
Driftnetto  735 000 
Avskrivning byggnad -344 738 
Utrangering -61 068 
Rörelseresultat 329 194 
Ränteintäkter 49 958 
Räntekostnader -277 500 
Resultat efter finansiella poster 101 652 

Årets skatt 0 
Uppskjuten skatt -563 647 

 
Årets resultat -461 995 

 
Tabell 5. Resultaträkning K2 & K3, år X7, egen konstruktion med inspiration från Eriksson (2013abc) 
 

Balansräkning K3, år X7 
TILLGÅNGAR 

 Materiella anläggningstillgångar 
 Anskaffningsvärde byggnad 10 179 269 

Ack. Avskrivningar -1 737 721 
Mark 2 606 250 
S:a materiella anläggningstillgångar 11 047 798 
Omsättningstillgångar 

 Kundfordringar 108 333 
Kassa/ bank 260 530 
S:a omsättningstillgångar 368 863 
S: A TILLGÅNGAR 11 416 661 
EGET KAPITAL & SKULDER 

 Eget Kapital 
 Aktiekapital 1 000 000 

Balanserad vinst/ förlust 1 548 502 
Årets resultat -461 995 
S:a eget kapital  2 086 507 

Lång- och kortfristiga skulder 
 Banklån 9 000 000 

Uppskjuten skatt  330 154 
Skatteskuld 0 
S:a lång- och kortfristiga skulder 9 330 154 

S: A EGET KAPITAL & SKULDER 11 416 661 
 

Tabell 6. Balansräkning K2 & K3, år X7, egen konstruktion med inspiration från Eriksson (2013abc) 
 

Resultaträkning K2, år X7 
Intäkter 

 Hyresintäkter 1 300 000 
Kostnader 

 Driftskostnad -320 000 
Underhållskostnader -3 055 000 
Avskrivning byggnad -157 842 
Nedskrivningar 

 Rörelseresultat -2 232 842 
  Ränteintäkter 49 958 
Räntekostnader -277 500 
Resultat efter finansiella poster -2 460 384 
  Årets skatt 0 

Årets resultat -2 460 384 

Balansräkning K2, år X7 
TILLGÅNGAR 
Materiella anläggningstillgångar 
Anskaffningsvärde byggnad 7 958 750 
Ack. Avskrivningar -1 017 905 
Mark 2 606 250 
S:a materiella anläggningstillgångar 9 547 095 
Omsättningstillgångar 
Kundfordringar 108 333 
Kassa/ bank 260 530 
S:a omsättningstillgångar 368 863 

S: A TILLGÅNGAR 9 915 958 
EGET KAPITAL & SKULDER 
Eget Kapital 

 Aktiekapital 1 000 000 
Balanserad vinst/ förlust 2 376 342 
Årets resultat -2 460 384 
S:a eget kapital  915 958 
Lång- och kortfristiga skulder 
Banklån 9 000 000 
Skatteskuld 0 
S:a lång- och kortfristiga skulder 9 000 000 

S: A EGET KAPITAL & SKULDER 9 915 958 



	   34	  

Under det tionde året sker det en rad förbättringar i området runtomkring fastigheten. Bland 
annat uppförs ett köpcentrum och en idrottsanläggning i närheten och allmänna 
kommunikationsmedel förbättras. Företagen får därmed under det elfte året konkreta bud på 
fastigheterna utan att de varit ute till försäljning. Två av de konkreta buden uppgår till 15 
miljoner kronor, men båda företagen beslutar sig för att fortsätta sin verksamhet och inte sälja. 
Dock överväger företagen om det kan vara intressant att göra en uppskrivning av fastigheten 
för att stärka det egna kapitalet. Taxeringsvärdet noteras vid den här tiden vara nio miljoner 
kronor (Eriksson 2013d). 
 
För Kategorigatan 2 finns begränsningar för vad de enligt regelverket får göra. K2 säger att 
uppskrivningar inte får göras i de fall det överstiger det taxerade värdet på fastigheten. Då det 
redovisade värdet på fastigheten i K2-bolaget redan överstiger det taxerade värdet sker ingen 
uppskrivning i företaget. För K3-bolaget däremot finns ingen sådan begränsning och med stöd 
i buden på 15 miljoner kronor anser företaget att värdet kan skrivas upp. I en jämförelse med 
det redovisade värdet anser företaget att de kan skriva upp fastigheten med sex miljoner 
kronor. Hur själva uppdelningen av uppskrivningen ska fördelas behandlas inte i regelverket, 
utan företaget får själva göra den bedömningen. De anser att den största värdeökningen bör 
hänföras till marken eftersom det är den som anses ha ökat i värde och inte byggnaden i sig. 
De bestämmer efter en del överväganden att hänföra fem miljoner kronor till marken och en 
miljon kronor till byggnaden. De väljer att redovisa uppskrivningen för byggnaden på en 
miljon som en egen komponent med en kvarvarande nyttjandetid på 53,5 år, vilket är 
detsamma som stommen.  
 
Då en uppskrivning sker bokas det mot det egna kapitalet i balansräkningen och resulterar 
även i att den uppskjutna skatteskulden ökar (Eriksson, 2013d). Uppskrivningen får därmed 
effekter på både balansrapporten i form av högre balansomslutning och resultatrapporten i 
form av högre avskrivning. Nedan visas balans- och resultatrapport för de båda företagen för 
det elfte året.  
 

Resultaträkning K3, år X11 

Hyresintäkter 1 300 000 
Driftskostnad -320 000 
Driftnetto  980 000 
Avskrivning byggnad -386 637 
Rörelseresultat 593 363 
Ränteintäkter 14 700 
Räntekostnader -217 500 
Resultat efter finansiella poster 390 563 
Årets skatt 0 
Skattefordran  50 042 

Årets resultat 440 605 
 
Tabell 7. Resultaträkning K2 & K3, år X11, egen konstruktion med inspiration från Eriksson (2013abcd). 

Resultaträkning K2, år X11 
Intäkter 

 Hyresintäkter 1 300 000 
Kostnader 

 Driftskostnad -320 000 
Avskrivning byggnad -159 175 
Rörelseresultat 820 825 

Ränteintäkter 14 700 
Räntekostnader -217 500 
Resultat efter finansiella poster 618 025 

Årets skatt 0 

Årets resultat 618 025 
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Balansräkning K3, år X11 
TILLGÅNGAR 

 Materiella anläggningstillgångar 
 

Anskaffningsvärde byggnad 11 179 269 
Ack. Avskrivningar -3 158 572 
Mark 7 606 250 
S:a materiella anläggningstillgångar 15 626 947 
Omsättningstillgångar 

 Kundfordringar 108 333 
Kassa/ bank 1 257 192 

S:a omsättningstillgångar 1 365 525 

S: A TILLGÅNGAR 16 992 472 

EGET KAPITAL & SKULDER 
 

Eget Kapital 
 Aktiekapital 1 000 000 

Balanserad vinst/ förlust 2 394 226 
Årets resultat 440 605 
Uppskrivningsfond 4 680 000 

S:a eget kapital  8 514 831 

Lång- och kortfristiga skulder 
 Banklån 7 000 000 

Uppskjuten skatt  157 641 
Uppskjuten skatt uppskrivning 1 320 000 
Skatteskuld 0 
S:a lång- och kortfristiga skulder 8 477 641 
S: A EGET KAPITAL & SKULDER 16 992 472 

 
Tabell 8. Balansräkning K2 & K3, år X11, egen konstruktion med inspiration från Eriksson (2013abcd). 

 
Upprättandet av de fiktiva företagen påvisar således att det kan bli stora redovisningsmässiga 
skillnader mellan två identiska bolag beroende på vilket regelverk som tillämpas. Det 
kompletta underlaget för upprättandet av företagen återfinns i bilaga 1. Med utgångspunkt i 
arbetet upprättades det material som respondenterna fick ta del av, vilket återfinns i bilaga 2.  
Utifrån bolagens elva första verksamhetsår skapade författarna i studien en årsredovisning för 
varje företag för år X11. I caset benämndes år X11 som år 2014. Årsredovisningarna 
upprättades i enlighet med de två redovisningsregelverken K2 och K3.  
 
Skillnaden i årsredovisningarna mellan regelverken var att det i K3-bolaget krävdes att en 
kassaflödesanalys upprättades, att fler nyckeltal redovisades i flerårsöversikten och att fler 
tilläggsupplysningar redovisades. De tilläggsupplysningar som redovisades var exempelvis 
not om verkligt värde på fastigheten samt betydande bedömningar och antaganden som 
använts för att få fram värdet. Vidare fick även respondenterna ta del av resultat- och 
balansrapporter för åren X7 till X10. 

Balansräkning K2, år X11 
TILLGÅNGAR 

 Materiella anläggningstillgångar 
 Anskaffningsvärde byggnad 7 958 750 

Ack. Avskrivningar -1 654 605 
Mark 2 606 250 
S:a materiella anläggningstillgångar 8 910 395 
Omsättningstillgångar 

 Kundfordringar 108 333 
Kassa/ bank 1 257 192 

S:a omsättningstillgångar 1 365 525 

S: A TILLGÅNGAR 10 275 920 

EGET KAPITAL & SKULDER 
 Eget Kapital 
 Aktiekapital 1 000 000 

Balanserad vinst/ förlust 1 657 895 
Årets resultat 618 025 
S:a eget kapital  3 275 920 

Lång- och kortfristiga skulder 
 Banklån 7 000 000 

Skatteskuld 0 
S:a lång- och kortfristiga skulder 7 000 000 
  S: A EGET KAPITAL & SKULDER 10 275 920 
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6. Empiri 
 
 

I kapitlet presenteras studiens insamlade empiri som erhållits genom nio intervjuer fördelade 
på fem olika banker. Empirin är uppdelad med hjälp av den teoretiska referensramen. 
Inledningsvis redogörs för det material som rör kreditvärdighetsbedömningen. Sedan följer 
en presentation av insamlat material som kopplas till gapen i gapmodellen och komfortteorin. 
 

6.1. Kreditvärdighetsbedömning 
 

“Huvudsyftet är att vi ska förvissa oss om att vi ska få tillbaka de pengarna som vi lånar ut. 
Så återbetalningsförmågan är det absolut viktigaste.”  
 

Under intervjuerna framkom att kreditvärdighetsbedömning främst handlar om att bedöma om 
banken kommer få tillbaka de pengar som de eventuellt lånar ut. Flertalet respondenter lyfte 
fram återbetalningsförmågan som det absolut viktigaste att kunna fastställa i 
kreditvärdighetsbedömningen. Detta eftersom det är den som ska betala räntor och 
amortering. En respondent uttryckte det som att “det måste finnas ett positivt kassaflöde 
annars blöder verksamheten”.  
 
Även risk och osäkerhet framkom av respondenterna vara centralt i 
kreditvärdighetsbedömningen. De vill kunna fastställa vilken risk som finns i ett eventuellt 
kommande engagemang och ställa den mot lönsamheten i detsamma. Samtidigt som de 
strävar efter en riskfri utlåning uppmärksammar de att kreditgivning alltid kommer innebära 
en risk. En respondent uttrycker att det handlar om att “vi ska vara komfortabla med att vi ska 
få tillbaka pengarna”.  
 
Av redovisningsinformationen använder sig bankerna alltid av företagets finansiella rapporter 
för att fastställa företagets återbetalningsförmåga samt bedöma risken. 
Redovisningsinformationen visade sig vara av stor betydelse för 
kreditvärdighetsbedömningen. En respondent uttryckte det som att de finansiella rapporterna 
“är grunden, de måste man ha som underlag”. Respondenterna använde sig av balans- och 
resultatrapporterna samt poster i dessa för att ta fram nyckeltal, se vilka säkerheter som finns 
samt analysera kassaflödet.  
 
Just nyckeltal var något alla respondenter använde som hjälpmedel i 
kreditvärdighetsbedömningen. Soliditet framkom vara ett av de viktigaste nyckeltalen 
eftersom det ansågs visa bolagets styrka. En respondent uttryckte att “Soliditeten är det 
absolut viktigaste nyckeltalet! Hur stort eget kapital man har, det är lite vilken krockkudde 
har man den dagen det inte går som man tänkt.”. De finansiella rapporterna ligger även till 
grund för den interna riskrating samtliga respondenter tar fram för det kreditsökande 
företaget. 
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6.2. Gapmodellen    
Nedan presenteras den empiri som i studien berör redovisningsinformationens användbarhet i 
kreditvärdighetsbedömningen och som kan hänföras till gapmodellen. 

6.2.1. Kvalitetsgap 

6.2.1.1 Allmänt för regelverken 
 

“Jag kan tycka att fördelen med K3 om man sköter det rätt så kan man ju få det att spegla 
verkligheten mer än K2”.  
 

Samtliga respondenter framhöll att de föredrar redovisningsinformation som ligger så nära 
verkligheten som möjligt. De såg att K3-reglerna gav företagen möjlighet till detta i större 
utsträckning än K2 och en respondent uttryckte det som att K3 generellt var mer 
verklighetsbaserat. En annan respondent menade att bedömningsmöjligheterna i K3 bara var 
bra om de används rätt. Det framkom att det ökade utrymmet för bedömningar i K3 ställer 
större krav på att det finns ett förtroende för den som upprättar bokslutet och att denne följer 
regelverket korrekt samt att korrekt information levereras. Samtliga respondenter var överens 
om att det var viktigt att kunna lita på redovisningsinformationen. Flertalet av respondenterna 
förklarade att de gärna använde reviderade rapporter och att det var positivt om det var någon 
av de stora revisionsfirmorna som reviderat.  Dessa rapporter uppfattades vara mer korrekta 
och en respondent förklarade att “så länge som revisorn är trovärdig och jag kan få fram 
korrekt information så struntar jag i vilka (redovisnings)regler de har använt”.  
 
En respondent såg det som att om det är upp till var och en att göra bedömningar i 
redovisningen ger det utrymme för att försköna eller försämra, vilket gör det svårare för 
denne att göra sina bedömningar. Samma respondent ansåg att det kanske är bättre att 
standardisera redovisningen, som i K2, så att det blir “lite fel hos alla än att vissa företag får 
möjligheten att försköna redovisningen”. Även jämförelser mellan olika företag ansågs 
försvåras vid redovisning enligt K3. En respondent förklarade att under tidspress och vid 
enklare case kan K2s standardiserade redovisning vara att föredra. Detta då det kan gå fortare 
att göra bedömningen eftersom det antagligen finns färre saker man måste reda ut.  

6.2.1.2 Redovisat värde på anläggningstillgång 
Vilket värde som en anläggningstillgång får redovisas till skiljer sig åt mellan regelverken då 
det i K2 inte är tillåtet att skriva upp en fastighet över taxeringsvärdet medan den 
begränsningen inte finns i K3.  
 

“Det vi är ute efter är att säkerställa värdena och det viktiga är att vi anser att det är rätt 
värden.” 
 

Alla respondenter var överens om att det som var viktigt gällande fastigheten var 
marknadsvärdet och inte det redovisade värdet. En respondent förklarade det som att 
anskaffningsvärdet endast är intressant vid tidpunkten för anskaffningen. Marknadsvärdet 
anses vara viktigt då det visar vilka säkerheter som finns i företaget och vad banken skulle 
kunna få ut vid en realisation av säkerheten. En av respondenterna förklarar att siffrorna i 
redovisningen är själva grunden men att de sedan får gå in bakom siffrorna för att titta på vad 
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de faktiskt står för. Flertalet respondenter påpekade att det vanligaste gällande fastigheter är 
att de är undervärderade i redovisningen. Alla respondenter ville på ett tidigt stadium i 
kreditvärdighetsbedömningen fastställa marknadsvärdet på den redovisade tillgången. 
Majoriteten av respondenterna förklarade därmed att det egentligen inte spelar någon roll för 
deras bedömning vilket det redovisade värdet på fastigheten är eftersom de tar fram egna 
värden och justerar redovisningen därefter. Det framkom även i majoriteten av intervjuerna 
att vilken värderingsprincip som tillämpats inte gav någon effekt på bedömningen av 
företagen. 
 
I de fall en tillgång redovisats till verkligt värde gjorde bankerna en bedömning på hur 
trovärdig den värderingen var för att sedan avgöra om de behövde göra ytterligare en 
värdering. I det här bedömningsarbetet framgick att noten om verkligt värde som krävs i K3 
var viktig samt positiv för deras bedömning av värdet på fastigheten. Flertalet av 
respondenterna förklarade att om de bedömde att de kunde lita på att det redovisade värdet 
såg de det som positivt att möjligheten att redovisa till verkligt värde finns i redovisningen. 
De förklarade att om tillgången är redovisad till verkligt värde så krävs det inte att de gör 
några justeringar. En annan respondent såg det positiva i att fastigheten kunde redovisas till 
verkligt värde eftersom anskaffningsvärdet endast är intressant vid just den tidpunkten och 
marknadsvärdering ger en nulägesbild som därmed ligger närmare sanningen vilket ansågs 
bättre.  
 
En respondent uppmärksammade att denne såg en risk i möjligheten för företag att värdera 
tillgångar till verkligt värde eftersom det eventuellt kan leda till att tillgången redovisas till ett 
för högt värde. En annan respondent sa sig föredra redovisning till anskaffningsvärdet då 
denne ansåg sig vara präglad av försiktighetsprincipen. De dolda övervärdena som kan uppstå 
vid redovisning till anskaffningsvärde sågs inte som ett problem då ett marknadsvärde inte var 
svårt att få fram. 
 
Sammanfattningsvis framkom i intervjuerna att det redovisade värdet på fastigheten spelade 
mindre roll då respondenterna i de flesta fall inte använde det redovisade värdet ändå. 
Majoriteten av respondenterna ansåg dock att om värdet stämde med det faktiska 
marknadsvärdet såg de det som positivt att det fanns med i redovisningen eftersom det 
besparade dem justeringsarbete. Vissa respondenter ansåg dock att möjligheten att redovisa 
fastigheten till verkligt värde medförde en risk att fastigheten värderas för högt. 
 
6.2.1.3 Avskrivningsmetod 
Avskrivningsmetoderna skiljer sig åt mellan K2 och K3. I K2 ska fastigheten skrivas av som 
en enhet linjärt över en bestämd period medan i K3 ska fastigheten delas upp i komponenter 
och skriva av varje komponent efter en bedömd nyttjandetid.  
 

“De nya reglerna (komponentavskrivningen) är ju mer rättvisande för det speglar hur länge 
grejerna håller innan man måste göra någonting”. 
 

Majoriteten av respondenterna var överens om att den nya avskrivningsmetoden med 
komponentindelning gav en mer rättvisande bild av hur fastigheten faktiskt förbrukas och 
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därmed även låg närmare vekligheten. En respondent förklarade det som att denne såg 
“substans i siffrorna” och att avskrivningsmetoden gjorde siffrorna relevanta. Dock framkom 
i en intervju att komponentavskrivningen inte kändes trovärdig och att respondenten skulle 
ifrågasätta metoden om den hamnade långt ifrån den traditionella avskrivningstiden. 
Respondenten ansåg att komponentindelningen till stor del antagligen bygger på gissningar 
och att K2s avskrivning kändes mer pålitlig då “siffran inte bara är taget ur luften, utan visar 
ett historiskt snitt”.  
 
6.2.1.4 Tillkommande utgifter för materiella anläggningstillgångar 
I K2 ska alla utgifter för tillkommande utgifter för materiella anläggningstillgångar som inte 
kan bedömas som prestationshöjande för fastigheten kostnadsföras direkt. I K3 däremot ska 
förbättringsarbeten som kan hänföras till komponenterna aktiveras i balansräkningen och 
skrivas av.  
 

“Jag anser att det är relevant att sådant ska skrivas av då det är enormt stora investeringar”. 
 

Alla respondenter ansåg att det var rimligt att utgiften för renovering skulle belasta resultatet 
över flertalet år och därmed föredrogs K3. K3-regelverket ansågs avspegla verkligheten mer 
och respondenterna uppmärksammade att redovisning enligt K2 gav en mer negativ bild av 
företaget. Samtliga respondenter menade att de hade behövt prata med K2-företaget för att 
reda ut vad den stora kostnaden avsåg, vilket inte skulle behövas med K3-företaget. Vidare 
väckte även direktavskrivningen frågor hos respondenterna gällande vad den avsåg, hur den 
hade finansierats samt när nästa stora klumpsumma skulle komma.  
 
6.2.1.5 Leasing 
I K2 ska alla leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal. I K3 ska leasingavtalet 
redovisas som operationellt eller finansiellt beroende på hur det ser ut.  
 

“Jag föredrar den metoden där det blir mer tydligt vad det är för typ av leasing.” 
 

Alla respondenterna föredrog K3-reglerna då metoden ansågs spegla verkligheten bäst och 
gav en bättre bild av vilka åtaganden som kunden faktiskt har. Redovisning enligt K2 skulle 
därmed enligt respondenten innebära merarbete. Detta eftersom de måste stämma av 
uppgifterna med kunden eller själva justera för det finansiella avtalet för att få med värdet i 
balansräkningen. Därmed föredrar de om företaget har möjlighet att från början redovisa i 
enlighet med K3.  
 
6.2.1.6 Periodisering 
I K2 behöver inte poster som understiger 5000 kronor eller återkommande poster som inte 
varierar mer än 20 procent mellan boksluten periodiseras. Inga förenklingsregler finns i K3.  
 

“Är det något som ska periodiseras är det bättre om det gör det för att få ett rättvisande 
resultat.” 
 

Flertalet av respondenterna ansåg att redovisningen ska ligga så nära verkligheten som möjligt 
och de ser därmed att K3 skulle vara bättre på det viset. Samtidigt påpekade flera 
respondenter att de inte såg något problem med redovisningen enligt K2 då de inte kunde 
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tänka sig att det kunde röra sig om så stora summor och att det inte skulle påverka deras 
arbete med kreditvärdighetsbedömningen nämnvärt.  
 
6.2.1.7 Finansiella instrument 
I K3 finns möjlighet att värdera finansiella instrument till verkligt värde. Möjligheten till 
värdering till verkligt värde finns inte i K2. 
 
“Man måste ta hänsyn till vad det är för värdepapper som finns i portföljen.” 
 

Det redovisade värdet på finansiella instrument visade sig, precis som det redovisade värdet 
för fastigheten, inte vara av särskilt intresse i kreditvärdighetsbedömningen. Det viktiga var 
snarare innehållet i portföljen. Detta eftersom värdet kan variera mycket under kort tid och att 
de ofta behöver inta en försiktig ställning till värderingen just av den anledningen. Vidare 
menade några respondenter att de kunde se det positiva i att redovisa finansiella instrument 
till verkligt värde om det var det faktiska värdet på innehavet och det gick att lita på. 
 
6.2.1.8 Aktivering av indirekta tillverkningskostnader 
I K3 ska indirekta tillverkningskostnader i de fall de utgör mer än en oväsentlig del av den 
sammanlagda utgiften för tillverkningen eller uppgår till mer än ett obetydligt belopp för 
företaget räknas med i anskaffningsvärdet. I K2 får inga indirekta tillverkningskostnader 
räknas in i anskaffningsvärdet.  
 

“Är det redovisat till rätt värden? Det är ju ibland jättesvårt för oss att bedöma.” 
 

Gemensamt för respondenterna var att de ville ha en värdering som låg så nära verkligheten 
som möjligt för att kunna bedöma realiseringsvärdet. Dock kunde ingen av respondenterna 
säga vilken av principerna som skulle ge det mest sanningsenliga värdet, då det beror på vad 
lagret består av. Precis som för fastigheten var inte det bokförda värdet det viktiga utan istället 
vilket kapital de kunde få ut i det fall lagret skulle behöva realiseras som exempelvis vid 
konkurs. Därmed ansåg några av respondenterna att de hellre var försiktiga i sin värdering än 
att de riskerade att värdera lagret för högt. De påpekade att om de var osäkra på värdet gjorde 
de sin egen värdering av lagret. En annan respondent förklarade dock att han såg en 
problematik i att samma lager skulle kunna värderas till olika värden då banken därmed får 
olika säkerheter vid en schablonberäkning.  

6.2.2. Informationsgap 

6.2.2.1. Allmänt för regelverken 
 

“Ju mer information som man har desto bättre är det, då behöver man inte gissa så mycket.”  
 

Samtliga respondenter var överens om att mängden information är viktig i 
kreditvärdighetsbedömningen och att ju mer information de får tillgång till desto bättre är det. 
Majoriteten av respondenternas åsikter kan återspeglas i det en respondent sa om att ”Mer 
information är alltid bättre. Sen kanske vi inte använder all information i alla lägen. Men det 
är ju lättare att hitta det man behöver“. Bara det att informationen finns tillgänglig möjliggör 
för respondenterna att hitta svar på något om det skulle behövas. Vidare såg de även att mer 
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information var att föredra då de inte behöver kontakta kunden eller någon annan för att samla 
in kompletterande information. Det framkom även i flertalet intervjuer att respondenterna 
aldrig sett en årsredovisning som de ansett innehållit för mycket information. Respondenterna 
tog i vissa fall även själva fram samma information som gavs i rapporterna. Detta förklarades 
av att de alltid får den informationen genom den interna arbetsprocessen och valde att 
använda den informationen på grund av vana samt att de vill basera alla beslutet på samma 
typ av information. De såg dock gärna att informationen även fanns med i rapporterna då det 
möjliggjorde att göra jämförelser med deras egen information.  
 
6.2.2.2. Tilläggsupplysningar 
I K3 finns krav på betydligt fler tilläggsupplysningar än i K2.  
 

“Noterna är det absolut viktigaste! I min värd så skulle jag vilja ha ännu mer noter för de 
hjälper till mycket i arbetet och förklarar en hel del, mycket det som är mellan raderna.”  
 

Information i form av noter var något som alla respondenter lyfte fram som fördelaktigt och 
en respondent förklarade att “Alla noter ger ju väldigt mycket information, det är enklare om 
man har det svart på vitt.”. Respondenterna anser att om något kan förklaras på en rad i en 
not så underlättas arbetet och det kan på så sätt bidra till att spara tid då tilläggsinformationen 
gör att de inte behöver kontakta kunden. Noterna möjliggör för respondenterna att få ut än 
mer av informationen i rapporterna då de ger en förklaring till saker i rapporterna som 
respondenterna ställer sig frågande till. Exempelvis ses det som fördelaktigt att det i noterna 
finns information om vilka metoder och regler som använts då de kan ge förklaringar till 
varför vissa poster ser ut som de gör. Noten om verkligt värde uppskattades speciellt av 
respondenterna då det är det verkliga värdet som är av intresse för dem, och inte det 
redovisade värdet. Dock uppmärksammade respondenterna att informationen om verkligt 
värde kan vara mer eller mindre användbar beroende på hur man kommit fram till det verkliga 
värdet eftersom olika metoder för beräkningen kan tillämpas. 
 
6.2.2.3. Kassaflödesanalys 
I K3, till skillnad mot K2, är det krav på att en kassaflödesanalys ska upprättas. 
 

“Jag gillar det här underlaget för 3an där det fanns med en kassaflödesanalys, då blir det ju 
väldigt tydligt när man funderar om de kommer att klara att dra runt ett lån.” 
 

Samtliga respondenter berättade att de alltid använde sig av en kassaflödesanalys i 
kreditbedömningen. Kassaflödesanalysen visar företagets faktiska flöde och “det är det som 
ska betala räntor och amortering”. Det framkom att några respondenter alltid tar fram egna 
kassaflödesanalyser, trots att de fanns med i årsredovisningen. Detta förklarades med att de 
vill arbeta enhetligt inom organisationen eller för att det skapas en per automatik från deras 
interna modeller. Flertalet respondenter förklarade också att de ansåg sin egen 
kassaflödesanalys vara bättre då den gav mer information samt möjliggjorde för 
respondenterna att variera vissa siffror och analysera företaget utifrån olika scenarier. Dock 
såg majoriteten av respondenterna det som positivt att en kassaflödesanalys fanns med i 
företagets årsredovisning och förklarade att de på ett eller annat sätt även använder sig av 
denna om den finns med från början i underlaget.  
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6.2.2.4. Nyckeltal i flerårsöversikten 
I K2 krävs endast nyckeltalen soliditet, resultat efter finansiella poster samt nettoomsättning i 
flerårsöversikten, medan det i K3 krävs att tillräckliga nyckeltal redovisas för att ge en 
rättvisande bild av företaget.  
 

“De här (nyckeltalen) räknar jag ju fram ändå.” 
 

Det framkom i intervjuerna att alla respondenter tog fram egna nyckeltal trots att de redan 
fanns i rapporterna eftersom de per automatik fick ut dem genom sina interna modeller. 
Respondenterna uppmärksammade även flertalet fördelar med att använda sina egna nyckeltal 
så som att fler och branschspecifika nyckeltal togs fram samt att alla de nyckeltal som de 
efterfrågar inkluderades. Vidare framkom även att en respondent var mer bekväm med att 
använda underlag från bankens interna modeller och var mer van vid att arbeta med det 
underlaget. Precis som gällande kassaflödesanalysen ansåg dock flertalet av respondenterna 
att det inte skadade om fler nyckeltal presenterades i flerårsöversikten trots att de även tog 
fram informationen själva. En respondent förklarade att genom att studera de nyckeltal som 
finns presenterade i årsredovisningen ges en god historisk bild av hur företaget ser ut och 
ansåg att det var bra med fler nyckeltal som i redovisning enligt K3. Det framkom även att 
nyckeltalen kunde bidra till att snabbt få en uppfattning om företagets övergripande 
ekonomiska ställning. 

6.2.3. Rapporteringsgap 

6.2.3.1. Allmänt för regelverken 
 

“För mig är en rapport som bryter standarden mer jobb för att jag inte är van vid den.”  
 

Några av respondenterna förklarade att standardiserade rapporter var enklare att titta på, 
förenklade för dem att se avvikelser och underlättar arbetet eftersom rapporterna blir mer 
jämförbara. En respondent uttryckte att “generellt att det finns två olika metoder är något 
som försvårar min vardag”. Flertalet respondenter ansåg sig mer vana med att arbeta med 
rapporter upprättade i enlighet med K2. En respondent upplevde K3-regelverket som onödigt 
krångligt och förklarade att en rapport som bryter mot standarden (K2) innebär mer jobb 
eftersom denne inte är van vid redovisningsmetoden. Respondenten beskrev även K3 som ett 
alternativexempel till normalexemplet K2.  
 
5.2.3.2. Tillkommande utgifter för materiella anläggningstillgångar 
 

“Jag är rätt säker på att man hade delat upp den där kostnaden och aktiverat den och kört 
den på flera år.” 
 

Flera av respondenterna reagerade på den stora utgiften för renovering som hade 
direktkostnadsförts i caset i enlighet med K2-regelverkets regler. De menade att det var 
ovanligt att ett sådan stor utgift inte periodiserades och skrevs av över en längre period. Det 
väckte frågor hos respondenterna som funderade över varför företaget valt att ta hela 
kostnaden under ett och samma år. Några av respondenterna sa sig vara ganska övertygade 
om att det inte var så det vanligtvis gick till.  
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6.2.3.3. Uppskrivning 
 

“Vi är vana vid att det är ett undervärde i fastighetsvärdena i balansräkningen. Det är ju det 
vanliga” 
 

Flertalet av respondenterna reagerade på uppskrivningen av fastigheten och ansåg att den var 
lite konstig. Några av dem hade inte stött på det sättet att redovisa alls tidigare och flera 
förstod inte vad syftet med uppskrivningen skulle kunna tänkas vara. De framhöll också att de 
är vana vid att fastigheter redovisas till ett undervärde. De uppmärksammade att 
uppskrivningen, som bland annat får effekter på balansomslutningen och soliditeten, kan få 
effekter för riskratingen som företaget får i kreditvärdighetsbedömningen. Två av 
handläggarna uppmärksammade att om ett företag skrivit upp sin fastighet kan det få effekt på 
riskratingen eftersom modellerna i dagsläget inte tar hänsyn till det.  
 
6.2.3.4. Komponentavskrivning 
 

”Det vanliga är ju att man skriver av en fastighet på 50 år.” 
 

Några av respondenterna uppmärksammade att avskrivningen för Skolgatan 3 var högre än 2 
procent per år. Detta gjorde att respondenterna i vissa fall ställde sig frågande till varför de 
avvek från hur det vanligen såg ut. Flertalet respondenter förstod dock den bakomliggande 
orsaken när de kom till noten om avskrivning där de såg att “de använt de nya reglerna med 
komponentavskrivning.”.   

6.2.4. Förståelsegap 

6.2.4.1. Allmänt för regelverken 
 

“...det kanske uppkommer lite annorlunda och mer frågor vid K3.”  
 

Som tidigare nämnts ansåg flertalet respondenter att redovisningsinformation upprättad i 
enlighet med K3 gav mer svar på många av de frågor som uppkom då de tittade på 
rapporterna. En av respondenterna ansåg dock att redovisning enligt K3 även gav upphov till 
mer frågor och att frågorna var annorlunda än de som kom i K2. De flesta respondenter ansåg 
att K3 krävde lite mer av dem som handläggare. Bland annat eftersom det ökade utrymmet för 
bedömningar kräver att de har förståelse för vilka effekter det kan få på den finansiella 
rapporten. Kunskap om redovisning och olika metoder beskrev en respondent som viktigt då 
de annars skulle kunna riskera att gå miste om affärer utifrån okunskap om redovisningen. En 
annan respondent förklarade att för att kunna göra en rättvis bedömning av ett företag krävs 
att de har koll på olika redovisningsmetoder. Det framkom att respondenterna anser det vara 
viktigt med förståelse för hur man i redovisningen har behandlat och förändrat värden. 

6.2.4.2 Specifika redovisningsmässiga skillnader 
Då vi tillsammans med respondenterna gick igenom caset framkom en hel del frågor om vissa 
poster och de ställde sig frågande till varför man hade gjort på ett visst sätt. Några av 
respondenterna förklarade att de inte förstod syftet till varför man valt att kostnadsföra hela 
renoveringen ett år. En respondent uttryckte gällande redovisningen av renoveringskostnaden 
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i K2 att: ”Jag tyckte det såg jättekonstigt ut med 3 miljoner som direktkostnadsförs. Jag 
förstår inte varför man inte valt att skriva av det där.” 
 
En annan respondent ställde sig frågande till valet gällande komponentavskrivning och såg 
inte syftet med metoden och menade att ”Det är ju standardiserat, och då undrar jag: varför 
gör inte du som alla andra?”. Samma respondent förklarade också gällande 
komponentavskrivning att “där brister min kompetens i vitsen med det”.  En annan 
respondenterna räknade ut en procentuell avskrivning på K3-bolaget och ställde sig då 
frågande till varför de gjorde så stora avvikelser från vad som är lagstadgat.  

6.3. Komfortteorin 

6.3.1. Känsla av osäkerhet  
 

“Kreditgivning är mycket känsla” 
 

Flertalet respondenter framhöll att de i kreditgivningen vill undvika osäkerheter och förklarar 
att det kan leda till att de väljer att säga nej om det känns allt för osäkert. Kreditbedömningen 
beskrivs av en respondent handla om att ha allt material och känna att man kan ta ett beslut 
ifrån det, att man känner sig trygg i det. Dock lyfte en annan respondent fram att man “aldrig 
har alla svaren utan någonstans måste man istället lita på sig själv”. Det framkom i flertalet 
intervjuer att det måste “kännas rätt” innan handläggarna beviljar en kredit. En respondent 
förklarade att kreditgivning handlar mycket om förtroende och att det måste kännas rätt i 
magtrakten. En annan respondent förklarade gällande kreditvärdighetsbedömningen att 
“Intuition och magkänsla är väldigt viktigt”. Vidare beskrev en respondent det som att om 
det kryper lite i kroppen vet man att man inte är klar att ta ett beslut utan det är något som 
måste redas ut först. Flertalet beskrev att de var klara när de kunde stå för beslutet och skulle 
kunna lämna från sig underlaget till vem som helst som skulle kunna göra samma bedömning.  
 
Flertalet respondenter förklarade att de inleder arbetet med att skumma igenom rapporterna 
för att se om allt verkar stämma eller om det finns avvikelser eller som en respondent 
uttryckte det: “hitta de känsliga punkterna”. Respondenterna förklarar att det är själva 
avvikelserna som skapar frågor och kan påverka vad man lägger vikt vid i bedömningen, 
vilket i sin tur kan påverka både om man blir tveksam eller komfortabel. Genom att snabbt gå 
igenom rapporterna skapas en känsla för informationen och det kan enligt en respondent 
användas som “en snabb temperaturmätare”. En respondent förklarade att om denne får 
intrycket av att allt verkar vara i sin ordning och det känns seriöst så får denne mer förtroende 
för rapporten. Respondenten i fråga uppmärksammade även att den ansåg att caset som 
upprättats enligt K3 kändes mer seriös än det som var upprättat enligt K2. Detta delvis till följ 
av mer information i årsredovisningen. En annan respondent förklarar att känslan för kunden 
är viktig och att den går hand i hand med känslan för rapporten. Har man förtroende för 
kunden skapas ett större förtroende för rapporten och omvänt om det finns en osäkerhet kring 
kunden skapas en osäkerhet kring siffrorna i rapporten också. Vidare framkom i flertalet 
intervjuer att informationen direkt känns mer pålitlig om den är reviderad av någon av de 
stora revisionsfirmorna.   
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7. Analys  
 
 

Nedan analyseras användbarheten av redovisningsinformation upprättad i enlighet med K2 
och K3 i kreditvärdighetsbedömningen. I studien ses användbarheten utifrån informationens 
förmåga att reducera osäkerhet i kreditvärdighetsbedömningen. Teorin om 
informationsasymmetri och komfortteorin ligger till grund för analysen av det empiriska 
materialet.  
 

7.1 Reduktion av osäkerhet i kreditvärdighetsbedömningen 
I det empiriska materialet framgår att risk och osäkerhet är centralt i 
kreditvärdighetsbedömningen. Användarna strävar i sitt arbete efter en riskfri utlåning och 
använder redovisningsinformationen för att bedöma företagets återbetalningsförmåga. 
Samtidigt uppmärksammas att kreditgivning alltid innebär en risk och en användare förklarar 
att det handlar om att “vi ska vara komfortabla med att vi ska få tillbaka pengarna”.  
 
Precis som tidigare forskning påvisat framgår att beslutsfattarna använder 
redovisningsinformation för att reducera osäkerhet i kreditvärdighetsbedömningen (Kundid & 
Ercegovac, 2011). Kreditvärdighetsbedömningen kan därmed ses som en process där 
bankerna vill minska osäkerheten gällande företagets återbetalningsförmåga. Processen liknar 
på så vis den komfortproducerande aktivitet som beskrivs i Carrington och Catasús (2007) 
studie. Därmed styrks att informationens användbarhet i kreditvärdighetsbedömningen kan 
bedömas utifrån dess förmåga att reducera osäkerhet. 

7.1.1 Kvalitetsgap 
Redovisningsinformationens kvalitet lyfts fram som en av de främsta faktorer som påverkar 
informationsasymmetri mellan företag och kreditgivare (Easly & O’Hara, 2004; Reed & Gill, 
1989). Informationens kvalitet är kopplad till kvalitetsgapet inom teorin om 
informationsasymmetri. Gapet uppstår när det finns en skillnad mellan användarens 
önskvärda kvalitet på informationen och informationens faktiska kvalitet. I takt med att 
informationens kvalitet ökar minskar informationsasymmetrin, vilket även leder till att 
osäkerhet reduceras för användaren (Vakilifard et al., 2011).  
 
Informationens kvalitet kan utvärderas utifrån de två övergripande kriterierna tillförlitlighet 
och relevans. I de fall inget av kriterierna uppfylls tappar informationen sin användbarhet 
(Obaidat, 2007). De redovisningsmässiga skillnader som beror på regelverken K2 och K3 ger 
effekter på den information som presenteras i de finansiella rapporterna. Användarna kan på 
så vis uppfatta att informationen som ges av de olika regelverken besitter olika kvalitet.  
 
På nästa sida presenteras en analystabell som visar utvalda delar från den kodnings- och 
kategoriseringsprocess som närmare beskrevs i metodavsnittet. Tabellen syftar till att ge en 
sammanfattande bild av det insamlade material som kopplas till kvalitetsgap. 
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KVALITETSGAP 
 

Meningsbärande  
enhet 

Kondenserad  
enhet 

Påverkande 
faktor  

Påverkan på 
kvalitetsgap 
 

Osäkerhets-
reducerande 
regelverk 

“Jag kan tycka att fördelen med 
K3 är om man sköter det rätt så 
kan man ju få det att spegla 
verkligheten mer än K2”.  

Om det sköts rätt 
speglar K3 
verkligheten bättre än 
K2 

Tillförlitlighet Minskat K3 

”De nya reglerna 
(komponentavskrivning) är mer 
rättvisande, de visar ju hur 
länge grejerna faktiskt håller” 

Komponent-
avskrivning mer 
rättvisande 

Tillförlitlighet 
& 

relevans 
Minskat K3 

”Skulle de komma fram till 
någonting annat i snitt här så 
skulle jag ifrågasätta det, så jag 
ser inte komponentavskrivning 
som någon fördel. De har ju 
lagt in vad de tror, men det har 
dem ingen aning om” 

Komponent-
avskrivning upplevs 
vara baserad på 
gissningar och ses 
inte som någon fördel 

K3 saknar 
tillförlitlighet 

& 
relevans 

 

Minskat K2 

”Det bokförda värdet (på 
fastigheten) spelar ingen roll, 
utan vi använder egna värden” 

Det redovisade värdet 
spelar ingen roll 

K2 & K3 
saknar 

relevans 

Kvalitetsgap 
ej påverkat 

Inget av 
regelverken 

”Jag vill ju inte se uppblåsta 
balansräkningar som är för 
stora som inte visar en 
rättvisande bild” 

Vill inte ha en 
balansräkning som är 
ej rättvisande 

Tillförlitlighet Minskat K2 

”Om vi antar att värderingen är 
korrekt, då behöver jag inte 
räkna på det själv.” 

En korrekt värdering 
behöver inte räknas 
på 

Tillförlitlighet Minskat K3 

”Anskaffningsvärdet är endast 
intressant vid tidpunkten för 
anskaffningen och 
marknadsvärdet är en mer 
nulägesbild så den är bättre.” 

Anskaffningsvärdet 
endast intressant vid 
anskaffning, 
marknadsvärdet anses 
bättre då nulägesbild 
fås 

Relevans Minskat K3 

”Det är relevant att sådana här 
enormt stora investeringar 
borde skrivas av” 

Anses relevant att 
stora investeringar 
skrivs av 

Tillförlitlighet Minskat K3 

”Kommer det komma 3 miljoner 
till? Vad har man gjort med de 
där 3 miljonerna?” 

Stor utgift väcker 
frågor 

K2 saknar  
tillförlitlighet 

& 
relevans 

Minskat K3 

”Metoden (leasing) enligt K3 
speglar ju verkligheten bäst.” Leasing & 

periodisering i K3 är 
närmare verkligheten 

Tillförlitlighet Minskat K3 ”Det blir samma med 
periodisering, så nära 
verkligheten som möjligt” 
”Man går inte enbart på den 
informationen som finns i ett 
bokslut. Man ber om ett utdrag i 
depån. Vad det är för finansiella 
instrument?” 

Kompletterande 
information om 
finansiella 
instrumenten krävs 

K2 och K3 
saknar 

tillförlitlighet 
&  

relevans 

Kvalitetsgap 
ej påverkat 

Inget av 
regelverken 

”Den värderingen (av lager) 
som är närmast sanningen är 
den bästa, men det är svårt för 
oss att bedöma” 

Kan ej bedöma vilket 
regelverk som ger 
efterfrågad 
sanningsenlig bild 

K2 & K3 
saknar 

tillförlitlighet  
&  

relevans 

Kvalitetsgap 
ej påverkat 

Inget av 
regelverken 

 

Tabell 9. Analystabell kvalitetsgap, egen konstruktion med inspiration från Graneheim & Lundman (2004). 
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7.1.1.1 Allmänt för regelverken  
I empirin framgår att användarna efterfrågar så verklighetsbaserad redovisningsinformation 
som möjligt. Användarna efterfrågar således en hög nivå på informationens kvalitet. Detta 
utifrån att informationens kvalitet bland annat avgörs om informationen ger en trovärdig och 
giltig bild av verkligheten. Vidare bedöms kvaliteten utifrån hur tillförlitlig informationen är, 
där hög kvalitet innebär att användarna med säkerhet kan lita på informationen (Obaidat, 
2007; Svensson, 2003).  
 
Användarna ansåg också att K3 i större utsträckning möjliggjorde en avspegling av 
verkligheten än K2. Dock påpekades att det krävs att “man sköter det rätt” för att 
informationen i K3 ska vara mer användbar. Tillförlitligheten spelar på så vis en avgörande 
roll för den ökade användbarhet redovisningsinformation i enlighet med K3 kan ge. 
Resonemanget kopplas till den ökade möjligheten till bedömningar i K3. Detta medför både 
att mer verklighetstrogen information kan levereras men också att det krävs förtroende för 
upprättaren av rapporterna. Det här visar att information som i högre grad baseras på 
bedömningar, som i K3, initialt ses som mer osäker. I dessa fall blir 
redovisningsinformationens tillförlitlighet avgörande för informationens användbarhet för 
beslutsfattare. Att tillförlitlighet blir viktigare kan förklaras av att kriteriet är en överordnad 
faktor som om den saknas helt leder till att informationen blir värdelös för användaren 
(FASB, 1980; Obaidat, 2007). 

7.1.1.2 Komponentavskrivning 
Majoriteten av användarna upplevde komponentavskrivning som mer användbar i deras 
arbete än enhetsavskrivning. Komponentavskrivning har således en högre tillförlitlighet 
eftersom informationen uppfattas ge en mer rättvisande och giltig bild av verkligheten 
(Svensson, 2003). Metoden förklarades av en användare ge en bättre bild av “hur länge 
grejerna faktiskt håller”. Detta visar att informationen besitter relevans genom att den har 
prognosvärde då informationen ger användaren ett bättre underlag för att förutse framtida 
händelser (IASB, 2010), vilket i det här fallet gäller byggnadens troliga förbrukningstakt. 
Utifrån ovanstående påvisas att komponentavskrivning ligger närmare användarnas önskvärda 
kvalitet på informationen än vad enhetsavskrivning gör. Komponentavskrivningsmetoden 
minskar på så vis kvalitetsgapet, vilket bidrar till minskad informationsasymmetri och 
reducerad osäkerhet för användaren. 
 
Endast en användare uttryckte en motsatt åsikt gällande komponentavskrivning. Denne 
förklarade att “sia in i framtiden specifikt ser jag ingen anledning till”, vilket visar att 
användaren inte såg informationen vara varken relevant eller tillförlitlig. Det här kan förklaras 
av att i de fall en uppskattning av ett framtida värde görs där det inte kan fastställas om värdet 
är korrekt eller felaktig krävs det att processen för uppskattningen är fri från brister och 
uppfattas som trovärdig (FASB, 2010). Användaren förklarade att denne ansåg 
komponentavskrivningsmetoden vara baserad på gissningar. Detta tyder på att den 
bakomliggande processen uppfattas som bristfällig och uppskattningen inte trovärdig.  
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Enhetsavskrivning på en bestämd tid ansåg användaren som mer relevant då “siffran inte 
bara är tagen ur luften, det är ju ett snitt av vad historien visat”. Uttalandet kan hänföras till 
informationens prognosvärde eftersom basen för att försöka förutse en framtida händelse 
bygger på att det finns en historisk grund (Obaidat, 2007). Enhetsavskrivning uppfattas enligt 
uttalandet ha en bättre historisk grund än komponentavskrivning och därmed har 
informationen i K2 högre relevans för användaren än K3. 
 
7.1.1.3 Redovisat värde på fastigheten   
I kreditvärdighetsbedömningen efterfrågar användarna alltid ett nuvärde på fastigheten. Det 
framgår att de på ett eller annat sätt alltid fastställer det verkliga värdet själva oavsett 
redovisat värde. Genom att användarna inte enbart går på det redovisade värdet utan även tar 
hänsyn till det verkliga värdet möjliggörs en så korrekt kreditvärdighetsbedömning som 
möjligt (Andersson, 2001a). En användare förklarade att “anskaffningsvärdet endast är 
intressant vid tiden för anskaffningen”. Anskaffningsvärde tappar således snabbt relevans i 
form av aktualitet eftersom informationen inte längre kan påverka beslutet (Obaidat, 2007). 
Att användarna själva fastställer verkligt värde är ett tydligt exempel på att de inte ser 
informationen som tillförlitlig eftersom den inte levererar en trovärdig eller giltig bild av 
verkligheten (Obaidat, 2007; Svensson, 2003). Det framgår att redovisning av fastigheters 
värde, oavsett metod, sällan har den kvalitet som efterfrågas av användarna och kan därmed 
inte heller användas som underlag i beslutsfattandet (Salehi & Rostami, 2013). Utifrån detta 
kan varken K2 eller K3s metod ses som mer användbar eller bidra till minskat kvalitetsgap. 
Det uppstår på så vis ingen skillnad beroende på tillämpat regelverk eftersom användarna 
justerar värdet, vilket möjliggör att informationen kontinuerligt definieras på samma sätt 
(Reed & Gill, 1989). 
 
Det framkom dock viss skepsis och kritik mot redovisning till verkligt värde. En användare 
förklarade gällande K3 att denne “inte vill se uppblåsta balansräkningar”. 
Uppskrivningsmöjligheten i K3 blir på så vis ett exempel på information som minskar i 
trovärdighet om den uppfattas som skev eller manipulerad (IASB, 2010). Utifrån kritiken 
uppmärksammas att redovisning till anskaffningsvärde inte når upp till den önskvärda nivån 
på kvalitet som användaren har men ändock uppfyller kravet bättre än redovisning till verkligt 
värde. Därmed påvisas att i de fall värderingen i K3 inte ses som tillförlitlig till följd av att 
den uppfattas som skev eller manipulerad (Obaidat, 2007; Svensson, 2003) är informationen 
av lägre kvalitet än redovisning till anskaffningsvärde. 
 
I de fall användarna ansåg sig kunna lita på redovisning till verkligt värde sågs dock 
redovisningsmöjligheten i K3 som fördelaktig. Om det exempelvis framgår att värderingen är 
utförd av en godkänd värderingsman uppfattas informationen som tillförlitlig och trovärdig. I 
K3 krävs att det framgår i vilken utsträckning som verkligt värde baserats på en värdering 
utförd av en oberoende värderingsman (BFNAR 2012:1). Regelverket besitter därmed 
möjligheten att skapa relevans och tillförlitlighet för användaren gällande det redovisade 
värdet. K3 kräver även redogörelse för betydande uppskattningar och antaganden som gjorts 
vid framtagandet av verkligt värde, vilket ytterligare ses bidra till informationens 
tillförlitlighet (FASB, 2010). Redovisning enligt K3 har på så vis möjlighet att bidra till ökad 
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användbarhet samt minskad osäkerhet. Detta då kvalitetsgapet minskar till följd av ökad 
tillförlitlighet och relevans i informationen. Dock krävs att tilläggsinformationen är av sådan 
kvalitet som användaren kräver. I annat fall kan redovisning till verkligt värde bidra till sämre 
kvalitet i informationen än redovisning till anskaffningsvärde, vilket ökar osäkerheten i 
kreditvärdighetsbedömningen och minskar informationens användbarhet. 

7.1.1.4 Tillkommande utgifter för materiella anläggningstillgångar 
Redovisningen av förbättringsarbeten enligt K3 ansåg användarna gav en mer sanningsenlig 
bild av den ekonomiska händelsen än enligt K2. K3s metod ses därmed som mer tillförlitlig 
eftersom den gav en trovärdig och giltig bild av verkligheten (Svensson, 2003). Redovisning i 
enlighet med K3 bidrar på så vis med information som i högre grad når upp till den 
kvalitetsnivå som användarna efterfrågar. Detta minskar således kvalitetsgapet och reducerar 
osäkerhet för användaren (Vakilifard et al., 2011). Många av användarna ställde sig frågande 
till vad summan i K2-bolaget bestod av samt när nästa stora kostnad skulle komma. 
Informationens fullständighet och därmed även tillförlitlighet är på så vis inte tillräcklig 
eftersom beskrivningen av vad posten representerar upplevs som bristfällig (IASB, 2010). 
Osäkerheten kring nästa stora kostnad visar på att informationen saknar prognosvärde 
eftersom den inte hjälper beslutsfattaren att förutse framtida händelser (IASB, 2010). 
Informationen i K3 bidrar på så vis i större utsträckning till minskat kvalitetsgap och 
reducerad osäkerhet för användaren i kreditvärdighetsbedömningen. 

7.1.1.5 Leasing och periodisering 
Redovisning enligt K3 gällande leasingavtal och periodisering föredrogs av alla användare. 
Regelverket ger mer tillförlitlig information utifrån att de båda metoderna ger en trovärdig 
och pålitlig bild av verkligheten (Svensson, 2003). Informationen i K3 når i högre 
utsträckning upp till användarnas önskvärda nivå på kvaliteten eftersom de alltid efterfrågar 
redovisningsinformation som ligger så nära verkligheten som möjligt. Informationens högre 
kvalitet bidrar på så vis till minskat kvalitetsgap och reducerad osäkerhet i 
kreditvärdighetsbedömningen. Några respondenter påpekade dock att skillnaden mellan 
regelverken gällande periodisering av poster ansågs vara så liten att det endast skulle få 
marginella effekter för deras arbete, om ens några. Fördelen metoden enligt K3 ger i ökad 
tillförlitlighet är på så vis inte något som har en avsevärd betydelse för regelverkens olika 
användbarhet.   

7.1.1.6 Finansiella instrument 
Det redovisade värdet på finansiella instrument ansåg inte användarna vara av intresse utan ett 
nuvärde efterfrågas alltid. Användarna uppfattade informationen som en “färskvara” eftersom 
värdet snabbt kunde svänga. Oavsett tillämpat regelverk förlorar således informationen snabbt 
sin aktualitet. Detta kan förklaras av kvalitetskriteriet relevans där informationen måste vara 
beslutsfattarna till handa medan den fortfarande har förmåga att påverka beslutet (Obaidat, 
2007). Informationen anses därmed inte nå upp till användarnas krav på kvalitet och fungerar 
på så vis inte heller som underlag för att fatta ekonomiska beslut (Salehi & Rostami, 2013). 
Ingen av redovisningsmetoderna bidrar därmed till minskat kvalitetsgap eller reducerad 
osäkerhet i kreditvärdighetsbedömningen. 
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7.1.1.7 Aktivering av indirekta kostnader 
Det redovisade värdet på lagret är enligt användarna inte det viktiga utan det viktiga är vilket 
kapital som kan realiseras vid fallissemang. Även här efterfrågas ett värde som ligger så nära 
verkligheten som möjligt för att kunna bedöma realisationsvärdet. Dock kunde ingen av 
användarna bedöma vilket redovisningsregelverk som gav den mest sanna bilden eftersom 
lagervärde måste bedömas utifrån lagret utgörs av. Användarnas önskvärda nivå på kvaliteten 
i redovisningsinformationen uppfylls därmed inte bättre av varken K2 eller K3s metod 
eftersom ingen ger en exakt bild av verkligheten. Inget av regelverken uppfyller kriteriet 
trovärdighet eftersom de inte levererar information som beslutsfattaren med säkerhet kan lita 
på och använda som underlag för att ta ekonomiska beslut (Salehi & Rostami, 2013).  
 
Informationen som ges av regelverken saknar även prognosvärde eftersom den inte hjälper 
beslutsfattaren att förutse framtida händelser (IASB, 2010), som i det här fallet 
realisationsvärdet på lagret. Utifrån detta ses inget av regelverken varken minska 
kvalitetsgapet eller reducera osäkerhet för användaren. Dock framkom att i de fall 
informationen inte gav en sanningsenlig bild föredrogs ett för lågt redovisat värde än ett för 
högt. På så vis ses redovisning enligt K2 föredras av användarna eftersom metoden ger en 
lägre lagervärdering. Därmed kan redovisning enligt K2 ses som mer tillförlitlig än 
redovisning enligt K3 trots att informationen inte når upp till den önskvärda nivån på kvalitet. 
På så vis kan lagervärdering enligt K2 uppfattas som mer användbar för beslutsfattaren. 
 
7.1.1.8 Sammanfattning 
Användarna uppfattar att informationen som ges av K3 har potential att uppnå en högre 
kvalitet än den som ges av K2 eftersom regelverket möjliggör en redovisning som bättre 
speglar verkligheten. De måste dock kunna fastställa informationens tillförlitlighet för att den 
ska anses vara mer användbar. Detta kan förklaras med att om relevant information saknar 
tillförlitlighet tappar den sin användbarhet (Obaidat, 2007). Då informationen kan framställas 
på olika vis vid tillämpning av K3 ansåg användarna att det i vissa fall krävdes mer arbete för 
att fastställa informationens tillförlitlighet. I de fall användarna inte kan lita på informationen 
blir redovisning enligt K3 mindre användbar än redovisning av K2, trots att informationen i 
K3 uppfattas ha potential att ge högre kvalitet. 

7.1.2 Informationsgap 
I tidigare litteratur har vi kunnat utläsa att mängden information är den faktor som främst lyfts 
fram som påverkande på informationsasymmetri där tillgång till mer information leder till 
minskad informationsasymmetri (Brent & Addo, 2012; Vakilifard, Rostami & Salehi, 2011). 
Informationsgap uppstår när det finns en skillnad mellan den efterfrågade mängden 
information och den levererade mängden information (Vakilifard et al., 2011).  
 
Tidigare litteratur har dock uppmärksammat att mer information inte alltid leder till bättre 
beslutsunderlag (Andersson, 2001b; Trönnberg & Hemlin, 2012). Det här kan bland annat 
kopplas tillbaka till kvaliteten i informationen eftersom informationen måste vara tillförlitlig 
och relevant för att den ska vara användbar (Obaidat, 2007). Tillhandahållande av mer 
information kan på så vis snarare ses som möjliggörande för att nå upp till användarnas 
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efterfrågade mängd information än att mer information alltid uppfattas som användbar och 
alltid bidrar till minskat informationsgap. Gällande K2 och K3 sägs det att K3-regelverket ger 
mer omfattande information i de finansiella rapporterna än K2 (PwC, 2012). Dock har det inte 
undersökts om användarna upplever den ökade informationstillgången i K3 som användbar.  
 
Nedan följer en analys av informationsgapet, vilken inleds med en analystabell som visar en 
sammanfattande bild av det insamlade material som kopplas till informationsgap.  
 

INFORMATIONSGAP 
Meningsbärande enhet Kondenserad  

enhet 
Påverkande 
faktor 

Påverkan på 
informations-
gap 
 

Osäkerhets-
reducerande 
regelverk 

“Ju mer information som man har 
desto bättre är det, då behöver 
man inte gissa så mycket.” 

Mer information 
är bättre då 
arbetet underlättas Mängd Minskar K3 

“Det är alltid bättre med mer 
information!” 

Mer information 
alltid bättre Mängd Minskat K3 

”Noten är det absolut viktigaste, i 
min värld skulle jag vilja ha ännu 
mer noter” 

Mer fotnoter är 
önskvärt 

Mängd Minskat K3 

”Noter är alltid jättebra. Mycket 
noter! Noter gör alltid att man 
slipper ringa ett par gånger. Så 
oavsett vilka noter som kommer 
till är det bra.” 

Mer noter är alltid 
positivt 

Mängd Minskat K3 

”Sen kommer det en 
kassaflödesanalys här som inte 
skadar” 

Kassaflödesanalys 
inte negativt att ha 
med 

Mängd Minskat K3 

”Jag gillar det här underlaget för 
3:an där det fanns med en 
kassaflödesanalys, då blir det ju 
väldigt tydligt när man funderar 
sen om de kommer att klara att 
dra runt ett lån.” 

Positiv med 
kassaflödesanalys 
då tydlig bild av 
ekonomisk styrka 
ges 

Mängd Minskat K3 

”Det går bra att använda den 
här, men då vi matar in datan får 
vi den per automatik” 

Egen 
kassaflödesanalys 
används 

Mängd ej 
påverkande Ingen påverkan 

Inget av 
regelverken 

 
”Bara genom att kolla på 
förstasidan (med nyckeltal) så får 
jag ju ut en mer historisk bild av 
hur det ser, men i K2 får jag ju 
leta och räkna lite egna 
nyckeltal.” 

Bättre historisk 
bild med mer 
nyckeltal betyder 
mindre arbete Mängd Minskat K3 

”Programmet räknar ut 
nyckeltalen per automatik” 

Nyckeltal på 
förstasidan 
oviktigt 

Mängd ej 
påverkande Ingen påverkan 

Inget av 
regelverken 

 
 
Tabell 10. Analystabell informationsgap, egen konstruktion med inspiration från Graneheim & Lundman (2004). 
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7.1.2.1 Allmänt för regelverken 
Samtliga användare förklarar att mängden information är av stor betydelse i 
kreditvärdighetsbedömningen och att ju mer information som finns att tillgå desto bättre är 
det. Användarnas åsikt motsäger på så vis vad tidigare forskning kommit fram till om att mer 
information inte alltid ger ett bättre beslutsunderlag (Andersson, 2001b; Svensson, 2003; 
Trönnberg & Hemlin, 2012). Dock framkom att användarna “aldrig sett någon 
årsredovisning som innehållit för mycket information”. Att mer redovisningsinformation 
alltid är att föredra kan på så vis förklaras med att användarna aldrig upplevt 
informationsmängden som ohanterlig (Svensson, 2003). Den efterfrågade mängden 
redovisningsinformation kan därmed fastställas vara hög bland användarna, vilket går i linje 
med att större mängd redovisningsinformation möjliggör ett bättre beslutsunderlag 
(Svenssons, 2003). 
 
I analystabellen för informationsgapet kan utläsas att den ökade informationsmängden i 
många fall uppfattas som användbar av användarna. På så vis minskar K3 informationsgapet 
och reducerar osäkerhet i kreditvärdighetsbedömningen i större utsträckning än K2. Utifrån 
mängd är K3 därmed det regelverk som är mer användbart för användarna. Det här går i linje 
med de studier som visat att regelverk som bidrar till ökat tillhandahållande av 
redovisningsinformation leder till minskad informationsasymmetri mellan företaget och dess 
intressenter (Healy & Palepu, 2001; Leuz & Verrecchia, 2000). 
 
7.1.2.2 Noter 
Samtliga användare föredrog att det fanns mycket noter i de finansiella rapporterna. 
Information i form av noter uppfattades som viktig, vilket styrker K3s användbarhet då 
regelverket kräver mer noter än K2. Att användarna ser noterna som viktiga kan grunda sig i 
att siffrorna i sig inte ger dem tillräcklig information att grunda beslutet på. Det här styrks av 
att i de fall noterna saknas måste användarna i många fall samla in kompletterande 
information utöver den som tillhandahålls i årsredovisningen. Därmed blir noterna en tydlig 
faktor som bidrar till att användarnas önskvärda nivå på mängden information uppnås och att 
osäkerheten i kreditvärdighetsbedömningen i större utsträckning reduceras (Salehi & Rostami, 
2013). Den ökade mängden noter som ges av K3 ligger på så vis närmare kreditgivarnas 
uppfattning om önskvärd mängd information. Det kan därmed fastställas att fler noter bidrar 
till reducerad osäkerhet i kreditvärdighetsbedömningen till följd av minskat informationsgap 
och därmed även minskad informationsasymmetri.  
 
Även specifika noter uppmärksammades bidra till informationens användbarhet så som noten 
om verkligt värde på fastigheten. Information i noten framhölls som viktig eftersom 
användarna efterfrågade ett verkligt värde och gärna ville se hur företaget tagit fram det 
verkliga värdet. Noten bidrar till att informationen om verkligt värde överförs till dem på ett 
tillräckligt vis. På så vis reducerar K3 informationsgapet och osäkerheten i 
kreditvärdighetsbedömningen i större utsträckning än K2. 
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7.1.2.3 Kassaflödesanalys 
Alla användare ansåg det vara fördelaktigt att det fanns en kassaflödesanalys i de finansiella 
rapporterna. Den ökade mängden information i form av kassaflöde bidrar således till ökad 
användbarhet för beslutsfattarna. Detta blir till fördel för K3 eftersom regelverket, till skillnad 
från K2, kräver att en kassaflödesanalys upprättas. Förekomsten av kassaflödesanalys gör att 
önskvärd information i större utsträckning överförs till användaren och bidrar på så vis till 
minskat informationsgap (Vakilifard et al., 2011).  
 
Användarna såg förekomsten av kassaflödesanalys som positiv och använde sig till viss del av 
informationen. Dock uppmärksammades att de även alltid upprättar en egen 
kassaflödesanalys. Detta förklarades i samtliga fall med att de interna modellerna som 
används i kreditvärdighetsbedömningen per automatik producerade en kassaflödesanalys. Till 
följd av kredithandläggarnas arbetsprocess får den ökade mängden information som kommer 
till följd av krav på kassaflödesanalys mindre betydelse för regelverkens olika användbarhet. 
Detta blir ett tydligt exempel på då informationens användbarhet påverkas av kreditinstitutens 
interna modeller (Svensson, 2003). Dock ses ändå förekomsten av en kassaflödesanalys bidra 
till minskat informationsgap samt reducerar osäkerhet i kreditvärdighetsbedömningen 
eftersom användarna till viss del ändock använde sig av informationen. 
 
7.1.2.4 Nyckeltal 
I kreditvärdighetsbedömningen använder kredithandläggarna sig av flertalet nyckeltal och den 
efterfrågade mängden information kan därmed fastställas som hög. I K3 krävs att fler 
nyckeltal redovisas än i K2 vilket i ett första skede skulle indikera att regelverket i större 
utsträckning minskar informationsgapet. Dock framgick det att samtliga användare fick fram 
egna nyckeltal genom de interna modellerna. Detta förklarar varför några användare ansåg att 
antalet nyckeltal i flerårsöversikten inte gjorde någon skillnad i deras arbete. Dock ansåg 
majoriteten att det inte var en nackdel med många nyckeltal i flerårsöversikten. Även här kan 
vi se att användarnas arbetsprocesser leder till att den fördel som kommer av ökad mängd 
information inte ökar informationens användbarhet avsevärt. Då användarna såg det som 
positivt att nyckeltalen var med i underlaget kvarstår en viss reduktion av osäkerhet till följd 
av den ökade mängden information. Därmed kan K3-regelverket även gällande nyckeltal ses 
bidrar till ökad användbarhet samt minskat informationsgap. 
 
7.1.2.5 Sammanfattning 
I analysen av informationsgapet framgår att den ökade mängden information som ges av K3 
är av sådant slag som efterfrågas av användarna. Överlag framgår att användarna alltid ser 
mer tillgänglig information som positivt. Utifrån detta ses informationen som ges av K3 som 
mer användbar än informationen som ges av K2 eftersom den i större utsträckning minskar 
informationsgapet samt reducerar osäkerhet i kreditvärdighetsbedömningen. K3 är på så vis 
ett exempel på ett regelverk som tillhandahåller användaren med mer information vilket i sin 
tur minskar informationsasymmetrin (Healy & Palepu, 2001; Leuz & Verrecchia, 2000) Dock 
ska det uppmärksammas att den ökade informationsmängden i K3 i vissa fall inte har någon 
större effekt på informationsgapet eftersom kreditgivarna får fram samma information genom 
sina interna modeller.  
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7.1.3 Rapporteringsgap 
När användarnas uppfattning om hur informationen i de finansiella rapporterna borde 
rapporteras inte överensstämmer med hur informationen faktiskt rapporteras uppstår ett så 
kallat rapporteringsgap (Vakilifard et al., 2011). Gällande K2 och K3 kan vi, som tidigare 
nämnts, se att de redovisningsmässiga skillnader som finns regelverken emellan får effekter 
på rapporternas innehåll och utformning. Därmed uppstår även en skillnad i hur den 
finansiella informationen rapporteras vilket kan ge upphov till rapporteringsgap.   
 
Nedan följer en analys av rapporteringsgapet, vilken inleds med en analystabell som visar en 
sammanfattande bild av det insamlade material som kopplas till rapporteringsgap.  
 

RAPPORTERINGSGAP 
Meningsbärande  
enhet 

Kondenserad  
enhet 

Påverkande 
faktor  

Påverkan på 
rapporterings-
gap 
 

Osäkerhets-
reducerande 
regelverk 

”Jag är rätt säker på att 
man hade delat upp den 
(renoveringskostnaden) 
och aktiverat den och 
kört den på flera år” 

Säker på att 
renoveringen skulle ha 
aktiverats och skrivits 
av 

Förväntad metod K2 skapar 
rapporteringsgap K3 

”Det vanliga är ju att 
man skriver av en 
fastighet på 50 år.” 

Vana vid att fastigheter 
skrivs av på 50 år Förväntad metod K3 skapar 

rapporteringsgap K2 

”När det gäller 
fastighetsbolag är vi 
vana vid att det är ett 
undervärde i 
fastighetsvärdena i 
balansräkningen. Det är 
ju det vanliga.” 

Vana vid att 
fastigheterna är 
redovisade till 
undervärden Förväntad metod K3 skapar 

rapporteringsgap K2 

”Om man har två fall 
där det ena bolaget har 
skrivit upp fastigheten 
och det andra inte, då 
blir det ju intressant. För 
då kan jag tänka mig att 
de får olika rating.” 

Det redovisade värdet 
på fastigheten påverkar 
ratingen av företaget 

Förväntad metod K3 skapar 
rapporteringsgap K2 

”Det här (K2) är ju 
normalexemplet och det 
här (K3) är mer av ett 
alternativexempel” 

K2 ses som 
normalexemplet och 
K3 som 
alternativexemplet 

Förväntad metod K3 skapar 
rapporteringsgap K2 

”Jag ser ju K2 som min 
standard och för mig 
innebär en rapport som 
bryter mot standarden 
mer jobb för mig för att 
jag inte är van vid den.” 

K2 ses som standard 
och annan rapport 
innebär mer jobb Förväntad metod K3 skapar 

rapporteringsgap K2 

 
Tabell 11. Analystabell rapporteringsgap, egen konstruktion med inspiration från Graneheim & Lundman 
(2004). 
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7.1.3.1 Allmänt för regelverken 
Användarna upplevde redovisningsinformation rapporterad enligt K2 som den metod de var 
mest vana vid. Det framgick att användarna besatt viss teoretisk kunskap om de båda 
regelverken, men inte hade någon större erfarenhet av att använda rapporter upprättade enligt 
K3 i kreditvärdighetsbedömningen. Vidare ansågs en rapport som bryter mot användarnas 
standard upplevas som svårare att arbeta med. En respondent beskrev rapporten upprättad i 
enlighet med K2 som den standardiserade metoden och rapporten upprättad enligt K3 som 
“mer av ett alternativexempel”. Därmed framkommer att K3-rapporten inte uppfattades vara 
upprättad så som förväntat. Detta gav upphov till ett rapporteringsgap för rapporten upprättad 
enligt K3 vilket ledde till att användaren upplevde större osäkerhet med siffrorna i 
redovisningsinformationen.  
 
7.1.3.2 Avskrivningsmetod 
Några av respondenterna reagerade på att avskrivningstakten var snabbare än vanligt för K3-
bolaget. Reaktionen från användarna indikerar att avskrivningsmetod enligt K3 inte var den 
som förväntades och därmed ses metoden ge upphov till rapporteringsgap. Majoriteten förstod 
dock varför avskrivningstakten i K3 var snabbare än de var vana vid när de såg noten om 
avskrivningsmetod. Metoden i K3 gav initialt upphov till större osäkerhet i 
kreditvärdighetsbedömningen än redovisning enligt K2, vilket ses som bakgrunden till 
rapporteringsgapet. I och med tilläggsinformationen i noten får dock rapporteringsgapet inte 
någon större påverkan på regelverkets användbarhet. 
 
7.1.3.4. Redovisat värde på fastigheten 
Användarna sa sig vara vana vid att fastigheter redovisas till ett undervärde. Flertalet av 
användarna påpekade dock att de inte tidigare sett en redovisning där fastigheten redovisats 
till verkligt värde. Detta visar att användarna förväntar sig redovisning enligt K2s metod där 
fastigheten redovisas till anskaffningsvärde. Vidare framgick även i ett par fall att företagets 
riskrating kan påverkas om fastigheten är uppskriven, eftersom användarnas interna 
ratingmodeller i dagsläget inte tar hänsyn till den redovisningsmässiga möjligheten i K3. 
Detta är ett exempel på när de interna modellerna styr hur informationen bör vara utformad 
för att informationshanteringen ska bli effektiv i kreditvärdighetsbedömningen samt hur väl 
redovisningsinformationen kan användas som informationsunderlag (Svensson, 2003). Vidare 
är det även ett exempel på när användarna inte har gjort de nödvändiga justeringar som krävs 
för att informationen ska definieras på samma sätt för att möjliggöra för relevanta jämförelser 
(Reed & Gill, 1989).  
 
Om möjligheten i K3 att redovisa till verkligt värde utnyttjas kan det på så vis uppstå ett 
rapporteringsgap eftersom metoden inte är den som förväntas. Informationen i K3 bidrar till 
osäkerhet för användarna i kreditvärdighetsbedömningen kring det redovisade värdet, vilket 
inte uppstår vid redovisning enligt K2. Vidare kan vi även se att informationens användbarhet 
när fastigheter redovisas till verkligt värde minskar vid tillämpning av K3. 
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7.1.3.4 Tillkommande utgifter för materiella anläggningstillgångar 
Flertalet användare reagerade på att K2-företaget i caset hade kostnadsfört hela 
renoveringsutgiften samma år. Det sätt den ekonomiska händelsen redovisades på uppfattades 
av användarna som konstig. Metoden utgör därmed inte en förväntad metod vilket skapar 
rapporteringsgap (Vakilifard et al., 2011) samt ger upphov till osäkerhet i 
kreditvärdighetsbedömningen (Kundid & Ercegovac, 2011). Användarna ansåg sig behöva 
samla in mer information kring posten vid redovisning enligt K2, vilket inte krävdes vid 
redovisning enligt K3. Detta indikerar att informationen ger en otydlig redogörelse av den 
ekonomiska händelsen. Därmed blir informationen som ges av K2 inte heller användbar som 
underlag i kreditvärdighetsbedömningen. Att det i K3 däremot inte krävdes ytterligare 
informationsinsamling tyder istället på att redovisningsmetoden inte gav upphov till ett 
rapporteringsgap. Därmed blir det tydligt att K3-regelverket ger upphov till mindre 
rapporteringsgap än K2 samt reducerar osäkerhet i kreditvärdighetsbedömningen i större 
utsträckning än K2. 
 
7.1.3.5 Sammanfattning 
Det framgår att K2-regelverket i störst utsträckning överensstämde med hur användarna 
förväntade sig att informationen skulle rapporteras. Förklaringen till detta kan bland annat 
finnas i att användarna till största del arbetar med mindre bolag som redan innan 2014 
tillämpade K2-regelverket. De är därmed vana vid att informationen i de finansiella 
rapporterna rapporteras enligt K2-regelverket. På så vis förväntar de sig även att rapporterna 
ska vara upprättade och utformade i enlighet med regelverket. Vidare skiljer sig även metoden 
för avskrivning samt principen för redovisat värde i K3-regelverket mycket från de metoder 
och principer som ska tillämpas enligt K2-regelverket. K2 ger följaktligen ett mindre 
rapporteringsgap samt bidrar till att reducera osäkerhet för användarna i 
kreditvärdighetsbedömningen i större utsträckning än K3.  

7.1.4 Förståelsegap 
Det sista gapet som presenteras i gapmodellen är förståelsegapet. Gapet uppstår bland annat 
till följd att användarna saknar förståelse för informationen eller den metod som valts för att 
upprätta rapporterna. Gapet kopplas även samman med användarnas kunskap eftersom gapet 
kan uppstå om användarna och upprättarna besitter olika kunskap om redovisning, vilket gör 
att de läser och tolkar informationen olika (Salehi & Rostami, 2013; Vakilifard et al., 2011). 
Användarna av rapporterna, som i det här fallet är kredithandläggare, behöver besitta kunskap 
om redovisning upprättad i enlighet med både K2-regelverket och K3-regelverket för att 
förståelsegap inte ska uppstå. Eftersom redovisning inte är deras huvudområde och som en 
respondent uttryckte det “jag är ingen redovisningsexpert” visas att det finns grund för att 
förståelsegap kan uppkomma. 
 
På nästa sida presenteras en analys av förståelsegapet, vilken inleds med en analystabell som 
visar en sammanfattande bild av det insamlade material som kopplas till förståelsegap.  
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FÖRSTÅELSEGAP 
Meningsbärande  
enhet 

Kondenserad  
enhet 

Påverkande 
faktor  

Påverkan på 
förståelsegap 
 

Osäkerhets-
reducerande 
regelverk 

”K3 kräver lite mer av 
rådgivaren att titta på. Vi 
kan inte riskera att missa 
affärer på grund av 
okunskap.” 

K3 kräver att 
rådgivaren besitter mer 
kunskap Kunskap K3 skapar 

förståelsegap K2 

”När det gäller K3, som 
gav lite firare tyglar, 
krävs det att vi har koll 
på vilka konsekvenser 
och effekter det får i 
rapporten” 

Förståelse för K3s 
effekter på rapporterna 
krävs Förståelse K3 kan skapa 

förståelsegap K2 

”Det 
(avskrivningsmetoden) är 
ju standardiserat, och då 
undrar jag: varför gör 
inte du som alla andra?” 

Blir fundersam över 
avvikelse från 
standardiserad 
avskrivningsmetod  

Förståelse K3 skapar 
förståelsegap K2 

”Jag tyckte det såg 
jättekonstigt ut med 3 
miljoner som 
direktkostandsförs. Jag 
förstår inte varför man 
inte valt att skriva av det 
där.” 

Saknas förståelse för 
varför renoveringen 
direktkostnadsförs 

Förståelse K2 skapar 
förståelsegap K3 

 
Tabell 12. Analystabell förståelsegap, egen konstruktion med inspiration från Graneheim & Lundman (2004). 
 
7.1.4.1. Allmänt för regelverken 
Beslutsfattarna ansåg att de i egenskap av användare behövde ha kunskap om redovisning och 
olika redovisningsmetoder för att kunna göra en korrekt bedömning utifrån informationen i 
rapporterna. Användarnas kunskap om redovisning och olika metoder har sedan tidigare 
uppmärksammats påverka deras arbete med beslutsfattande (Olbert, 1993; Zuelch & 
Burghardt, 2010). I studien har kopplingen mellan användarnas kunskap om redovisning och 
förståelsegapet visat sig. Flertalet användare insåg att problem kunde uppstå om de saknade 
kunskap om de olika redovisningsregelverken och att det kunde få effekt på deras arbete med 
kreditvärdighetsbedömning. Användarna är således medvetna om att förståelsegap kan uppstå 
om de saknar förståelse för redovisningsinformationen. För förståelsegapet kan vi se att det 
skiljer sig från de andra osäkerhetsfaktorerna eftersom användarna själva kan minska 
förståelsegapet. De kan på så vis själv påverka den informationsasymmetri och osäkerhet som 
uppstår i och med brist på förståelse och kunskap om redovisningsmässiga metoder. I de 
andra gapen ligger möjligheten att minska gapet snarare hos upprättaren. 
 
7.1.4.2 Kunskap 
I studien framgår att kredithandläggarna anser att det krävs mer av dem som användare i de 
fall rapporterna är upprättade enligt K3 än K2. Detta är intressant utifrån att K3 är skapat för 
att underlätta för användaren och fungera som ett bättre underlag för ekonomiska beslut 
(BFNAR 2012:1, PwC, 2012). K2 å andra sidan har utifrån att det är ett förenklat regelverk 
sagts kräva mer av användarna av rapporten då denne måste vara insatt i regelverket för att 
avgöra om redovisningen ger tillräckligt med information (Eriksson, 2012b). I studien har det 
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alltså dock visat sig vara tvärtom. En användare uttryckte sig som att det “uppkommer lite 
annorlunda och mer frågor vid K3”. Uttalandet indikerar att K3 inte minskar förståelsegapet 
lika mycket som K2. Användarna anser sig ha bättre kunskap om redovisning enligt K2, 
vilket kan ha sin förklaring i att de har erfarenhet av regelverket eftersom de till största del 
arbetar med mindre företag som redovisar enligt K2.  
 
Förståelsegapet som kopplas till K3 kan förklaras utifrån att användarna tolkar informationen 
utifrån annan kunskap och läser informationen på annat sätt än upprättaren (Salehi & 
Rostami, 2013; Vakilifard et al., 2011). Redovisningsinformationens användbarhet minskar 
därmed då användarna saknar förståelse för informationen och den därmed ej blir begriplig 
(Obaidat, 2007). K2 å andra sidan upplevs som mer begriplig och ger då upphov till mindre 
förståelsegap än K3 samt bidrar i större utsträckning till att reducera osäkerhet i 
kreditvärdighetsbedömningen. 
 
7.1.4.3 Förståelse 
Vid genomgång av caset framkom att flertalet användare ställde sig frågande till syftet med 
vissa sätt att redovisa ekonomiska händelser. Bland annat uppmärksammades K3s 
avskrivningsmetod där några användare funderade på varför företaget valt att redovisa på det 
sättet. En användare ställde sig frågande till “varför gör inte du som alla andra?”. Då 
avskrivningsmetoden i K3 inte är valbar påvisas utifrån användarnas reaktioner att förståelse 
och kunskap om redovisningsmetoden saknades och därmed att det förekommer ett 
förståelsegap. De flesta respondenterna ansåg sig dock ha förståelse för avskrivningsmetoden 
och dess syfte. I det fallet ses inte metoden ge upphov till förståelsegap eller skapa osäkerhet i 
bedömningen. K2s metod väckte å andra sidan aldrig några funderingar hos användarna vilket 
visar att de har förståelse för metoden och på så vis i större utsträckning reducerar osäkerhet i 
kreditvärdighetsbedömningen. 
 
Intressant är att flera av användarna ifrågasatte varför Skolgatan 2 valde att kostnadsföra hela 
renoveringskostnaden. Detta trots att användarna sa sig förstå redovisning enligt K2 bättre än 
K3. Användarna tyckte det såg konstigt ut och trodde inte att det var så händelsen skulle 
redovisas. Detta visar att de saknar förståelse för regelverket, det vill säga att de saknar 
förståelse för att företaget inte har möjlighet att aktivera och skriva av kostnaden. Därmed 
påvisas att metoden ger upphov till ett förståelsegap mellan användare och upprättare vid 
redovisning upprättad i enlighet med K2, samt att osäkerheten i kreditvärdighetsbedömningen 
reduceras i mindre grad än vid redovisning för samma händelse enligt K3. 
  
7.1.4.4 Sammanfattning 
Sammanfattningsvis ser vi att användarna anser sig ha en större förståelse för redovisning 
enligt K2 eftersom K2 visade på ett mindre förståelsegap och bidrog till minskad 
informationsasymmetri. K2-regelverket kan därmed ses reducera osäkerheten i 
kreditvärdighetsbedömningen i större utsträckning än vad K3 gör utifrån användarnas 
förståelse för regelverken. Det förståelsegap som uppstår till följd av redovisning enligt K3 
kan ha sin förklaring i att användarna, tack vare erfarenhet, besitter bättre kunskap om och 
förståelse för redovisning enligt K2. 
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7.1.5 Komfortteorin 
Tidigare litteratur har argumenterat för att redovisningsinformationens användbarhet i 
kreditvärdighetsbedömning även måste studeras utifrån beslutsfattarens egenskaper och inte 
enbart utifrån det traditionella synsättet med rationella och normativa beslutsmodeller 
(Svensson, 2003). I denna studie har detta möjliggjorts genom att teorin om 
informationsasymmetri har kompletterats med komfortteorin som bidrar med ett perspektiv 
som tar utgångspunkt i användaren. Den kompletterande teorin har möjliggjort att studera 
användarens upplevda reduktion av osäkerhet i kreditvärdighetsbedömningen utifrån 
användning av finansiella rapporter på ett bredare sätt. På så vis har studien kunnat 
uppmärksamma andra faktorer som påverkar användbarheten utöver de som kan förklaras av 
gapmodellen. 
 
I tidigare studier har det framkommit att beslutsfattare kan fatta beslut först då de upplever att 
tillräckligt mycket osäkerhet har reducerats kring det beslut som ska tas (Carrington & 
Catasús, 2007). Gällande kreditvärdighetsbedömningen kan detta jämföras med när 
kredithandläggaren anser sig ha reducerat tillräckligt mycket osäkerhet kring kundens 
återbetalningsförmåga och återbetalningsvilja. I Carrington och Catasús (2007) studie framgår 
att osäkerhet gällande informationen som används i bedömningen även kan skapa osäkerhet 
gällande beslutet som ska tas. Detta gäller även tvärtom då upplevd komfort i informationen 
gör beslutsfattaren mer komfortabel i beslutssituationen. På samma vis går det att se på 
kreditvärdighetsbedömningen där osäkerhet och komfort i redovisningsinformationen skapar 
osäkerhet och komfort i kreditbeslutet. I denna studie har det framkommit att osäkerhet och 
komfort som upplevs i informationen kan komma som en effekt av gapen i gapmodellen, men 
även utifrån andra faktorer som inte kan hänföras till gapen. Det här går i linje med att den 
upplevda känslan av osäkerhet i bedömningen både kan komma som en effekt av det 
kognitiva men också det emotionella (Hensman & Sadler-Smith, 2011).  
 
Det framkom tydligt i intervjuerna att intuition och magkänsla är viktiga delar i 
kreditvärdighetsbedömningen. En användare inledde till och med hela intervjun med att 
förklara att “Kreditgivning är mycket känsla!”. En annan användare framhöll att “Intuition 
och magkänsla är otroligt viktigt”. Det här överensstämmer med tidigare studier som lyft 
fram beslutsfattarens intuition och magkänsla som viktiga faktorer i beslutsprocessen 
(Hensman & Sadler-Smith, 2011; Loewenstein et al., 2001). Det framkom även att 
användarna beviljade en kreditansökan först när “det känns bra på alla sätt och vis” och att 
de “inte kan gå till beslut om det fortfarande kryper i kroppen”. Användarnas uttalande tyder 
på att arbetssättet stämmer överens med tidigare forskning som kommit fram till att beslut tas 
först då beslutsfattaren känner att tillräckligt mycket osäkerhet har reducerats och ett 
komfortabelt tillstånd har uppnåtts. Detta benämns i teorin som känslotillståndet av komfort 
(Carrington & Catasús, 2007). 
 
På nästa sida presenteras en analystabell som visar en sammanfattande bild av insamlat 
material som kopplas till komfortteorin.  
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KOMFORTTEORI 

Meningsbärande enhet Kondenserad  
enhet 

Påverkande 
faktor  

Påverkan på 
komfort 

Osäkerhets-
reducerande 
regelverk 

”Jag tycker generellt att 
K3 är bra, men är det ett 
lättare case så går ju det 
fortare att ta ett beslut om 
man inte hittar så mycket 
man måste grotta ner sig i, 
även om det faktiskt är en 
bättre redovisning.” 

K2 förenklar 
beslutsfattande i enkla 
case, trots att den inte 
uppfattas som en lika 
bra redovisning  

Upplevd 
komfort i 

informationen 
Ökad komfort K2 

”Jag tycker att det är bra 
att de är standardiserade, 
även om de kanske inte är 
helt korrekta. Så jag ser 
hellre att det blir lite fel 
hos alla än att några kan 
försköna” 

Standardiserade 
rapporter föredras även 
om det innebär att 
informationen inte blir 
helt korrekt  

Upplevd 
komfort i 

informationen 
Ökad komfort K2 

”Jag gillar K2 som är mer 
standardiserad och blir det 
mer upp till var och en lite 
hur man redovisar så kan 
man ju försköna eller 
försämra mer, det blir 
svårare att göra en 
bedömning tycker jag.” 

Möjlighet till fler 
bedömningar i 
redovisningen upplevs 
försvåra arbetet. Upplevd 

osäkerhet i 
informationen 

Minskad komfort Ej K3 

”Jag ser ju K2 som min 
standard och det är det jag 
är van vid och K3 är ju 
någonting nytt och då blir 
jag automatiskt negativ 
inställd till det nya.” 
 

Negativt inställd till K3 
från början på grund av 
ovana Upplevd 

osäkerhet i 
informationen 

Minskad komfort Ej K3 

”Känner man osäkerhet 
kring kunden, då blir det ju 
osäkerhet kring siffrornas 
faktiska framställande 
också.” 

Känsla av osäkerhet 
kring kunden skapar 
osäkerhet kring 
siffrorna 

Upplevd 
osäkerhet i 

informationen 
Minskad komfort 

Kan ej 
hänföras till 

något 
regelverk 

”Så länge det är en riktig 
revisor, auktoriserad 
revisor, som antingen är 
från KPMG eller nån av 
de stora så vet man att 
man kan lita på dem.” 

Auktoriserade revisorer 
från de stora revisions-
byråerna skapar 
pålitliga rapporter  

Upplevd 
komfort i 

informationen 
Ökad Komfort 

Kan ej 
hänföras till 

något 
regelverk 

”Får jag ett underlag som 
direkt känns rätt eller 
realistiskt så får jag mer 
förtroende för det.” 

Första intrycket skapar 
förtroende för 
underlaget 
 

Upplevd 
komfort i 

informationen 
Ökad komfort 

Kan ej 
hänföras till 

något 
regelverk 

 
Tabell 13. Analystabell komfortteori, egen konstruktion med inspiration från Graneheim & Lundman (2004). 
 
7.1.5.1 Komfort i K2 och K3 
Den något mer standardiserade redovisningsinformation som ges i K2 föredrogs av 
användarna. Detta trots att de uppmärksammade att informationen i K2 troligtvis inte kommer 
leverera den helt sanningsenliga bild av företaget som användarna föredrar. De medgav att 
redovisning enligt K3 med utrymme för fler bedömningar gav möjlighet till mer korrekt 
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redovisningsinformation. Dock ansåg de att regelverket försvårar arbetet och ställer större 
krav på dem som användare eftersom informationen kan framställas på olika vis. Vidare 
menade användarna att det var lättare att upptäcka avvikelser i information upprättad i 
enlighet med K2.  
 
Utifrån ovanstående kan det tolkas som att användarna finner det komfortabelt att, som i K2, 
från början veta att det förekommer osäkerhet gällande redovisningsinformationen. I K3 
däremot vet användarna inte från början om det förekommer osäkerhet i informationen utan 
de måste själva avgöra om den är sanningsenligt presenterad eller inte. På så vis kan 
vetskapen om informationens osäkerhet uppfattas som en komfortfaktor. Detta kan förklaras 
utifrån kravet på att användarna måste uppmärksamma vilka osäkerheter som finns i 
informationen och sedan hantera dem för att kunna fatta beslut (Carrington & Catasús, 2007). 
Det framgår således att användarna uppfattar arbetsprocessen med att nå det komfortabla 
stadiet vara mer krävande i K3 än i K2. Det uppmärksammas även att användarna upplever 
det som osäkerhetsreducerande att finna osäkerheter i informationen (Carrington & Catasús, 
2007), vilket de anser är lättare i K2. Ovanstående förklarar därmed varför användarna är 
mindre komfortabla med redovisningsinformation upprättad enligt K3.    
 
Det framgår att informationen upprättad i enlighet med K2 hjälper användarna att snabbare nå 
det komfortabla stadiet vid lättare case. Redovisning enligt K3 däremot kräver mer arbete 
med informationen innan en tillräcklig komfortabel känsla uppnåtts även för ett lättare case. 
Detta trots att användarna medger att redovisningen i K3 i grund och botten levererar en mer 
sanningsenlig bild än K2. Informationen i K2 ligger alltså längre ifrån den nivå på 
informationen som användarna efterfrågar, ändock ser de K2 som mer användbar i de fall en 
låg osäkerhet råder. Användaren kan således snabbare reducera upplevd osäkerhet samt uppnå 
känslotillståndet av komfort vid användning av information enligt K2. Detta kan förklaras av 
att användarna i högre grad använder sig av intuition då kreditvärdighetsbedömningen 
karaktäriseras av en låg osäkerhet (Hensman & Sadler-Smith, 2011). Vidare kan även 
användarnas erfarenhet och vana av regelverket förklara varför de når känslotillståndet av 
komfort lättare vid användning av information enligt K2. Detta då erfarna beslutsfattare 
tenderar vara mer trygga med att använda sin intuition i beslutsprocessen (Hensman & Sadler-
Smith, 2011).  
 
Osäkerhet som uppstår till följd av användarnas ovana för K3 kan i vissa fall kopplas till 
rapporterings- och förståelsegap. Användarnas ovana kan leda till minskad förståelse för 
redovisningsinformationen samt att de förväntar sig rapportering enligt K2. Dock har det i 
studien uppmärksammats att osäkerhet gällande redovisning enligt K3 även kan uppstå utöver 
det som förklaras av gapen. Bland annat framkom att vissa användare var negativt inställda 
till informationen i K3 trots att de både förstod informationen och inte förvånades över 
rapporteringssättet. Den negativa inställningen till redovisning enligt K3 kom till följd av att 
informationen i regelverket skiljde sig från den information användarna var vana vid att se. 
Redovisningsinformation där K3 tillämpats uppfattas på så vis som mer osäker än då K2 
tillämpats och användarna är inte lika komfortabla med den informationen. Informationen i 
regelverket ses på så vis ej reducera osäkerhet i kreditvärdighetsbedömningen.  
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Att användarna upplever informationen från K3 som mer osäker på grund av ovana kan 
kopplas till förnyelse av komfortkänsla. Känslostadiet innebär en förändring i vad användaren 
upplever som komfortabelt och vilka handlingar som krävs för att reducera osäkerhet 
(Carrington & Catasús, 2007). Vid användning av K3 kan det ses som att det sker en 
förnyelse av komfortkänsla då användarna behöver skapa nya uppfattningar om vad som 
krävs för att reducera osäkerhet i kreditvärdighetsbedömningen. Vidare behöver användaren 
skapa en ny känsla för vad i informationen som upplevs som komfortabelt respektive osäkert. 
För information upprättad i enlighet med K2 däremot har användarna redan en utvecklad 
känsla för ovanstående. 
 
7.1.5.2 Komfort i redovisningsinformation 
Användarens upplevda reduktion av osäkerhet påverkas även av faktorer som inte direkt kan 
hänföras till de specifika regelverken K2 och K3 utan snarare till redovisningsinformation 
generellt. Bland annat framkom att upplevd osäkerhet i redovisningsinformationen kan uppstå 
om det finns en osäkerhet kring den kreditsökande kunden. I de fall det upplevs finnas en 
osäkerhet i informationen som ska användas skapas även osäkerhet i det beslut som ska fattas 
(Carrington & Catasús, 2007).  Därmed uppstår en osäkerhet som inte direkt kopplas till 
innehållet informationen. Det här är ett exempel på då den upplevda osäkerheten inte kommer 
som en direkt effekt av den kognitiva bedömningen. Det blir istället tvärtom att den upplevda 
känslan av osäkerhet påverkar den kognitiva bedömningen (Loewenstein et al., 2001). Detta 
genom att känslan för kunden gör att informationen upplevs som mer osäker och det krävs 
mer arbete för att uppnå känslotillståndet av komfort. Osäkerhet för redovisningsinformation 
som hänförs till osäkerhet till kunden är därmed inget som kan kopplas till varken K2 eller 
K3. Osäkerheten ses istället endast kunna hänföras till redovisningsinformation generellt. 
 
Användarna ansåg överlag att reviderade rapporter var att föredra. Dock framkom att om 
granskningen utförts av någon av de stora byråerna skapades direkt ett förtroende för 
informationen. Osäkerheten i informationen ansågs i dessa rapporter som lägre och 
användarna hade redan från början en mer komfortabel känsla gällande rapporterna och dess 
innehåll. Även detta ses som ett exempel på när det emotionella påverkar den kognitiva 
bedömningen (Loewenstein et al., 2001). Detta då användarna från början går in med 
uppfattningen om att informationen är pålitlig och därför även känner sig komfortabla med 
den. Det här kan leda till att samma information ger användaren olika upplevd reduktion av 
osäkerhet beroende på om den är reviderad eller ej. Reviderade rapporter från någon av de 
stora byråerna kan därmed ses som mer användbara utifrån att de reducerar osäkerhet i 
kreditvärdighetsbedömningen mer än icke reviderade rapporter. Då rapporter som upprättats 
enligt både K2 och K3 kan vara reviderade eller icke reviderade kopplas även det här till 
redovisningsinformation generellt. 
 
Utformningen av rapporterna var även något som uppfattades som påverkande på 
användarnas upplevda komfort i informationen. En respondent förklarade gällande 
upplevelsen av rapporterna att “får jag någonting som jag tycker känns rätt eller någonting 
som känns realistiskt så får jag mer förtroende för det”. Därmed framgår att intrycket som 
rapporterna ger utifrån dess framställning ökar informationens upplevda användbarhet. Det 
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har alltså inte med informationen i sig att göra, utan snarare hur informationen framställs. Det 
här kan liknas med revisorerna i Carrington och Catasús (2007) studie som upplevde det som 
osäkerhetsreducerande att VDns skrivbord var städat och i sin ordning. Användarna kan 
därmed inledningsvis få en mer komfortabel känsla gällande rapporten utifrån dess 
framställning, vilket kan tänkas påverka det fortsatta arbetet med informationen i rapporterna. 
Inte heller denna aspekt kan ses direkt kopplad till varken K2 eller K3 eftersom inget av 
regelverken uppfattas begränsa möjligheten att utforma rapporterna på ett trovärdigt vis.  
 
7.1.5.3 Sammanfattning 
Användarens upplevda känsla av reducerad osäkerhet i kreditvärdighetsbedömningen kan 
påverkas av faktorer utöver de som kan förklaras av informationsasymmetrigapen. 
Användarna blir mer komfortabla av att använda information upprättad enligt K2 och 
upplever mer osäkerhet vid användandet av information upprättad enligt K3. Detta hänförs 
både till att användarna upplevs vara mer vana vid K2-regelverket och att informationen i K3 
upplevs kräva mer arbete för att uppnå den nödvändiga komfortabla nivån. Det har även 
uppmärksammats att ytterligare aspekter påverkar informationens användbarhet utifrån dess 
reduktion av osäkerhet i kreditvärdighetsbedömningen som inte direkt kan kopplas till K2 och 
K3. Aspekterna kan istället snarare kopplas till redovisningsinformation generellt och därmed 
ses ingen skillnad föreligga mellan regelverken gällande dessa aspekter. 

7.2 Sammanfattande analysdiskussion 
I analysen har vi utifrån kvalitetsgapet samt informationsgapet sett att 
redovisningsinformation upprättad efter K3 minskar informationsasymmetri mer än 
redovisningsinformation upprättad efter K2. K3 har som tidigare nämnts sagts vara upprättad 
för att förenkla för användarna. Information som ges av K3-regelverket ska vara mer 
omfattande och ge en mer rättvisande bild av företaget än redovisning enligt K2 (Eriksson, 
2012b). Genom att enbart se till de traditionella faktorerna mängd och kvalitet ser vi att detta 
verkar stämma. Utifrån faktorerna uppfattar användarna informationen i K3 som mer 
användbar och i större utsträckning bidra till att reducera osäkerhet i 
kreditvärdighetsbedömningen. Dock upplever användarna att det i vissa fall krävs mer arbete 
för att fastställa tillförlitligheten i K3 men när den kan fastställas anses K3 ge högre kvalitet i 
redovisningsinformationen än K2. 
 
Vid en analys av rapporterings- och förståelsegap, som i högre grad kan ses utgå från 
användaren, framkommer dock en annan bild av redovisningsregelverkens användbarhet. Det 
framgår att användarna i stor utsträckning förväntar sig information rapporterad enligt K2s 
metoder. Vidare saknar de i flertalet fall förståelse för redovisningsinformation upprättad efter 
K3. Det här kan även relateras till användarnas upplevelse om att det krävs mer arbete för att 
fastställa informationens tillförlitlighet i K3, vilket kan påverkas av användarens 
förväntningar på och förståelse för informationen. Utifrån rapporterings- och förståelsegapet 
framstår redovisning enligt K2 ge den information som användarna anser vara mest 
användbar i kreditvärdighetsbedömningen. Detta eftersom informationen utifrån dessa gap 
reducerar osäkerhet mer än information enligt K3. Intressant att uppmärksamma är att K2-
regelverket till följd av sina förenklingar har sagts kräva att användaren besitter mer kunskap 
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om både regelverket och redovisning för att kunna använda informationen (Eriksson, 2012b). 
I studien har det dock framkommit att det snarare är K3 som kräver att användarna besitter 
mer kunskap och förståelse. Detta bland annat eftersom det är användarnas förståelse för K3 
som gör att informationen enligt regelverket blir mindre användbar. 
 
Med hjälp av komfortteorin kan vi se att användarens upplevda komfort i informationen är 
något som påverkar den upplevda reduktionen av osäkerhet i kreditvärdighetsbedömningen 
och på så vis även informationens användbarhet. Användarens upplevelse av komfort i 
informationen har delvis setts komma som en effekt av informationsasymmetrigapen, där 
minskade gap leder till ökad komfort i informationen. Att gapen påverkar användarens 
komfort kan ses som självklart då ökade gap leder till ökad informationsasymmetri och 
därmed även ökad känsla av osäkerhet. Att se på gapen utifrån komfortteorin bidrar dock med 
ett större fokus på hur gapen påverkar användaren av informationen och inte bara exempelvis 
det beslutsunderlag som de använder sig av.  
 
Komfortteorin har möjliggjort för studien att uppmärksamma fler faktorer än de som 
framkommer av gapen som påverkande på informationens användbarhet. Användarens 
upplevda osäkerhet och komfort i informationen har framkommit påverkas av annat än det 
faktiska innehållet i informationen. Exempelvis av det intryck rapportens framställning ger 
användaren eller den inställning användaren har till informationen från början. Det här visar 
att informationens användbarhet inte endast bör analyseras utifrån teorin om 
informationsasymmetri och gapmodellen eftersom man på så vis riskerar att missa vissa 
påverkande faktorer.  I vissa fall kunde faktorerna som uppmärksammades i studien inte 
hänföras direkt till redovisningsinformation upprättad enligt K2 eller K3 utan snarare till 
redovisningsinformation generellt. De ytterligare faktorer som uppmärksammats styrker dock 
att komfortteori bör användas vid analys av redovisningsinformations användbarhet.   
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8. Slutsats 
 
 

I kapitlet besvaras studiens forskningsfråga och syfte. Studien ställde sig frågande till om, och 
i så fall varför, information upprättad efter de olika regelverken K2 och K3 reducerar 
osäkerhet i kreditvärdighetsbedömningen olika. Vidare syftade studien till att påvisa hur 
komfortteorin kan komplettera teorin om informationsasymmetri på ett meningsfullt sätt för 
att svara på studiens forskningsfråga. Syftet var även att påvisa hur komfortteorin kan 
appliceras på kreditgivningssituationen.  
 

 
I studien framkom att de redovisningsmässiga skillnader som de olika regelverken K2 och K3 
ger upphov till påverkar det underlag som kredithandläggarna efterfrågar och använder sig av 
i kreditvärdighetsbedömningen. Det har även fastställts att rapporter upprättade efter K2 eller 
K3 reducerar osäkerhet i kreditvärdighetsbedömningen olika. Utifrån de traditionella 
aspekterna mängd och kvalitet är K3 det regelverk som i störst utsträckning reducerar 
osäkerhet i kreditvärdighetsbedömningen. Mest tydligt var det gällande mängd där det 
framgick att den ökade tillgången på information som krävs i K3-regelverket i många fall 
ansågs användbar då informationen fyllde en funktion i kreditvärdighetsbedömningen. Även 
kvaliteten på informationen som ges av K3-regelverket överensstämde i högre grad med den 
kvalitet på informationen som användarna efterfrågar. Redovisning i enlighet med K3 bidrar 
på så vis i större utsträckning till reducerad osäkerhet i kreditvärdighetsbedömningen. 
Gällande rapporterings- och förståelsegapet framkom istället att K2 var det regelverk som i 
större utsträckning reducerade osäkerhet i kreditvärdighetsbedömningen. Användarna 
föredrog K2-regelverket då de förstod samt förväntade sig redovisning i enlighet med 
regelverket. Detta kan till viss del förklaras av användarnas vana för K2 samt ovana för K3. 
Vidare framkom även att användarna kände sig mer komfortabla med information upprättad i 
enlighet med K2 än information i enlighet med K3. Detta kan delvis kopplas till 
rapporterings- och förståelsegap, men även till faktorer utöver vad som kan förklaras av 
gapen.  
 
Sammanfattningsvis gällande redovisningsinformationens användbarhet kan vi se att K3-
regelverket gällande mängd och kvalitet är det regelverk som i störst utsträckning reducerar 
osäkerhet i kreditvärdighetsbedömningen. Information upprättad i enlighet med regelverket 
stämmer bättre överens med den information som användarna efterfrågar. Dock framgår att 
användarna trots en medvetenhet om K3s fördelar inte alltid kan dra nytta av dem i 
kreditvärdighetsbedömningen delvis till följd av ovana för information upprättad enligt 
regelverket. Både att användarna är mer komfortabla med redovisning upprättad efter K2 
samt deras förståelse för och förväntan på informationen blir till nackdel för användbarheten 
av redovisningsinformation upprättad i enlighet med K3. Detta får till följd att användarna 
uppfattar informationen i K3 som mindre användbar. Därmed kan det ses som att det är 
användarna själva som står i vägen för att kunna tillgodogöra sig den ökade mängden 
information och kvalitet som de faktiskt uppmärksammat kan levereras av K3.   
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Vidare var studiens syfte att påvisa hur komfortteorin kan komplettera teorin om 
informationsasymmetri. I studien har det framkommit att komfortteorin utgör ett användbart 
komplement till teorin om informationsasymmetri för att studera användarens upplevda 
reduktion av osäkerhet i kreditvärdighetsbedömningen. I analysen framgår att användarens 
upplevda reduktion av osäkerhet kan komma som en direkt effekt av innehållet i de finansiella 
rapporterna, men även som en effekt av hur komfortabel användaren känner sig med 
informationen. Komfortteorin har därmed bidragit till att uppmärksamma fler aspekter utöver 
de som kommer av informationsasymmetrigapen, vilket visar på dess användbarhet för att 
besvara studiens forskningsfråga. Att i studien enbart använda sig av teorin om 
informationsasymmetri hade således resulterat i en något mer begränsad analys av 
redovisningsinformationens användbarhet.  
 
Att komplettera studien med komfortteorin har möjliggjort att se på 
informationsasymmetrigapen på ett något annorlunda sätt genom att i större utsträckning 
fokusera på hur de påverkar användaren. Det förändrade sättet att se på teorin om 
informationsasymmetri bidrar på så vis än mer i studien till att förstå hur användbar 
redovisningsinformationen är utifrån dess förmåga att reducera osäkerhet i 
kreditvärdighetsbedömningen. Att komplettera teorin om informationsasymmetri med 
komfortteorin bidrar på så vis till en ökad förståelse för den informationsasymmetri och 
osäkerhet som kan reduceras vid användning av redovisningsinformation i 
kreditvärdighetsbedömningen. Vidare har det i studien påvisats att komfortteorin så som den 
utvecklats inom revision även är applicerbar på kreditgivningssituationen. 
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9. Avslutande reflektion och förslag på fortsatt forskning 
 
 

I kapitlet presenteras reflektioner gällande aspekter som uppmärksammats under studiens 
gång. Vidare presenteras med grund i studiens genomförande förslag på vidare forskning. 
 

 
Vid analys av rapporterings- och förståelsegapet noterades att vi inte hade lika mycket 
insamlad empiri som kunde hänföras till dessa gap som till informations- och kvalitetsgapet. 
Det uppmärksammades i det skedet att det insamlade materialet som kunde hänföras till 
rapportering- och förståelsegapen härstammade från den del av intervjun som behandlade 
caset. Detta indikerar att de redovisningsmässiga skillnader som endast behandlades muntligt 
inte möjliggjorde för oss att fånga upp rapporterings- eller förståelsegap gällande dem. 
Därmed påverkade utformningen av caset till stor del vad som kunde analyseras gällande 
rapporterings- och förståelsegapen. Caset innehöll förvisso många stora skillnader mellan 
regelverken. Eftersom att alla skillnader mellan K2 och K3 inte fanns med i caset kan dock 
studien på så vis ha missat vissa aspekter gällande rapporterings- och förståelsegap. I 
efterhand hade därmed ett mer omfattande case varit till fördel för studien, eftersom det hade 
bidragit till en djupare analys av dessa två gap.  
 
Studien har kunnat påvisa att redovisningsinformationens användbarhet i 
kreditvärdighetsbedömningen kan variera beroende på vilket redovisningsregelverk som 
används vid upprättandet. Dock har studien begränsats både gällande antal respondenter samt 
komplexiteten i caset. Därmed skulle en mer omfattande studie både gällande urval och case 
vara intressant att genomföra. Detta för att på så vis få en bättre helhetsbild av vilken 
påverkan skillnaderna mellan K2 och K3 får på redovisningsinformationens användbarhet i 
kreditvärdighetsbedömningen. 
 
Vidare framkom i studien flertalet handlingar som kredithandläggarna utför för att minska de 
osäkerheter de upplever utifrån användning av redovisningsinformation. Det hade därmed 
även varit av intresse att använda komfortteorin för att analysera kredithandläggarens 
hantering av osäkerheter. På så vis kan även teorins applicerbarhet på 
kreditgivningssituationen ytterligare påvisas. Vidare kan det vara av intresse att studera ämnet 
igen om ett par år då kredithandläggarna eventuellt har fått mer vana av att arbeta med K3, 
vilket kan tänkas få effekt på analysen av regelverkets användbarhet.  
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Bilaga 1 - De fiktiva företagen 
 
Skapandet av de fiktiva företag som caset byggde på har tagit inspiration från en artikelserie 
från branschtidningen Balans skriven av Eriksson (2013abcd). Eriksson (2013abcd) målar i 
grova drag upp en simulering för två fastighetsbolag i syfte att öka förståelsen för de 
redovisningsmässiga effekterna som kommer av tillämpningen av K2 och K3. Just 
fastighetsbolag valdes då skillnaderna i redovisningen kan tänkas bli extra stora för företag 
som äger en eller flera fastigheter. Det grundar sig bland annat i skillnader i K2 och K3 som 
är direkt kopplade till fastigheter som till exempel avskrivningsmetod, nedskrivningsregler, 
uppskrivningsregler, uppskjuten skatteredovisning samt tilläggsupplysningar (Eriksson, 
2013abcd).  
 
Då simuleringen i tidningen i första hand är ämnad att belysa redovisningsmässiga skillnader 
mellan K2 och K3 saknades det i vissa fall information som ansågs vara viktig för studiens 
syfte. Exempelvis innehåller simuleringen inte några uppgifter om alla lånevillkor samt 
intäkter och kostnader för fastighetsbolagen. Då caset användes som underlag för en 
kreditvärdighetsbedömning strävades efter att göra de fiktiva företagen så verklighetstrogna 
som möjligt och därmed har dessa uppgifter lagts till. Hur resonemangen har sett ut kring 
uppgifterna framgår efterhand de presenteras. Vidare innehöll inte Erikssons (2013abcd) 
artikelserie färdiga rapporter för varje år, varvid dessa har framarbetats av studiens författare.  
 
Erikssons (2013abcd) simulering börjar med att två exakt likadana företag startas upp och 
förvärvar varsin fastighet, den ena på Kategorigatan 2 och den andra på Kategorigatan 3. För 
enkelhetens skull redovisar företaget med fastighet på Kategorigatan 2 enligt K2 och 
Kategorigatan 3 enligt K3. Fastigheterna är vid förvärvet identiska och under årens lopp 
kommer de ha samma renoveringsbehov och företagen kommer även genomföra samma 
åtgärder vid samma tidpunkter. Priset på fastigheterna är båda tio miljoner kronor och 
taxeringsvärdet ligger på åtta miljoner kronor varav två miljoner kronor utgör mark. 
Företagen finansierar köpen genom att ta varsitt lån på tio miljoner kronor, vilket är 
amorteringsfritt de fem första åren (Eriksson, 2013a). I övrigt har simuleringen kompletterats 
med uppgifter om att lånet har en ränta på tre procent eftersom det är en motiverad snittränta 
för företag med fastighetsförvaltning (http://cfoworld.idg.se/2.13965/1.582752/har-ar-den-
motiverade-rantan-for-din-bransch, 2014-03-13). Vidare har en amorteringstid på 20 år 
bestämts, vilken startar efter de fem första amorteringsfria åren. Vid förvärvsdatumet den 
första juli är fastigheterna 35 år gamla (Eriksson, 2013b). I simuleringen redovisas inte om 
företagen har något eget kapital eller ej. För att öka realismen i simuleringen har därmed varje 
bolag gått in med en miljon kronor i eget kapital vid uppstartandet av företagen och bolagen 
antas vara aktiebolag.  
 
I samband med förvärvet ska anskaffningsvärdet för fastigheterna fastställas. Vid förvärven 
utgår stämpelskatt med 4,25 procent av köpeskillingen vilket för företagen innebär att 
stämpelskatt utgår med 425 000 kronor. Skatten betalas kontant och tillförs 
anskaffningsvärdet. I K2 ska en fördelning av anskaffningsvärdet sedan ske mellan byggnad 
och mark, vilket i praktiken oftast sker utifrån taxeringsvärdets förhållande. I det här fallet 
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innebär det att 25 procent av anskaffningsvärdet ska tillföras marken och 75 procent 
byggnaden (Eriksson, 2013a). Även i K3 ska fördelning av anskaffningsvärde till en början 
ske mellan byggnad och mark. I K3 är det dock inte givet att det ska ske med taxeringsvärdets 
förhållande som grund, men det är troligt att den beräkningen även kommer att accepteras för 
K3 (Eriksson, 2013b). Därmed ser den ingående balansen likadan ut för de båda företagen och 
visas i modellen nedan.  
 

Ingående balans X1-06-01 
K2 & K3 

 Tillgångar 
 Byggnader  7 818 750     

Mark  2 606 250     
Kassa/ bank  575 000     
SUMMA  11 000 000     
Skulder & Eget kapital 

 Aktiekapital  1 000 000     
Långfristiga skulder  10 000 000     
SUMMA  11 000 000     

 
Tabell 1. Ingående balans K2 och K3, egen konstruktion med utgångspunkt från Eriksson (2013ab)  
 
K3-bolaget kommer dock behöva fördela anskaffningsvärdet på betydande komponenter som 
förväntas ha en väsentlig skillnad i förbrukning. Hur den här uppdelningen ska ske är inte helt 
självklar. I simuleringen har K3-bolaget utgått från Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretags 
(SABOs) vägledningen för att bestämma vilka komponenter fastigheten ska delas upp i. 
SABOs vägledning förklarar bland annat att komponenten ”El” har en nyttjandeperiod på 40 
år, dock väljer företaget att justera den nyttjandeperioden till 30 år då elen byttes ut 5 år innan 
förvärvet. Företagets indelning av komponenter av byggnaden samt komponenternas andel av 
anskaffningsvärdet och bedömd nyttjandeperiod ser ut som följande (Eriksson, 2013b):  
 

Komponent 
Andel av nyuppförd 
byggnads anskaffningsvärde 

Bedömd 
nyttjandeperiod 

Stomme & grund 35 % 100 
Stomkompletteringar/innerväggar 20 % 50 
VS 12 % 50 
Fasad inkl. fönster 10 % 50 
Yttertak 3 %  40 
Inre ytskikt på vitvaror 10 %  20 
El 8 % 30 
Ventilation 2 % 25 
SUMMA 100 % 

  
Tabell 2. Komponentindelning i K3-bolaget, egen konstruktion med utgångspunkt från Eriksson (2013b)  
 
Anskaffningsvärdet för en motsvarande byggnad uppskattas till 20 miljoner kronor. Eftersom 
huset vid förvärvet var 35 år gammalt görs en teoretisk beräkning av fördelningen mellan 
redovisat värde som ser ut som följande (Eriksson, 2013b):  
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Komponent Anskaffningsvärde  
Ackumulerad 
avskrivning 

Teoretiskt 
redovisat värde 

Andel av 
redovisat värde 

Stomme & grund  7 000 000      2 450 000      4 550 000     49,36 % 

Stomkompletteringar  4 000 000      2 800 000      1 200 000     13,02 % 

VS  2 400 000      1 680 000      720 000     7,81 % 

Fasad inkl. fönster  2 000 000      1 400 000      600 000     6,51 % 

Yttertak  600 000      525 000      75 000     0,81 % 

Inre ytskikt på vitvaror  2 000 000      1 500 000      500 000     5,42 % 

El  1 600 000      266 667      1 333 333     14,46 % 

Ventilation  400 000      160 000      240 000     2,60 % 

 
    

SUMMA  20 000 000      10 781 667      9 218 333     100 % 

 
Tabell 3. Teoretisk beräkning av komponenter, egen konstruktion med utgångspunkt från Eriksson (2013b) 
 
Efter beräkningen föreligger det en skillnad mellan det teoretiskt beräknade värdet (9 218 333 
kronor) och anskaffningsvärdet (7 818 750 kronor) som uppgår till 1 399 583 kronor. 
Differensen justeras med samma andel som det teoretiskt beräknade värdet utgör per 
komponent. För till exempel komponenten ”Stomme & grund” som hade ett teoretiskt 
redovisat värde på 4 550 000 kronor räknas anskaffningsvärdet om till 3 859 192 kronor 
genom att ta det redovisade värdet minus komponentens andel av den uträknade differensen: 
4 500 000 – (1 399 583 * 49,36%). Genom att göra detta för varje komponent beräknas ett 
nytt redovisat värde som stämmer överens med anskaffningsvärdet. Den årliga avskrivningen 
räknas sedan ut genom att ta den kvarvarande nyttjandeperioden (som i fallet ”Stomme & 
grund” var 65 år) delat med det fördelade anskaffningsvärdet per komponent (Eriksson, 
2013b). Detta sammanfattas i nedanstående tabell:  
 
Komponent Teoretiskt 

redovisat värde 
Fördelning 
av differens 

Fördelat 
anskaffnings-
värde 

Kvarvarande 
tid i år 

Årlig 
avskrivning 

Stomme & grund  4 550 000     -690 808  3 859 192      65      59 372     

Stomkompletteringar  1 200 000     -182 191  1 017 809      15      67 854     

VS  720 000     -109 315  610 685      15      40 712     

Fasad inkl. fönster  600 000     -91 096  508 904      15      33 927     

Yttertak  75 000     -11 387  63 613      5      12 723     

Inre ytskikt på vitvaror  500 000     -75 913  424 087      5      84 817     

El  1 333 333     -202 435  1 130 898      25      45 236     

Ventilation  240 000     -36 438  203 562      15      13 571     

SUMMA  9 218 333     -1 399 583  7 818 750     
 

 358 212     

 
Tabell 4. Komponentindelning K3, egen konstruktion med utgångspunkt från Eriksson (2013b)  
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Då fastigheten förvärvades 1 juli och företaget har kalenderår görs i första bokslutet för K3-
bolaget redovisningsmässiga avskrivningar per komponent för ett halvt år. I 
anläggningsregistret kommer informationen om avskrivning per komponent att se ut som 
följande (Eriksson, 2013b):  
 
 
 
Komponent 

 
 
Anskaffningsvärde  

 
 
Årets avskrivning 

 
Ackumulerad 
avskrivning 

 
Redovisat värde 
per komponent 

Stomme & grund  3 859 192      29 686      29 686     3 829 506     

Stomkompletteringar  1 017 809      33 927      33 927      983 882     

VS  610 685      20 356      20 356      590 329     

Fasad inkl. fönster  508 904      16 964      16 964      491 941     

Yttertak  63 613      6 362      6 362      57 252     

Inre ytskikt på  424 087      42 409     42 409      381 679     

El  1 130 898      22 618      22 618      1 108 280     

Ventilation  203 562      6 786      6 786      196 777     

SUMMA  7 818 750      179 106      179 106      7 639 644     
 
Tabell 5. Anläggningsregister K3, år X1, egen konstruktion med utgångspunkt från Eriksson (2013b)  
 
K3-bolagets avskrivning för X1 kommer därmed uppgå till 179 106 kronor. K2-bolaget som 
har kvar uppdelningen mellan enbart byggnad och mark kommer att göra avskrivningar med 
78 188 kronor. Avskrivningsbeloppet hänförs till att marken ej får skrivas av och byggnaden 
får skrivas av med två procent per år. Vid första bokslutet har byggnaden enbart varit i 
företagets ägo i sex månader och därmed ser beräkningen ut som följande: 7 818 750 * 0,02 / 
12 * 6 = 78 188. I jämförelse med K2-bolaget gör därmed K3-bolaget avskrivningar på 100 
918 kronor mer. Därmed föreligger det en avdragsgill temporär skillnad som ger upphov till 
en uppskjuten skattefordran. Den uppskjutna skatten för K3-bolaget beräknas år X1 till 22 
202 kronor (100 918 * 0,22). Antagandet sker att företaget anser sig kunna ta den uppskjutna 
skatten och det är inget annat som påverkan den (Eriksson, 2013b). 
 
I Erikssons (2013abcd) simulering redovisas inga hyresintäkter eller driftskostnader. För att 
göra simuleringen mer realistisk har därmed intäkter och kostnader lagts till. Intäkterna och 
kostnaderna utgår från en likvärdig fastighet i Örebro i B-läge, vilken hittades via Datscha 
som är ett informations- och analysverktyg för kommersiella fastigheter (datscha.se, 2014-03-
12). Vidare har även direktavkastningen tagits hänsyn till samt viss justering för att intäkterna 
och kostnaderna ska kännas rimliga i förhållande till simuleringen. Företagen kommer för 
enkelhetens skull genomgående att ha samma årliga intäkter och kostnader där intäkter uppgår 
till 1 300 000 kronor och kostnader 320 000 kronor.  
 
Enligt K2 ska resultaträkningen vara kostnadsslagsindelad. Resultaträkning och balansräkning 
i K2-bolaget ser för det första verksamhetsåret X1 (som utgörs av ett halvt kalenderår) ut som 
följande:  
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Resultaträkning K2, år X1  
 

 Intäkter 
 Hyresintäkter 650 000 

 

 Kostnader 
 Driftskostnader 160 000 

Avskrivning byggnad 78 188 
Nedskrivningar 

 Rörelseresultat 411 812 
 

 Ränteintäkter 7 187 
Räntekostnader -150 000 
Resultat efter finansiella poster 268 999 
 

 Årets skatt -59 180 
Årets resultat 209 819 

 
Tabell 6. Resultaträkning K2, år X1, egen konstruktion med utgångspunkt från Eriksson (2013ab) 
 
Balansräkning K2, år X1 
 

 TILLGÅNGAR 
 Materiella anläggningstillgångar 
 Anskaffningsvärde byggnad 7 818 750 

Ack. Avskrivningar - 78 188 
Mark 2 606 250 
S:a materiella anläggningstillgångar 10 346 812 
 

 Omsättningstillgångar 
 Kundfordringar 108 333 

Kassa/ bank 813 854 
S:a omsättningstillgångar 922 187 
S:A TILLGÅNGAR 11 268 999 

  EGET KAPITAL & SKULDER 
 Eget Kapital 
 Aktiekapital 1 000 000 

Balanserad vinst/ förlust 0 
Årets resultat 209 819 
Summa eget kapital  1 209 819 
 

 Långfristiga skulder 
 Banklån 10 000 000 

Kortfristiga skulder 
 Skatteskuld 59 180 

S:a lång- och kortfristiga skulder 10 059 180 

S:A EGET KAPITAL & SKULDER 11 268 999 
 
Tabell 7. Balansräkning K2, år X1, egen konstruktion med utgångspunkt från Eriksson (2013ab)  
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Resultaträkningen enligt K3 kan vara funktionsindelad och resultat- och balansräkning i K3-
bolaget ser för år X1 ut som följande:  
 
Resultaträkning K3, år X1  
Hyresintäkter 650 000 
Driftskostnad -160 000 
Driftnetto  490 000 

  Avskrivning byggnad -179 106 
Bruttoresultat 310 894 

  Uppskrivning 
 Nedskrivningar 
 Rörelseresultat 310 894 

  Ränteintäkter 7 187 
Räntekostnader -150 000 
Resultat efter 
finansiella poster 168 081 

  Årets skatt -59 180 
Skattefordran  22 202 
Uppskjuten skatt 

 Årets resultat 131 103 
 
Tabell 8. Resultaträkning K3, år X1, egen konstruktion med utgångspunkt från Eriksson (2013b) 
 
Balansräkning K3, år X1 
 

 TILLGÅNGAR 
  

 Materiella anläggningstillgångar 
 Anskaffningsvärde byggnad 7 818 750 

Ack. Avskrivningar -179 106 
Mark 2 606 250 

S:a materiella anläggningstillgångar 10 245 894 

  Omsättningstillgångar 
 Skattefordran 22 202 

Kundfordringar 108 333 
Kassa/ bank 813 854 

S:a omsättningstillgångar 944 389 

  S:A TILLGÅNGAR 11 190 283 
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Forts. Balansräkning K3, år X1  
  
EGET KAPITAL & SKULDER 

 
  Eget Kapital 

 Aktiekapital 1 000 000 
Balanserad vinst/ förlust 0 
Årets resultat 131 103 
S:a eget kapital  1 131 103 

  Långfristiga skulder 
 Banklån 10 000 000 

Uppskjuten skatt  0 
Kortfristiga skulder 

 Skatteskuld 59 180 
S:a lång- och kortfristiga skulder 10 059 180 

  S:A EGET KAPITAL & SKULDER 11 190 283 
 
Tabell 9. Balansräkning K3, år X1, egen konstruktion med utgångspunkt från Eriksson (2013ab)  
 
Under åren X2 till X6 görs inga reparationer, komponentutbyten eller liknande på 
fastigheterna. Båda bolagen börjar under år X6 att amortera på lånet. I K2 bolaget görs under 
dessa år avskrivningar som motsvarar de skattemässiga avskrivningarna och därmed 
motsvarar det redovisningsmässiga värdet på fastigheten i K2 även det skattemässiga värdet. 
(Eriksson, 2013b). Nedan presenteras resultat- och balansräkning för K2 år X2 till X6. 
 

Resultaträkning K2, år X2-X6 
     

 
X2 X3 X4 X5 X6 

Intäkter 1 300 000 1 300 000 1 300 000 1 300 000 1 300 000 
 

     Kostnader 
     Driftskostnader -320 000 -320 000 -320 000 -320 000 -320 000 

Avskrivning byggnad -156 375 -156 375 -156 375 -156 375 -156 375 
Nedskrivningar 

     Rörelseresultat 823 625 823 625 823 625 823 625 823 625 
 

     Ränteintäkter 12 208 21 703 30 461 39 318 48 279 
Räntekostnader -300 000 -300 000 -300 000 -300 000 -292 500 
Resultat efter finansiella poster 535 833 545 328 554 086 562 943 579 404 
 

     Årets skatt -117 883 -119 972 -121 899 -123 847 -127 469 

Årets resultat 417 950 425 356 432 187 439 095 451 935 
 
Tabell 10. Resultaträkning K2, år X2 – X6, egen konstruktion med utgångspunkt från Eriksson (2013b). 
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Balansräkning K2, år X2-X6 

 
X2 X3 X4 X5 X6 

TILLGÅNGAR 
     Materiella anläggningstillgångar 

    Anskaffningsvärde byggnad 7 818 750 7 818 750 7 818 750 7 818 750 7 818 750 
Ack. Avskrivningar -234 563 -390 938 -547 313 -703 688 -860 063 
Mark 2 606 250 2 606 250 2 606 250 2 606 250 2 606 250 
S:a materiella anläggningstillgångar 10 190 437 10 034 062 9 877 687 9 721 312 9 564 937 
 

     Omsättningstillgångar 
     Kundfordringar 108 333 108 333 108 333 108 333 108 333 

Kassa/ bank 1 446 881 2 030 701 2 621 190 3 218 609 3 330 541 

S:a omsättningstillgångar 1 555 215 2 139 035 2 729 523 3 326 942 3 438 874 

S:A TILLGÅNGAR 11 745 652 12 173 097 12 607 210 13 048 254 13 003 811 
 

     EGET KAPITAL & SKULDER 
     Eget Kapital 
     Aktiekapital 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Balanserad vinst/ förlust 209 819 627 769 1 053 125 1 485 311 1 924 407 
Årets resultat 417 950 425 356 432 187 439 095 451 935 

S:a eget kapital  1 627 769 2 053 125 2 485 311 2 924 407 3 376 342 

      Långfristiga skulder 
     Banklån 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 9 500 000 

Kortfristiga skulder 
     Skatteskuld 117 883 119 972 121 899 123 847 127 469 

S:a lång- och kortfristiga skulder 10 117 883 10 119 972 10 121 899 10 123 847 9 627 469 

S:A EGET KAPITAL & 
SKULDER 11 745 652 12 173 097 12 607 210 13 048 254 13 003 811 

 
Tabell 11. Balansräkning K2, år X2- X6. egen konstruktion med utgångspunkt från Eriksson (2013ab). 
 
Under år X6 så skrivs komponenten ”Yttertak” helt av vilket resulterar i att de totala 
avskrivningarna för året blir något lägre och därmed även den uppskjutna skatten. Fastigheten 
på Kategorigatan 3 kommer ha samma skattemässiga värde som fastigheten på Kategorigatan 
2 år X6, då Kategorigatan 2 gjort avskrivningar som helt stämmer med de skattemässiga. Det 
redovisade värdet kommer dock vara lägre för fastigheten på Kategorigatan 3 och skillnaden 
mellan det redovisningsmässiga värdet och det skattemässiga värdet uppgår år X6 till 1 110 
103 kronor. Det i sin tur ger upphov till en uppskjuten skattefordran på 244 223 kronor (1 110 
103 * 0,22). Den uppskjutna skattefordran har under varje år justerats med den skillnad som 
uppkommit och upplysningar har lämnats (Eriksson, 2013b). Nedan presenteras resultat- och 
balansräkning för K3-bolaget för år X2 till X6. 
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Resultaträkning K3, år X2-X6 

      

 
X2 X3 X4 X5 X6 

Hyresintäkter 1 300 000 1 300 000 1 300 000 1 300 000 1 300 000 
Driftskostnader -320 000 -320 000 -320 000 -320 000 -320 000 
Driftnetto  980 000 980 000 980 000 980 000 980 000 

Avskrivning byggnad -358 212 -358 212 -358 212 -358 212 -309 442 
Bruttoresultat 621 788 621 788 621 788 621 788 670 558 

Uppskrivning 
     Nedskrivningar 
     

Rörelseresultat 621 788 621 788 621 788 621 788 670 558 

Ränteintäkter 12 208 21 703 30 461 39 318 48 279 
Räntekostnader -300 000 -300 000 -300 000 -300 000 -292 500 

Resultat efter finansiella poster 333 996 343 491 352 249 361 106 426 337 

Årets skatt -117 883 -119 972 -121 899 -123 847 -127 469 
Skattefordran  44 404 44 404 44 404 44 404 33 675 
Uppskjuten skatt 

     
Årets resultat 260 517 267 923 274 754 281 662 332 543 

 
Tabell 12. Resultaträkning K3, år X2 – X6, egen konstruktion med utgångspunkt från Eriksson (2013b). 
 
Balansräkning K3, år X2 - X6 

 
X2 X3 X4 X5 X6 

TILLGÅNGAR 
     

      Materiella anläggningstillgångar 
    Anskaffningsvärde byggnad 7 818 750 7 818 750 7 818 750 7 818 750 7 818 750 

Ack. Avskrivningar -537 318 -895 530 -1 253 742 -1 611 954 -1 921 396 
Mark 2 606 250 2 606 250 2 606 250 2 606 250 2 606 250 

S:a materiella anläggningstillgångar 9 887 682 9 529 470 9 171 258 8 813 046 8 503 604 

      Omsättningstillgångar 
     Skattefordran 66 606 111 010 155 414 199 818 233 493 

Kundfordringar 108 333 108 333 108 333 108 333 108 333 
Kassa/ bank 1 446 881 2 030 701 2 621 190 3 218 609 3 330 541 

S:a omsättningstillgångar 1 621 821 2 250 045 2 884 937 3 526 760 3 672 367 

      SUMMA TILLGÅNGAR 11 509 503 11 779 515 12 056 195 12 339 806 12 175 971 
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Forts. Balansräkning K3, år X2 - X6      
 X2 X3 X4 X5 X6 
EGET KAPITAL & SKULDER 

     Eget Kapital 
     Aktiekapital 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Balanserad vinst/ förlust  131 103     391 620 659 543 934 296 1 215 959 
Årets resultat 260 517 267 923 274 754 281 662 332 543 
S:a eget kapital  1 391 620 1 659 543 1 934 296 2 215 959 2 548 502 
Långfristiga skulder 

     Banklån 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 9 500 000 
Uppskjuten skatt  

     Kortfristiga skulder 
     Skatteskuld 117 883 119 972 121 899 123 847 127 469 

S:a lång- och kortfristiga skulder 10 117 883 10 119 972 10 121 899 10 123 847 9 627 469 

S:A EGET KAPITAL & SKULDER 11 509 503 11 779 515 12 056 195 12 339 806 12 175 971 
 
Tabell 13. Balansräkning K3, år X2 – X6, egen konstruktion med utgångspunkt från Eriksson (2013ab)  
 
Under år X6 skrevs komponenten ”Yttertak” helt av och byts under år X7 ut. Under år X7 
sker även en rad andra investeringar och renoveringar i företagen som till exempel byte av 
vitvaror och vissa fönster samt förbättringsarbete på fasaden. De totala utgifterna för 
renoveringarna uppgår till 3 195 000 kronor och sammanfattas i tabellen nedan (Ericsson, 
2013c).  
 

Utgift för Belopp Färdigt X7 
Byte av innertak  900 000      April  

Byte av vitvaror  1 200 000      April  
Arbeten med inre ytskikt  600 000      April  
Byte av fönster på sydfasaden  250 000      Juni  
Arbete på fasaden  125 000      Juni  
Elarbeten  40 000      Oktober  
Byte av ytterdörr, klottersanering, 
upprustning trapphus  80 000      Löpande  
TOTALT  3 195 000       

 
Tabell 14. Utgifter för renoveringar år X7, egen konstruktion med utgångspunkt från Eriksson (2013c)  
 
Då utgiften under år X7 för båda bolagen resulterade i ett stort skattemässigt direktavdrag 
kommer ingen inkomstskatt att belasta resultaträkningen och bolagen får istället ett 
skattemässigt underskott som kvittas mot kommande vinster. Det här sker på exakt lika sätt i 
både K2 och K3, vilket innebär att ingen av dem kommer att inkomstbeskattas under den 
perioden som är kvar i simuleringen eftersom underskottet först år X12 enligt beräkningarna 
kommer att ha kvittats helt. Utgifterna för renoveringarna behandlas dock 
redovisningsmässigt olika för K2-bolaget och K3-bolaget.  
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För K2-bolaget hanteras utgifterna för byte av yttertak till stora delar som en reparation, dock 
anser bolaget att en del av renoveringen som till exempel bättre takplåt kan ses som 
prestationshöjande för fastigheten. Därmed bedömer företaget enligt K2 att den delen av 
renoveringen ska aktiveras och förbättringen kalkyleras till 100 000 kronor. Det innebär att av 
utgiften för taket kostnadsförs 800 000 kronor och resterande 100 000 kronor aktiveras. 
Utöver det aktiveras även kostnaden för elarbeten på 40 000 kronor medan utgifter för 
resterande renoveringar och förbättringsarbeten kostnadsförs då de antingen bedöms som 
löpande underhåll eller inte bedöms ha varit prestationshöjande. Av den totala utgiften på 3 
195 000 kronor kommer alltså endast 140 000 kronor att aktiveras för K2-bolaget. Utgiften 
som aktiveras får bara skrivas av under den period som investeringen innehafts, vilket innebär 
att den aktiverade summan på 100 000 kronor bara får skrivas av under åtta månader och den 
på 40 000 kronor bara får skrivas av under två månader. Företaget skriver av med två procent 
vilket är samma som gäller skattemässigt, dock sker år X7 inte en avskrivning på två procent 
på hela summan då förbättringsarbetena blev klara under året (och inte första januari). I och 
med att vissa utgifter aktiveras kommer K2-bolagets anläggningsregister att se ut som 
följande (Eriksson, 2013c):  
 
Tillgång Anskaffnings-

värde 
Årets 
avskrivning 

Ackumulerad 
avskrivning 

Redovisat  
värde 

Fastighet på Kategorigatan 2  7 818 750     -156 375 -1 016 438  6 802 312     

Tillkommande aktivering på taket  100 000     -1 333 -1 333  98 667     

Förbättring avseende elen  40 000     -134 -134  39 866     

TOTALT  7 958 750     -157 842 -1 017 905  6 940 845     
 

Tabell 15. Anläggningsregister K2-bolaget, år X7, egen konstruktion med utgångspunkt från Eriksson (2013c)  
 
Således kommer resterande del av utgiften: 3 045 000 kronor inte att aktiveras utan att 
kostnadsföras och därmed belasta resultaträkningen som en kostnad (Eriksson, 2013c). 
Resultat- och balansräkningen för K2 för år X7 presenteras nedan.   
 

Resultaträkning K2, år X7 
Intäkter 

 Hyresintäkter 1 300 000 

Kostnader 
 Driftskostnad -320 000 

Underhållskostnader -3 055 000 
Avskrivning byggnad -157 842 
Nedskrivningar 

 Rörelseresultat -2 232 842 
Ränteintäkter 49 958 
Räntekostnader -277 500 
Resultat efter finansiella poster -2 460 384 
Årets skatt 0 
Årets resultat -2 460 384 

 
Tabell 16. Resultaträkning K2, år X7, egen konstruktion med utgångspunkt från Eriksson (2013abc)  
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Balansräkning K2, år X7 
TILLGÅNGAR 
Materiella anläggningstillgångar 
Anskaffningsvärde byggnad 7 958 750 
Ack. Avskrivningar -1 017 905 
Mark 2 606 250 
S:a materiella anläggningstillgångar 9 547 095 
Omsättningstillgångar 
Kundfordringar 108 333 
Kassa/ bank 260 530 
S:a omsättningstillgångar 368 863 

S:A TILLGÅNGAR 9 915 958 
EGET KAPITAL & SKULDER 
Eget Kapital 

 Aktiekapital 1 000 000 
Balanserad vinst/ förlust 2 376 342 
Årets resultat -2 460 384 
S:a eget kapital  915 958 
Lång- och kortfristiga skulder 
Banklån 9 000 000 
Skatteskuld 0 
S:a lång- och kortfristiga skulder 9 000 000 

S:A EGET KAPITAL & SKULDER 9 915 958 
 
Tabell 17. Balansräkning K2, år X7, egen konstruktion med utgångspunkt från Eriksson (2013abc)  
 
För K3-bolaget ska förbättringsarbetena på komponenterna aktiveras i balansräkningen. Dock 
bedömer K3-bolaget att de skattemässigt är tvungna att ta upp en del av investeringen och 
göra värdeminskning, därmed kostnadsförs 245 000 kronor av den totala summan. I och med 
att nya komponenter byts ut och aktiveras måste de gamla komponenterna utrangeras och tas 
bort från balansräkningen. Den summan som aktiveras ska även under året skrivas av. Dock 
kommer inte heller för K3-bolaget avskrivningar göras för ett helår, då komponenterna bytts 
ut under årets lopp. Anläggningsregistret för K3 ser år X7 ut som följande (Eriksson, 2013c):  
 
Anläggningsregister 

Komponent Anskaffnings-
värde 

Årets 
avskrivning 

Ackumulerad 
avskrivning 

Redovisat värde 
per komponent 

Stomme & grund 3 859 192 -59 372 -385 918 3 473 274 

Stomkompletteringar 1 017 809 -67 854 -441 051 576 758 

VS 610 685 -40 712 -264 630 346 055 

Fasad inkl. fönster 407 123 -27 142 -176 420 230 703 

Utrangerat under året -101 781 -3 393 40 713 -61 068 

Fönster på sydfasaden 250 000 -3 125 -3 125 246 875 

Yttertak 900 000 -15 000 -15 000 885 000 
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Forts. Anläggningsregister 

Utrangerat under året -63 613 0 -63 613 0 

Inre ytskikt 600 000 -16 000 -16 000 584 000 

Vitvaror 1 200 000 -53 333 -53 333 1 146 667 

Utrangerat IB bl.a., vitvaror -424 087 0 424 087 0 

El 1 130 898 -45 236 -294 033 836 865 

Ventilation 203 562 -13 571 -88 210 115 352 

Saldo 10 179 269 -344 738 -1 737 722 8 441 547 

 
Tabell 18. Anläggningsregister K3-bolaget, år X7, egen konstruktion med utgångspunkt från Eriksson (2013c)  
 
I och med förbättringsarbetet och aktiveringen av de nya komponenterna har K3-bolaget nu 
ett redovisat värde som överstiger det skattemässiga värdet med 1 500 702 kronor och 
företaget beräknar en uppskjuten skatteskuld på 330 154 kronor. Då K3-bolaget sedan innan 
har en ingående uppskjuten skattefordran på 233 493 kronor kommer skillnaden dem emellan 
(563 647 kronor) att bokas in i resultaträkningen och därmed påverka årets resultat (Eriksson, 
2013c). K3-bolagets uppskjutna skatteskuld kommer sedan att justeras varje år genom en 
beräkning på skillnaden mellan det redovisningsmässiga värdet och det skattemässiga värdet 
på fastigheten. K3-bolagets resultat- och balansrapport för X7 ser ut som följande:  
 

Resultaträkning K3, år X7 

Hyresintäkter 1 300 000 
Driftskostnad -320 000 
Underhållskostnader -245 000 
Driftnetto  735 000 

Avskrivning byggnad -344 738 
Utrangering -61 068 
Bruttoresultat 329 194 

Uppskrivning 
 Nedskrivningar 
 Rörelseresultat 329 194 

Ränteintäkter 49 958 
Räntekostnader -277 500 
Resultat efter finansiella poster 101 652 

Årets skatt 0 
Skattefordran  0 
Uppskjuten skatt -563 647 

Årets resultat -461 995 
 
Tabell 19. Resultaträkning K3, år X7, egen konstruktion med utgångspunkt från Eriksson (2013abc)  
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Balansräkning K3, år X7 

TILLGÅNGAR 
 Materiella anläggningstillgångar 
 Anskaffningsvärde byggnad 10 179 269 

Ack. Avskrivningar -1 737 721 
Mark 2 606 250 
S:a materiella anläggningstillgångar 11 047 798 

Omsättningstillgångar 
 Kundfordringar 108 333 

Kassa/ bank 260 530 
S:a omsättningstillgångar 368 863 

S:A TILLGÅNGAR 11 416 661 
EGET KAPITAL & SKULDER 

 Eget Kapital 
 Aktiekapital 1 000 000 

Balanserad vinst/ förlust 1 548 502 
Årets resultat -461 995 
S:a eget kapital  2 086 507 

Lång- & kortfristiga skulder 
 Banklån 9 000 000 

Uppskjuten skatt  330 154 
S:a lång- och kortfristiga skulder 9 330 154 

S:A EGET KAPITAL & SKULDER 11 416 661 
 
Tabell 20. Balansräkning K3, år X7, egen konstruktion med utgångspunkt från Eriksson (2013abc)  
 
De tre nästkommande åren (X8, X9, X10) görs inga förbättringsarbeten och avskrivningar 
sker enligt plan (Eriksson, 2013c). Nedan presenteras resultat- och balansräkningen för K2-
bolaget. 
Resultaträkning K2, år X8 - X10 

 
X8 X9 X10 

Intäkter 

Hyresintäkter 1 300 000 1 300 000 1 300 000 

Kostnader 

   Driftskostnad -320 000 -320 000 -320 000 

Avskrivning byggnad -159 175 -159 175 -159 175 

Rörelseresultat 820 825 820 825 820 825 

Ränteintäkter 3 908 7 229 10 825 

Räntekostnader -262 500 -247 500 -232 500 

Resultat efter finansiella poster 562 233 580 554 599 150 

Årets skatt 0 0 0 

Årets resultat 562 233 580 554 599 150 

 
Tabell 21. Resultaträkning K2, år X8 – X10, egen konstruktion med utgångspunkt från Eriksson (2013abcd)  
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Balansräkning K2, år X8 - X10 

 
X8 X9 X10 

TILLGÅNGAR 
  Materiella anläggningstillgångar 

 Anskaffningsvärde byggnad 7 958 750 7 958 750 7 958 750 
Ack. Avskrivningar -1 177 080 -1 336 255 -1 495 430 
Mark 2 606 250 2 606 250 2 606 250 
S:a materiella anläggningstillgångar 9 387 920 9 228 745 9 069 570 
Omsättningstillgångar 

  Kundfordringar 108 333 108 333 108 333 
Kassa/ bank 481 938 721 667 979 992 
S:a omsättningstillgångar 590 271 830 000 1 088 325 

S:A TILLGÅNGAR 9 978 191 10 058 745 10 157 895 

EGET KAPITAL & SKULDER 
 Eget Kapital 

   Aktiekapital 1 000 000 1 000 000 1 000 000 
Balanserad vinst/ förlust -84 042 478 191 1 058 745 
Årets resultat 562 233 580 554 599 150 
Summa eget kapital  1 478 191 2 058 745 2 657 895 

Lång- och kortfristiga skulder 
  Banklån 8 500 000 8 000 000 7 500 000 

Skatteskuld 0 0 0 
S:a lång- och kortfristiga skulder 8 500 000 8 000 000 7 500 000 

S:A EGET KAPITAL & SKULDER 9 978 191 10 058 745 10 157 895 
 
Tabell 22. Balansräkning K2, år X8 – X10, egen konstruktion med utgångspunkt från Eriksson (2013abcd) 
 
Nedan presenteras resultat- och balansräkning för K3-bolaget för år X8- X10.  
 
Resultaträkning K3, år X8 - X10 

 
X8 X9 X10 

Hyresintäkter 1 300 000 1 300 000 1 300 000 
Driftskostnad -320 000 -320 000 -320 000 
Driftnetto  980 000 980 000 980 000 

Avskrivning byggnad -344 738 -344 738 -344 738 
Bruttoresultat 635 262 635 262 635 262 

Rörelseresultat 635 262 635 262 635 262 
Ränteintäkter 3 908 7 229 10 825 
Räntekostnader -262 500 -247 500 -232 500 
Resultat efter finansiella poster 376 670 394 991 413 587 
Årets skatt 0 0 0 
Skattefordran  40 823 40 824 40 824 

Årets resultat 417 493 435 815 454 411 
 
Tabell 23. Resultaträkning K3, år X8 – X10, egen konstruktion med utgångspunkt från Eriksson (2013abcd) 
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Balansräkning K3, år X8 - X10    
TILLGÅNGAR 

   Materiella anläggningstillgångar X8 X9 X10 
Anskaffningsvärde byggnad 10 179 269 10 179 269 10 179 269 
Ack. Avskrivningar -2 082 459 -2 427 197 -2 771 935 
Mark 2 606 250 2 606 250 2 606 250 

S:a materiella anläggningstillgångar 10 703 060 10 358 322 10 013 584 

Omsättningstillgångar 
   Skattefordran 0 0 0 

Kundfordringar 108 333 108 333 108 333 
Kassa/ bank 481 938 721 667 979 992 

S:a omsättningstillgångar 590 271 830 000 1 088 325 

S:A TILLGÅNGAR 11 293 331 11 188 322 11 101 909 
EGET KAPITAL & SKULDER 

   
Eget Kapital 

   Aktiekapital 1 000 000 1 000 000 1 000 000 
Balanserad vinst/ förlust 1 086 507 1 504 000 1 939 815 
Årets resultat 417 493 435 815 454 411 

S:a eget kapital  2 504 000 2 939 815 3 394 226 

Lång- och kortfristiga skulder 
   Banklån 8 500 000 8 000 000 7 500 000 

Uppskjuten skatt  289 331 248 507 207 683 

S:a lång- och kortfristiga skulder 8 789 331 8 248 507 7 707 683 

S:A EGET KAPITAL & SKULDER 11 293 331 11 188 322 11 101 909 
 
Tabell 24. Balansräkning K3, år X8 – X10, egen konstruktion med utgångspunkt från Eriksson (2013abcd). 
 
Under år X10 sker en rad förbättring i området runtomkring fastigheten. Bland annat uppförs 
ett köpcentrum och en idrottsanläggning i närheten och allmänna kommunikationsmedel 
förbättras. Företagen får därmed under år X11 konkreta bud från på fastigheterna utan att de 
varit ute till försäljning. Två av de konkreta buden uppgår till 15 miljoner kronor, men båda 
företagen beslutar sig för att fortsätta sin verksamhet och inte sälja. Dock överväger företagen 
ifall det kan vara intressant att göra en uppskrivning av fastigheten, för att stärka det egna 
kapitalet. Taxeringsvärdet noteras vid den här tiden vara nio miljoner. K2-bolaget får inte 
göra uppskrivningar på fastigheten som överstiger det taxerade värdet. Då det redovisade 
värdet på fastigheten i K2-bolaget redan överstiger det taxerade värdet sker ingen 
uppskrivning av värdet i K2 (Eriksson, 2013d). Därmed sker ingen förändring i K2-bolaget 
under år X11. Nedan presenteras bolagets resultat- och balansräkning för år X11. 
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Resultaträkning K2, år X11 
Intäkter 

 Hyresintäkter 1 300 000 
Kostnader 

 Driftskostnad -320 000 
Avskrivning byggnad -159 175 
Rörelseresultat 820 825 

Ränteintäkter 14 700 
Räntekostnader -217 500 
Resultat efter finansiella poster 618 025 
Årets skatt 0 
Årets resultat 618 025 

 
Tabell 25. Resultaträkning K2, år X11, egen konstruktion med utgångspunkt från Eriksson (2013abcd). 
 
Balansräkning K2, år X11 
TILLGÅNGAR 

 Materiella anläggningstillgångar 
 Anskaffningsvärde byggnad 7 958 750 

Ack. Avskrivningar -1 654 605 
Mark 2 606 250 
S:a materiella anläggningstillgångar 8 910 395 

Omsättningstillgångar 
 Kundfordringar 108 333 

Kassa/ bank 1 257 192 
S:a omsättningstillgångar 1 365 525 

S:A TILLGÅNGAR 10 275 920 

EGET KAPITAL & SKULDER 
 Eget Kapital 
 Aktiekapital 1 000 000 

Balanserad vinst/ förlust 1 657 895 
Årets resultat 618 025 
S:a eget kapital  3 275 920 
 
 
Långfristiga skulder 

 Banklån 7 000 000 
Kortfristiga skulder 

 Skatteskuld 0 
S:a lång- och kortfristiga skulder 7 000 000 
  S:A EGET KAPITAL & SKULDER 10 275 920 

 
Tabell 26. Balansräkning K2, år X11, egen konstruktion med utgångspunkt från Eriksson (2013abcd) 
 
K3-bolaget överväger en uppskrivning på fastigheten och enligt K3 finns inga förbud mot att 
göra en uppskrivning över taxeringsvärdet. Med stöd i buden anser företaget att värdet på 
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fastigheten kan skrivas upp till 15 miljoner kronor. I en jämförelse med det redovisade värdet 
anser företaget att de kan skriva upp fastigheten med sex miljoner kronor. Hur själva 
uppdelningen av uppskrivningen ska fördelas behandlas inte i regelverket, utan företaget får 
själva göra den bedömningen. De anser att den största värdeökningen bör hänföras till 
marken, då det är den som anses ha ökat i värde och inte byggnaden i sig. De bestämmer efter 
en del överväganden att hänföra fem miljoner kronor till marken och en miljon kronor till 
byggnaden. De väljer att redovisa uppskrivningen på en miljon kronor som är kopplad till 
byggnaden som en egen komponent, med en kvarvarande nyttjandetid på 53,5 år, vilket är 
detsamma som stommen.  
 
Inte heller detta år betalar företaget någon inkomstskatt på grund av det stora skattemässiga 
underskottet år X7, dock skulle inte uppskrivningen ha någon påverkan på den aktuella 
skatten ändå. Då en uppskrivning sker bokas det mot det egna kapitalet i balansräkningen och 
går alltså inte via resultaträkningen. Uppskrivningen resulterar även i att den uppskjutna 
skatteskulden ökar. Skattefordran som redovisas är baserad på skillnaden mellan redovisat 
värde på fastigheten och skattemässigt värde, exklusive uppskrivningen på sex miljoner 
kronor (Eriksson, 2013d). 
 
Nedan presenteras slutligen resultat- och balansräkning för K3-bolaget år X11, vilket även är 
det sista året som redovisas för de fiktiva företagen.    
 
Resultaträkning K3, år X11 

Hyresintäkter 1 300 000 
Driftskostnad -320 000 
Underhållskostnader 

 Driftnetto  980 000 

Avskrivning byggnad -386 637 

Bruttoresultat 593 363 

Uppskrivning 
 Nedskrivningar 
 Rörelseresultat 593 363 

Ränteintäkter 14 700 
Räntekostnader -217 500 
Resultat efter finansiella poster 390 563 

Årets skatt 0 
Skattefordran  50 042 
Uppskjuten skatt 

 Årets resultat 440 605 
 
Tabell 27. Resultaträkning K3, år X11, egen konstruktion med utgångspunkt från Eriksson (2013abcd) 
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Balansräkning K3, år X11 

TILLGÅNGAR 
 

  Materiella anläggningstillgångar 
 

Anskaffningsvärde byggnad 11 179 269 
Ack. Avskrivningar -3 158 572 
Mark 7 606 250 
S:a materiella anläggningstillgångar 15 626 947 

Omsättningstillgångar 
 

Skattefordran 0 
Kundfordringar 108 333 
Kassa/ bank 1 257 192 

S:a omsättningstillgångar 1 365 525 

  S:A TILLGÅNGAR 16 992 472 

EGET KAPITAL & SKULDER 
 

Eget Kapital 
 Aktiekapital 1 000 000 

Balanserad vinst/ förlust 2 394 226 
Årets resultat 440 605 
Uppskrivningsfond 4 680 000 

S:a eget kapital  8 514 831 

Långfristiga skulder 
 Banklån 7 000 000 

Uppskjuten skatt  157 641 
Uppskjuten skatt uppskrivning 1 320 000 
Kortfristiga skulder 

 Skatteskuld 0 
S:a lång- och kortfristiga skulder 8 477 641 

  S:A EGET KAPITAL & SKULDER 16 992 472 
 
Tabell 28. Balansräkning K3, år X11, egen konstruktion med utgångspunkt från Eriksson (2013abcd) 
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Bilaga 2 - Underlag skickat till respondenter 
 
 

 
Instruktioner till kreditbedömning av företagen 

Skolgatan 2 och Skolgatan 3 
 

Din övergripande uppgift är att göra en kreditbedömning på två stycken fiktiva företag. Det finns ett 
bifogat underlag för respektive företag som inleds med bakgrundsinformation om respektive företag. 
Därefter följer en årsredovisning för 2014 och placerat sist i underlaget (efter årsredovisningen) finns 
även resultat- och balansrapport för åren 2010 till 2013 bifogade. Det är informationen i dessa 
dokument som är tänkt att utgöra underlaget i dina kreditbedömningar.  
 
Vi önskar att du behandlar företagen som två separata företag som söker varsin kredit (dock finns 
inget sökt belopp). Därmed ska två separata kreditbedömningar genomföras. Försök i din bedömning 
att se det så långt som möjligt som ett ”äkta fall”. Under arbetets gång ser vi gärna att du för 
anteckningar över vad du gör och hur du resonerar, det här för att lättare återkoppla till arbetet i den 
efterföljande intervjun. Du kan gärna göra en extra notering över saker du finner vara av extra vikt för 
respektive bedömning.  
 
Gör bedömningen utifrån ditt vanliga arbetssätt och notera dina resultat. Utöver det önskar vi även att 
du, för att skapa ett diskussionsunderlag i intervjun, försöker att besvara följande frågor: 
 

1. I	  de	  fall	  någon	  typ	  av	  (risk)rating	  kan	  tas	  fram,	  vilken	  rating	  får	  de	  respektive	  företagen?	  
	  

2. I	  de	  fall	  ingen	  rating	  används,	  vilken	  risk	  anser	  du	  respektive	  företag	  ha	  på	  en	  skala	  från	  
1	  till	  10	  (där	  1	  är	  låg	  risk	  och	  10	  hög	  risk)	  

 

3. Vilket	  maximalt	  lånebelopp	  anser	  du	  att	  respektive	  företaget	  skulle	  kunna	  beviljas?	  
	  

4. Vilken	  ränta	  skulle	  du	  bestämma	  på	  det	  lånet?	  
 

5. Reflektera	  över	  vilken/	  vilka	  saker	  i	  informationsunderlaget	  som	  du	  ansåg	  gav	  dig	  bäst	  
underlag	  för	  din	  bedömning.	  

 
Vi förstår att de specifika frågorna eventuellt kan vara svåra att svara på. Känner du att någon av 
frågorna inte kan besvaras, men har uppmärksammat andra liknande aspekter du anser vara möjliga att 
få svar på tar vi gärna del av dem istället gällande respektive företag.  
 
Veckan innan intervjutillfället kommer ett underlag som i stora drag beskriver vad som kommer att 
behandlas under intervjun att skickas ut till dig. Har du några som helst frågor, tveka inte att kontakta 
oss. 
 
 
Lycka till och tack för att du vill medverka! 
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Bakgrundsinformation Skolgatan 2 
 
År 2004 skapades företaget och en fastighet köptes som vid tillfället var 35 år gammal. Köpet 
finansierades till största del genom ett banklån på 10 miljoner kronor. Fastigheten låg och 
ligger i B-läge i Örebro och består enbart av hyreslägenheter. Under år 2010 genomfördes en 
rad förbättringsarbeten på fastigheten. Utgifterna för förbättringsarbetena bedömdes till 
största del vara underhållskostnader och därmed kostandsfördes nästan alla utgifter. År 2014 
får företaget uppgift om att taxeringsvärdet på fastigheten är 9 miljoner kronor varav 6 
miljoner kronor kan hänföras till byggnaden och 3 miljoner kronor till marken.  
 
Årsredovisnings Skolgatan 2 2014 
 
Förvaltningsberättelse 
 
Allmänt om verksamheten 
Bolagets verksamhet är uthyrning av lägenheter till privatpersoner.  
 
 
Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret 
Inga väsentliga händelser har skett under räkenskapsåret.  
 
 
Flerårsöversikt (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 
 
Nettoomsättning 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 
 
Resultat efter 
finansiella poster 618 599 581 562 - 2 460 
 
Soliditet (%) 32% 26% 20% 14% 9% 
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Resultaträkning	  	   Not	   2014-‐01-‐01	   2013-‐01-‐01	  

	   	  
-‐	  2014-‐12-‐31	   -‐	  2013-‐12-‐31	  

	   	   	   	  Intäkter	  
Hyresintäkter	  

	  
1	  300	  000	   1	  300	  000	  

	   	   	   	  Kostnader	  
	   	   	  Driftskostnad	  
	  

-‐320	  000	   -‐320	  000	  

	   	   	   	  Avskrivning	  byggnad	  
	  

-‐159	  175	   -‐159	  175	  

	   	   	   	  Rörelsen	  resultat	  
	  

820	  825	   820	  825	  

	   	   	   	  Ränteintäkter	  
	  

14	  700	   10	  825	  
Räntekostnader	  

	  
-‐217	  500	   -‐232	  500	  

	   	   	   	  Resultat	  efter	  finansiella	  
poster	  

	  
618	  025	   599	  150	  

	   	   	   	  Skatt	  på	  årets	  resultat	  
	  

0	   0	  

	   	   	   	  Årets	  resultat	  
	  

618	  025	   599	  150	  
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Balansräkning	  	   Not	   2014-‐01-‐01	   2013-‐01-‐01	  

	   	  
-‐	  2014-‐12-‐31	   -‐	  2013-‐12-‐31	  

TILLGÅNGAR	  
	   	   	  Materiella	  anläggningstillgångar	   1	  

	   	  Anskaffningsvärde	  byggnad	  
	  

7	  958	  750	   7	  958	  750	  
Ack.	  Avskrivningar	  

	  
-‐1	  654	  605	   -‐1	  495	  430	  

Mark	  
	  

2	  606	  250	   2	  606	  250	  
S:a	  materiella	  anläggningstillgångar	  

	  
8	  910	  395	   9	  069	  570	  

	   	   	   	  Omsättningstillgångar	  
	   	   	  Kundfordringar	  
	  

108	  333	   108	  333	  
Kassa/	  bank	  

	  
1	  257	  192	   979	  992	  

S:a	  omsättningstillgångar	  
	  

1	  365	  525	   1	  088	  325	  

	   	   	   	  SUMMA	  TILLGÅNGAR	   	  	   10	  275	  920	   10	  157	  895	  

	   	   	   	  EGET	  KAPITAL	  &	  SKULDER	  
	   	   	  Eget	  Kapital	   2	  

	   	  Aktiekapital	  
	  

1	  000	  000	   1	  000	  000	  
Balanserad	  vinst/	  förlust	  

	  
1	  657	  895	   1	  058	  745	  

Årets	  resultat	  
	  

618	  025	   599	  150	  
Summa	  eget	  kapital	  	  

	  
3	  275	  920	   2	  657	  895	  

	   	   	   	  Långfristiga	  skulder	  
	   	   	  Banklån	  
	  

6	  500	  000	   7	  000	  000	  
Kortfristiga	  skulder	  

	   	   	  Skatteskuld	  
	  

0	   0	  
Banklån	   	   500	  000	   500	  000	  
Summa	  lång-‐	  och	  kortfristiga	  skulder	  

	  
7	  000	  000	   7	  500	  000	  

	   	   	   	  SUMMA	  EGET	  KAPITAL	  &	  SKULDER	   	  	   10	  275	  920	   10	  157	  895	  
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Tilläggsupplysningar 
 
Allmänna upplysningar 
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen (1995:1554) och 
Bokföringsnämndens allmänna råd 2008:1.  
 
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. 
 
Avskrivning 
Anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade 
avskrivningar. Tillgången skrivs av linjärt över tillgångens förväntade nyttjandeperiod enligt 
nedanstående förteckning:  

Förvaltningsfastighet:  50 år 
 
Nyckeltalsdefinitioner 
Nettoomsättning 
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar. 
 
Resultat efter finansiella poster 
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och 
kostnader.  
 
Soliditet (%) 
Justerad eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i 
procent av balansomslutningen. 
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Noter 
 
Not 1 Byggnader och mark  
 
        2014-01-01     2013-01-01 
    - 2014-12-31  - 2013-12-31 
 
Ingående anskaffningsvärde     10 565 000   10 565 000 
Ingående ackumulerade avskrivningar - 1 495 430  - 1 336 255  
Årets avskrivningar   - 159 175  - 159 175 
 
Utgående ackumulerade avskrivningar - 1 654 605  - 1 495 430 
 
Utgående redovisat värde    8 910 395  9 069 570 
 
 
 
Not 2 Förändring av eget kapital 
 
            Bundet eget kapital      Balanserad vinst                  Årets resultat 
Belopp vid årets ingång          1 000 000     1 058 745                         599 150 
Disposition enligt beslut   
av årets årsstämma:       599 150                        - 599 150 
Årets resultat:      618 025 
Belopp vid årets utgång :       1 000 000     1 657 895 618 025 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nästkommande sidor innehåller endast resultat- och balansrapporter för år 2010 – 2013. 
Därmed finns inte den övriga information som en årsredovisning innehåller.  
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Resultaträkning år 2010 – 2013 
 

	  
2010	   2011	   2012	   2013	  

Intäkter	   1	  300	  000	   1	  300	  000	   1	  300	  000	   1	  300	  000	  

	   	   	   	   	  Kostnader	  
	   	   	   	  Driftskostnad	   -‐320	  000	   -‐320	  000	   -‐320	  000	   -‐320	  000	  

Underhållskostnader	   -‐3	  055	  000	  
	   	   	  Avskrivning	  byggnad	   -‐157	  842	   -‐159	  175	   -‐159	  175	   -‐159	  175	  

Nedskrivningar	  
	   	   	   	  Rörelsen	  resultat	   -‐2	  232	  842	   820	  825	   820	  825	   820	  825	  

	   	   	   	   	  Ränteintäkter	   49	  958	   3	  908	   7	  229	   10	  825	  
Räntekostnader	   -‐277	  500	   -‐262	  500	   -‐247	  500	   -‐232	  500	  

	   	   	   	   	  Resultat	  efter	  finansiella	  poster	   -‐2	  460	  384	   562	  233	   580	  554	   599	  150	  

	   	   	   	   	  Skatt	  på	  årets	  resultat	   0	   0	   0	   0	  
Uppskjuten	  skattefordran	  

	   	   	   	  Årets	  resultat	   -‐2	  460	  384	   562	  233	   580	  554	   599	  150	  
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Balansräkning år 2010 – 2013 
 

	  
2010	   2011	   2012	   2013	  

TILLGÅNGAR	  
	   	   	   	  Materiella	  anläggningstillgångar	  
	   	   	   	  Anskaffningsvärde	  byggnad	   7	  958	  750	   7	  958	  750	   7	  958	  750	   7	  958	  750	  

Ack.	  Avskrivningar	   -‐1	  017	  905	   -‐1	  177	  080	   -‐1	  336	  255	   -‐1	  495	  430	  
Mark	   2	  606	  250	   2	  606	  250	   2	  606	  250	   2	  606	  250	  
S:a	  materiella	  anläggningstillgångar	   9	  547	  095	   9	  387	  920	   9	  228	  745	   9	  069	  570	  

	   	   	   	   	  Omsättningstillgångar	  
	   	   	   	  Kundfordringar	   108	  333	   108	  333	   108	  333	   108	  333	  

Kassa/	  bank	   260	  530	   481	  938	   721	  667	   979	  992	  
S:a	  omsättningstillgångar	   368	  863	   590	  271	   830	  000	   1	  088	  325	  

	   	   	   	   	  SUMMA	  TILLGÅNGAR	   9	  915	  958	   9	  978	  191	   10	  058	  745	   10	  157	  895	  

	   	   	   	   	  EGET	  KAPITAL	  &	  SKULDER	  
	   	   	   	  Eget	  Kapital	  
	   	   	   	  Aktiekapital	   1	  000	  000	   1	  000	  000	   1	  000	  000	   1	  000	  000	  

Balanserad	  vinst/	  förlust	   2	  376	  342	   -‐84	  042	   478	  191	   1	  058	  745	  
Årets	  resultat	   -‐2	  460	  384	   562	  233	   580	  554	   599	  150	  
Summa	  eget	  kapital	  	   915	  958	   1	  478	  191	   2	  058	  745	   2	  657	  895	  

	   	   	   	   	  Långfristiga	  skulder	  
	   	   	   	  Banklån	   8	  500	  000	   8	  000	  000	   7	  500	  000	   7	  000	  000	  

Kortfristiga	  skulder	  
	   	   	   	  Skatteskuld	   0	   0	   0	   0	  

Banklån	   500	  000	   500	  000	   500	  000	   500	  000	  
Summa	  lång-‐	  och	  kortfristiga	  skulder	   9	  000	  000	   8	  500	  000	   8	  000	  000	   7	  500	  000	  

	   	   	   	   	  SUMMA	  EGET	  KAPITAL	  &	  SKULDER	   9	  915	  958	   9	  978	  191	   10	  058	  745	   10	  157	  895	  
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Bakgrundsinformation Skolgatan 3 
 
År 2004 skapades företaget och en fastighet köptes som vid tillfället var 35 år gammal. Köpet 
finansierades till största del genom ett banklån på 10 miljoner kronor. Fastigheten låg och 
ligger i B-läge i Örebro och består enbart av hyreslägenheter. Under år 2010 utförde företaget 
en rad renoveringar på fastigheten. Utgifterna för renoveringarna kunde hänföras till 
fastigheten komponenter och därmed aktiverades dem i redovisningen och började skrivas av, 
endast en liten del ansågs vara rimlig att kostnadsföra.  
 
År 2014 får företaget uppgift om att taxeringsvärdet på fastigheten är 9 miljoner kronor varav 
6 miljoner kronor kan hänföras till byggnaden och 3 miljoner kronor till marken.  
 
 
Årsredovisnings Skolgatan 3 2014 
 
Förvaltningsberättelse 
 
Allmänt om verksamheten 
Bolagets verksamhet är uthyrning av lägenheter till privatpersoner.  
 
Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret 
Under föregående år har en rad förbättringar skett i området runtomkring fastigheten vilket 
har resulterat i att företaget under året har fått två konkreta bud på fastigheten om 15 miljoner 
kronor, utan att fastigheten har varit ute till försäljning. Därmed har företaget beslutat att 
värdera upp fastigheten med 6 miljoner kronor där 5 miljoner kronor har hänförts marken och 
1 miljon kronor byggnaden.  
 
 
Flerårsöversikt (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 
 
Nettoomsättning 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 
 
Resultat efter 
finansiella poster 391 414 395 377 102 
 
Soliditet (%) 50% 31% 26% 22% 18% 
 
Räntabilitet på  
eget kapital (%) 5 % 13 % 15 % 17 % - 22 % 
 
Kassalikviditet (%) 273 % 218 % 166 % 118 % 74 % 
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Resultaträkning	  

	  
Not	   2014-‐01-‐01	   2013-‐01-‐01	  

	   	  
-‐2014-‐12-‐31	   2013-‐12-‐31	  

	   	   	   	  Hyresintäkter	  
	  

1	  300	  000	   1	  300	  000	  
Driftskostnad	  

	  
-‐320	  000	   -‐320	  000	  

	   	   	   	  Driftnetto	  	   	  	   980	  000	   980	  000	  

	   	   	   	  Avskrivning	  byggnad	  
	  

-‐386	  637	   -‐344	  738	  

	   	   	   	  Bruttoresultat	   	  	   593	  363	   635	  262	  

	   	   	   	  Rörelseresultat	   	  	   593	  363	   635	  262	  

	   	   	   	  Ränteintäkter	  
	  

14	  700	   10	  825	  
Räntekostnader	  

	  
-‐217	  500	   -‐232	  500	  

Resultat	  efter	  finansiella	  poster	   390	  563	   413	  587	  

	   	   	   	  Skatt	  på	  årets	  resultat	  
	  

0	   0	  
Förändring	  av	  latent	  skatt	  	   	  	  	  	  	  	  	   50	  042	   40	  824	  
Årets	  resultat	   	  	   440	  605	   454	  411	  
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Balansräkning	  	   Not	   2014-‐01-‐01	   2013-‐01-‐01	  

	   	  
-‐2014-‐12-‐31	   2013-‐12-‐31	  

TILLGÅNGAR	  
	   	   	  

	   	   	   	  Materiella	  anläggningstillgångar	  	  	  	  	  	  	  	  1	  
	   	  Anskaffningsvärde	  byggnad	  

	  
11	  179	  269	   10	  179	  269	  

Ack.	  Avskrivningar	  
	  

-‐3	  158	  572	   -‐2	  771	  935	  
Mark	  

	  
7	  606	  250	   2	  606	  250	  

S:a	  materiella	  anläggningstillgångar	   15	  626	  947	   10	  013	  584	  
Omsättningstillgångar	  

	   	   	  Kundfordringar	  
	  

108	  333	   108	  333	  
Kassa/	  bank	  

	  
1	  257	  192	   979	  992	  

S:a	  omsättningstillgångar	  
	  

1	  365	  525	   1	  088	  325	  

	   	   	   	  SUMMA	  TILLGÅNGAR	   	  	   16	  992	  472	   11	  101	  909	  

	   	   	   	  EGET	  KAPITAL	  &	  SKULDER	  
	   	   	  

	   	   	   	  Eget	  Kapital	   	  	  	  2	  
	   	  Aktiekapital	  

	  
1	  000	  000	   1	  000	  000	  

Balanserad	  vinst/	  förlust	  
	  

2	  394	  226	   1	  939	  815	  
Årets	  resultat	  

	  
440	  605	   454	  411	  

Uppskrivningsfond	  
	  

4	  680	  000	   0	  
Summa	  eget	  kapital	  	  

	  
8	  514	  831	   3	  394	  226	  

	   	   	   	  Långfristiga	  skulder	  
	   	   	  Banklån	  
	  

6	  500	  000	   7	  000	  000	  
Uppskjuten	  skatt	  	  

	  
157	  641	   207	  683	  

Uppskjuten	  skatt	  uppskrivning	   3	   1	  320	  000	  
	  Kortfristiga	  skulder	  

	   	   	  Banklån	   	   500	  000	   500	  000	  
Summa	  lång-‐	  och	  kortfristiga	  skulder	   8	  477	  641	   7	  707	  683	  

	   	   	   	  SUMMA	  EGET	  KAPITAL	  &	  SKULDER	   16	  992	  472	   11	  101	  909	  
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Kassaflödesanalys 
 

 
2014 2013 

Löpande verksamhet     
Rörelseresultat efter avskrivningar 593 363,00 635 262,00 
Återläggning avskrivningar 386 637,00 344 738,00 
Finansiella inbetalningar 14 700,00 10 825,00 
Finansiella Utbetalningar -217 500,00 -232 500,00 
Skatt 0,00 0,00 

   Förändring rörelsekapital     
Förändring kundfordringar 0,00 0,00 
Förändring kortfristiga skulder 0,00 0,00 

   Kassaflöde löpande verksamhet 777 200,00 758 325,00 

   Finansieringsverksamhet     
Långfristiga skulder -500 000,00 -500 000,00 

   Kassaflöde finansieringsverksamhet -500 000,00 -500 000,00 

   Investeringsverksamhet     

   Materiella anläggningstillgångar 0,00 0,00 
Finansiella anläggningstillgångar 0,00 0,00 

   Kassaflöde investeringsverksamhet 0,00 0,00 

   Kassaflöde 277 200,00 258 325,00 
Ingående kassa  979 991,80 721 666,79 
Utgående kassa 1 257 191,80 979 991,80 
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Tilläggsupplysningar 
 
Allmänna upplysningar 
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen (1995:1554) och 
Bokföringsnämndens allmänna råd 2012:1.  
 
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. 
 
Avskrivning 
Anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade 
avskrivningar. Tillgången har delat upp på betydande komponenter med väsentlig skillnad i 
förbrukning. Indelningen har skett efter en individuell bedömning, dock med hjälp av SABOs 
(Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag) vägledning i frågan. Den bedömda 
nyttjandeperioden avser från och med byggnadens uppförande. Avskrivningen sker linjärt 
över komponentens bedömda nyttjandeperiod och ser ut enligt följande:  

Komponent	  

Bedömd	  
nyttjande-‐	  
period	  	  

Stomme	  &	  grund	   100	  år	  
Stomkompletteringar/innerväggar	   50	  år	  
VS	   50	  år	  
Fasad	  inkl.	  fönster	   50	  år	  
Yttertak	   40	  år	  
Inre	  ytskikt	  på	  vitvaror	   20	  år	  
El	   30	  år	  
Ventilation	   25	  år	  
Uppskrivning	  	   100	  år	  
  

Verklig värde på byggnad 
Taxeringsvärde på fastigheten år 2014 uppgick 9 miljoner kronor varav 3 miljoner avser 
marken och 6 miljoner kronor byggnaden. 

Verkligt värde på fastigheten har beräknats till 11 970 000 kr genom metoden: 
taxeringsvärde multiplicerat med 1,33.   

Kassaflödesanalys 
Är upprättad enligt den indirekta metoden. 

Nyckeltalsdefinitioner 
Nettoomsättning 
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar. 
 
Resultat efter finansiella poster 
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och 
kostnader.  
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Soliditet (%) 
Justerad eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i 
procent av balansomslutningen. 
 
Räntabilitet på eget kapital (%) 
Redovisat resultat delat med eget kapital inklusive del av obeskattade reserver 
 
Kassalikviditet (%) 
Omsättningstillgångar delat med kortfristiga skulder 
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Noter 
 
Not 1. Materiella anläggningstillgångar 
  
        2014-01-01     2013-01-01 
    - 2014-12-31  - 2013-12-31 
 
Ingående anskaffningsvärde     12 785 519   12 785 519 
Årets uppskrivning     6 000 000    0 
 
Ingående ackumulerade avskrivningar - 2 771 935  - 2 427 197  
Årets avskrivningar   - 386 637  - 344 738 
 
Utgående ackumulerade avskrivningar - 3 158 572  - 2 771 935 
 
Utgående redovisat värde    15 626 947                       10 013 584 
 
 
 
Not 2. Förändring av eget kapital 
 
    Bundet eget       Uppskrivningsfond Balanserad          Årets   
                     kapital        vinst          resultat 
Belopp vid årets ingång:   1 000 000        1 939 815         454 411 

Disposition enligt beslut   
av årets årsstämma:        454 411        - 454 411 

Årets resultat:                   440 605 

Uppskrivningsfond:        4 680 000   

 
Belopp vid årets utgång:    1 000 000       4 680 000   2 394 226            440 605                
 
 
 
Not 3. Uppskjuten skatt 

  2014-01-01     2013-01-01 
   - 2014-12-31  - 2013-12-31 
 
Uppskjuten skatt    157 641     207 683 
 
Den uppskjutna skatten beräknas genom att den temporära skillnaden på balansdagen mellan 
redovisade och skattemässiga värden på tillgångar respektive skulder multipliceras med 
aktuell skattesats, vilken vid årsredovisningens upprättande är 22 procent. 
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Not 4. Uppskjuten skatt uppskrivning 
 

  2014-01-01     2013-01-01 
   - 2014-12-31  - 2013-12-31 
 
Uppskjuten skatt uppskrivning   1 320 000    0 
 
 
Fastigheten under året har skrivits upp med 6 miljoner, varav 5 miljoner kronor hänförts till 
marken och 1 miljon kronor till byggnaden. Uppskrivningen har ingen påverkan på den 
aktuella skatten, däremot beräknas uppskjuten skatt på själva uppskrivningen. Beräkningen på 
den uppskjutna skatten på uppskrivningen sker skild från beräkningen av uppskjuten skatt i 
övrigt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nästkommande sidor innehåller endast resultat- och balansrapporter för år 2010 – 2013. 
Därmed finns inte den övriga information som en årsredovisning innehåller 
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Resultaträkning år 2010 – 2013 
 

	  
2010	   2011	   2012	   2013	  

Hyresintäkter	   1	  300	  000	   1	  300	  000	   1	  300	  000	   1	  300	  000	  
Driftskostnad	   -‐320	  000	   -‐320	  000	   -‐320	  000	   -‐320	  000	  
Underhållskostnader	   -‐245	  000	  

	   	   	  Driftnetto	  	   735	  000	   980	  000	   980	  000	   980	  000	  

	   	   	   	   	  Avskrivning	  byggnad	   -‐344	  738	   -‐344	  738	   -‐344	  738	   -‐344	  738	  
Utrangering	   -‐61	  068	  

	   	   	  Bruttoresultat	   329	  194	   635	  262	   635	  262	   635	  262	  

	   	   	   	   	  Uppskrivning	  
	   	   	   	  Nedskrivningar	  
	   	   	   	  Rörelseresultat	   329	  194	   635	  262	   635	  262	   635	  262	  

	   	   	   	   	  Ränteintäkter	   49	  958	   3	  908	   7	  229	   10	  825	  
Räntekostnader	   -‐277	  500	   -‐262	  500	   -‐247	  500	   -‐232	  500	  
Resultat	  efter	  finansiella	  
poster	   101	  652	   376	  670	   394	  991	   413	  587	  

	   	   	   	   	  Skatt	  på	  årets	  resultat	   0	   0	   0	   0	  
Förändring	  latent	  skatt	  	   -‐563	  647	   40	  823	   40	  824	   40	  824	  
Årets	  resultat	   -‐461	  995	   417	  493	   435	  815	   454	  411	  
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Balansräkning år 2010 – 2013 
 
TILLGÅNGAR	  

	   	   	   	  
	   	   	   	   	  Materiella	  anläggningstillgångar	   2010	   2011	   2012	   2013	  
Anskaffningsvärde	  byggnad	   10	  179	  269	   10	  179	  269	   10	  179	  269	   10	  179	  269	  
Ack.	  Avskrivningar	   -‐1	  737	  721	   -‐2	  082	  459	   -‐2	  427	  197	   -‐2	  771	  935	  
Mark	   2	  606	  250	   2	  606	  250	   2	  606	  250	   2	  606	  250	  
S:a	  materiella	  anläggningstillgångar	   11	  047	  798	   10	  703	  060	   10	  358	  322	   10	  013	  584	  

	   	   	   	   	  Omsättningstillgångar	  
	   	   	   	  Skattefordran	   0	   0	   0	   0	  

Kundfordringar	   108	  333	   108	  333	   108	  333	   108	  333	  
Kassa/	  bank	   260	  530	   481	  938	   721	  667	   979	  992	  
S:a	  omsättningstillgångar	   368	  863	   590	  271	   830	  000	   1	  088	  325	  

	   	   	   	   	  SUMMA	  TILLGÅNGAR	   11	  416	  661	   11	  293	  331	   11	  188	  322	   11	  101	  909	  

	   	   	   	   	  EGET	  KAPITAL	  &	  SKULDER	  
	   	   	  

	   	   	   	   	  Eget	  Kapital	  
	   	   	   	  Aktiekapital	   1	  000	  000	   1	  000	  000	   1	  000	  000	   1	  000	  000	  

Balanserad	  vinst/	  förlust	   1	  548	  502	   1	  086	  507	   1	  504	  000	   1	  939	  815	  
Årets	  resultat	   -‐461	  995	   417	  493	   435	  815	   454	  411	  

	   	   	   	   	  Summa	  eget	  kapital	  	   2	  086	  507	   2	  504	  000	   2	  939	  815	   3	  394	  226	  

	   	   	   	   	  Långfristiga	  skulder	  
	   	   	   	  Banklån	   8	  500	  000	   8	  000	  000	   7	  500	  000	   7	  000	  000	  

Uppskjuten	  skatt	  	   330	  154	   289	  331	   248	  507	   207	  683	  

	   	   	   	  Kortfristiga	  skulder	  
	   	   	   	  Banklån	   500	  000	   500	  000	   500	  000	   500	  000	  

Summa	  lång-‐	  och	  kortfristiga	  skulder	   9	  330	  154	   8	  789	  331	   8	  248	  507	   7	  707	  683	  

	   	   	   	   	  SUMMA	  EGET	  KAPITAL	  &	  SKULDER	   11	  416	  661	   11	  293	  331	   11	  188	  322	   11	  101	  909	  
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Intervjuunderlag 

Nedan följer ett kort sammandrag om vad intervjun i stora drag kommer att handla om. 

1. Bakgrund 

Här kommer du kort att få berätta lite om vem du är, din yrkesroll samt din erfarenhet av 
kreditgivning till företag. 

2. Kreditbedömningen 

Här ber vi dig beskriva hur processen ser ut när ett företag söker en kredit i er bank. Till 
exempel vilken information ni samlar in och om det är någon del i processen som anses vara 
viktigare än någon annan. 

3. Redovisningsinformation som underlag 

Här och framåt kommer vi att fokusera på redovisningsinformationens roll i 
kreditbedömningen. Vi kommer därmed inledningsvis be dig beskriva hur ni använder 
redovisningsinformationen i er bedömning samt vilken information som efterfrågas. Vidare 
vill vi även veta hur ni bearbetar informationen och om ni använder några interna modeller 
eller system. 

4. Caset 

Här får du beskriva hur du genomfört bedömningen av respektive företag samt vad du har 
kommit fram till. 

Resterande del av intervjun kommer att utgå från din bedömning av företagen. Vidare 
kommer vi även prata om din uppfattning om hur olika typer av information uppfyller ditt 
informationsbehov i kreditbedömningen. 

Vår förhoppning är att underlaget gett er en lite bättre bild av vad intervjun kommer handla 
om. Vi vill uppmärksamma att det är dina erfarenheter och uppfattningar som är av intresse 
och du behöver inte känna att du inför intervjun behöver förbereda dig på annat vis än att 
genomföra caset. 

Vi ser fram emot intervjun! 

Med vänlig hälsning Karin Boggby & Sofia Engström Kontakt: karin.boggby@gmail.com 
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Bilaga 3 - Intervjuguide 
 
1. Bakgrund 

• Berätta lite om vad det är du gör här på banken (dina arbetsuppgifter). 
• Hur länge har du arbetat med kreditgivning till företag? 

2. Generell beskrivning av kreditbedömningen 
• Vad är, enligt dig, syftet med att genomföra en kreditbedömning? 
• Vilken information behöver du för att göra en kreditbedömning på ett företag? 
• Är det någon information som ni anser vara viktigare än någon annan? 
• Hur vet du att du är klar med kreditbedömningen och kan ta ett beslut? 

3. Redovisningsinformationens roll i kreditbedömningen 
• Vilken information i redovisningen är det mer specifikt som du använder dig av i 

kreditbedömningen? 
• Varför anser ni att just den informationen är viktig? 
• Tar ni fram egen information även om den redan finns med i underlaget från kunden? 
• I sådana fall: varför? 

4. Caset 
• Beskriv hur arbetsgången med bedömningen av respektive företag har sett ut. 
• Hur har du bedömt företagen? 

o Svar på frågorna 1-4 respondenten fick ta del av innan 
• Hur har du kommit fram till siffrorna på vardera företag? 
• Var det någonting i informationsunderlaget som du ansåg att var dig till särskild nytta i din 

bedömning? 
 

Här berättar vi att företagen är identiska och att de bara skiljer sig åt gällande att de har upprättat 
sin redovisning i enlighet med regelverken K2 respektive K3. 
 

5. K2 & K3 
• Vad vet du om K2 och K3? 
• Vad har du för erfarenhet av regelverken? 

Här informerar vi respondenterna om generella skillnaderna mellan K2 och K3 
K2 

o Regelbaserad 
o Mer förenklat regelverk 
o Detaljerad vägledning med tydliga regler och riktlinjer för hur ekonomiska händelser ska 

redovisas 
o Kan liknas med en mall 
o Bygger på försiktighetsprincipen 

K3 
o Principbaserad 
o Färre regler och riktlinjer än i K2 
o Större utrymme att bedöma vilka redovisningsprinciper som ska användas 
o Ex. välja att värdera tillgångar till historiskt- eller verkligtvärde 
o Krav på mer information, som att exempelvis tilläggsupplysningar alltid ska lämnas för vilka 

principer som tillämpats 
 

• Hur ser du på finansiella rapporter upprättade efter de olika redovisningsregelverken? 
• Ser du att redovisning upprättad efter de olika regelverken skulle kunna påverka ditt arbete 

med kreditbedömningen på något vis? 
Här återkopplar vi till de eventuella skillnader respondenten gjort i bearbetningen och bedömningen i 
caset. 

• Vad är anledningen till att du bearbetat dem olika? 
• Vad tror du ligger bakom att du har satt olika risk (rating/ ränta/ lånebelopp)? 
• Vilken av bedömningarna av K2 eller K3 anser du ger den mest rättvisande bilden av 

företaget? 
• Varför? 
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6. Redovisningsmässiga skillnader mellan K2 och K3 
Här går vi igenom en rad redovisningsmässiga skillnader närmare. Efter varje beskrivning följer 
dessa frågor: 

• Är det någon av redovisningsmetoderna som du ser kommer dig mer till nytta i 
kreditbedömningen? 

• Varför? 
• Om man vänder på det, vad ser du för nackdel med den andra metoden? 
• Hur hanterar du nackdelen? (Om det inte framgår) 

 
Uppskrivning 
Får gällande fastigheter ej göras över taxeringsvärdet i K2 men inget sådant hinder finns i K3. I K3 
måste upplysning om vad värderingen grundar sig på lämnas (antaganden och värderingsprinciper). 
Avskrivningsmetod 
I K2 skriver man av fastigheten som en enhet till en bestämd avskrivningsperiod. För en byggnad ska 
enligt K3 en bedömning göras av vilka betydande komponenter byggnaden består av, vilka sedan ska 
skrivas av efter varje komponents bedömda nyttjande tid. 
Tillkommande utgifter för materiella anläggningstillgångar 
Tillkommande utgifter för materiella anläggningstillgångar kan i K3 i större utsträckning komma att 
aktiveras (läggas till) i balansräkningen och därmed skrivas av, då man kan räkna det som utbyte eller 
tillägg av komponenter. Och det här kunde vi se i caset år 2010. I K2 får däremot tillkommande 
utgifter för materiella anläggningstillgångar endast aktiveras och skrivas av i de fall de kan bedömas 
vara prestationshöjande för fastigheten.  
Tilläggsupplysningar 
I K2 krävs bara de upplysningar som krävs enligt ÅRL (tillgångarnas anskaffningsvärde, 
avskrivningstid samt endast upplysning om avskrivningen ej är linjär) samt upplysning om att man 
redovisar enligt K2. I K3 utöver de som krävs i ÅRL dessutom att upplysning lämnas om: val av 
redovisningsprinciper, bedömningar som har betydande effekter på de redovisade beloppen i de 
finansiella rapporterna, verkligt värde samt metoder och betydande antaganden som använts för att 
fastställa verkligt värde samt upprättande av en kassaflödesanalys. Vidare ska det även upplysas om 
väsentliga åtaganden att köpa, uppföra, reparera, underhålla eller förbättra en förvaltningsfastighet 
Finansiella instrument 
Får i K2 endast värderas till anskaffningsvärde och i K3 finns möjlighet att värdera till verkligt värde. 
Aktivering av indirekta tillverkningskostnader 
I K2 är det till stor del inte tillåtet att aktivera indirekta kostnader i ett lager med egentillverkade varor, 
det vill säga räkna med det i lagervärderingen. I K3 ska de indirekta tillverkningskostnaderna räknas in 
i anskaffningsvärdet, i de fall de uppgår till mer än en oväsentlig del av den sammanlagda utgiften för 
tillverkningen eller uppgår till mer än ett obetydligt belopp för företaget. 
Periodisering 
I K2 behöver inte poster som var för sig understiger 5000 kr periodiseras. De behöver inte heller 
periodisera återkommande utgifter som företaget inte har skäl att anta kommer att förändras med mer 
än 20 procent mellan åren. Motsvarande förenklingsregler finns inte i K3. 

Leasing 
Operationellt & Finansiellt: 
I K2 ska samtliga leasingavtal redovisas som operationella oavsett hur avtalet ser ut. I K3 ska 
leasingavtalet redovisas som antingen operationellt eller finansiellt, beroende på hur avtalet ser ut. 
Man måste även i K3 lämna upplysning om operationella leasingavtals framtid betalningar. Det gäller 
även hyra av lokaler. 
7. Avslutande frågor 

• Ser ni några svårigheter med att göra bedömningen utifrån K2? ...utifrån K3? 
• Är det någon av redovisningarna som du känner skulle vara dig till mer nytta i ditt arbete med 

kreditvärdighetsbedömning? 
• Varför? 

 
 


