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Titel: Revisorers perspektiv på implementeringen av ett nytt regelverk - fallet 
komponentavskrivningar enligt regelverket K3 

 
Syfte: Studiens syfte är att skapa en förståelse för hur revisorer har hanterat 
implementeringen av ett nytt regelverk. Syftet är även att ta reda på revisorernas uppfattning 
angående införandet av regelverket K3 och då i synnerhet komponentavskrivningar. 

 
Metod: Fallstudie med kvalitativ forskningsansats. Insamling av empirin genomfördes via 
semistrukturerade intervjuer med fem auktoriserade revisorer.  

 
Resultat och slutsats: Trots att några revisorer såg svårigheter med att tillämpa ett nytt 
regelverk till en början redde dem ut det genom kompromisser med kunder och förenklingar i 
sitt arbetssätt. Under själva implementeringen av det nya regelverket fanns det en problematik 
i att revisorerna inte hade några tidigare liknande händelser att referera till. Återigen bidrog 
deras kunskap till att lösa problemet. Revisorerna uppfattade att förändringen var bra, trots att 
det har bidragit till mer arbete för dem på grund av att arbetet genererar mer pengar till 
redovisningsföretagen. Ingen av revisorerna upplevde den grad av problematik vid införandet 
av K3:s komponentavskrivningar som vi hade förväntat oss. En förklaring till varför revisorer 
tidigare såg införandet av ett nytt regelverk som ett stort problem och de intervjuade 
revisorerna inte upplevde samma problematik, kan vara för att de har kommit längre i 
förändringsprocessen. Det skulle kunna ha att göra med att en tid gick mellan den första 
diskussionen för att finna ett problemområde till dess att vi utförde intervjuerna. Under den 
tiden har revisorerna kunnat hitta ett arbetssätt som gjort att problemen minimerats och 
arbetet flyter på bra och därför såg de inte ett lika stort problemområde för K3:s 
komponentavskrivningar. 

 
Förslag till vidare forskning: Att forska vidare kring hur vida resultaten från studien kan 
återupprepas vid andra förändringar inom redovisningsbranschen eller att genomföra en studie 
med longitudinell design. Där ett antal revisorer intervjuas vid startskedet för en förändring, 
för att senare intervjuas igen och på så sätt få ett mer uppenbart resultat kring huruvida 
individer genomgår olika faser i en förändringsprocess.    

 



	  
	  

Studiens bidrag: Studien skulle kunna bidra som ett exempel på hur förändringar inom 
redovisningsföretag går till och hur revisorer förhåller sig till förändringar. Studien har även 
bidragit till en ökad förståelse för hur implementeringen av ett regelverk hanteras av revisorer. 

 
Nyckelord: Nytt redovisningsregelverk, Komponentavskrivningar, Principbaserat regelverk, 
Redovisning, Organisationsförändringar. 
 
  



	  
	  

Abstract 
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Supervisor: Mikael Eriksson 
 
Title: Auditors perspective on implementing a new regulation – the case component 
depreciation according to K3 regulation 
 
Purpose: The purpose of this study is to create understanding on how the auditors had act in 
implementing a new regulation. The purpose is also to find out auditors view about 
implementing K3 regulation and more specific component depreciation. 
 
Method: Case study with a qualitative approach. The collection of the empirics was made 
through semi-structured interviews with five certified auditors.  
 
Result and conclusion: The auditors saw complications to practice a new regulation in the 
beginning, but they solved it with compromisses with clients and simplifications in their 
workning processes. During the process of implementing the new regulation there was some 
trouble because the auditors did not have any smiliar occurrences to refer to. But again their 
knowledge helped them to solved the problem. Auditors mainly saw this change as a good 
change, despite it created more job for them. And they said that this change will generate 
more money to their firm. No auditors did experience the problems about component 
depreciation that we first assumed. One explanation on why auditors earlier saw the 
introduction of the new regulation as a problem and those auditors that was interviewed did 
not see the same problem, is because they are further in the process of change. The reason of 
that could be that some time has past since the first discussion when we found a problem area 
until we practiced the interviews. During that time the auditors had found a way to work that 
minimized the problems and that could be the reason on why they did not see the same 
problem area as before.  
 
Suggestions for future research: To research further if these results from the study can be 
repeated on other changes in accounting industry or make a study with longitudinal study. 
Where a number of auditors will be interviewed in the start of the process of change, and then 
interview the same auditors again to see if the result is more clearly about how individuals 
undergoes phases during the process of change.  
 
Contribution of the thesis: This study can be a contribution on how accounting firms handle 
the process of change and how auditors act during the process of change. This study has also 
contributed more understanding on how auditors had handle the implementation of a new 
regulation.  
 
Keywords: New accounting regulation, Component depreciation, Principles based regulation, 
Accounting, Organization change. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Redovisningens utveckling drivs av en ökad internationell harmonisering vars syfte är att ge 
en ekonomisk korrekt bild av företaget (Riksrevisionen, 2013). För att uppfylla 
redovisningens syfte granskar revisorer företagens räkenskaper. Revisorns uppgift enligt 
revisionslagen (1999:1079) är att granska företagets årsredovisning och bokföring samt 
företagsledningens förvaltning. 

 
För att följa den globala harmoniseringen har Sverige infört förändringar inom redovisningen, 
en av dessa förändringar är införandet av K-regelverken, K1, K2, K3 och K4 (Bengtsson, 
2013). Bestämmelser i bokföringslagen (1999:1078) avgör vilken typ av K-regelverk som ett 
företag ska tillämpa. Enligt årsredovisningslagen (1995:1554) ska en årsredovisning upprättas 
enligt god redovisningssed som utgörs av lagar och redovisningsnormer. Normerna är till för 
att komplettera lagarna och syftet är att skapa enhetliga redovisningsregler. 
Bokföringsnämnden (BFN) är den huvudansvarige utformaren av redovisningsnormer för 
svenska företag (Månsson & Stralström, 2012). Ett annat normbildande organ är FAR 
(tidigare Föreningen Auktoriserade Revisorer) som är redovisningsområdets äldsta aktör i 
Sverige (Arvidson, Carrington & Johed, 2010). Trots att BFN är den huvudansvarige 
utformaren av redovisningsnormer är FAR:s rekommendationer och uttalanden fortfarande 
viktiga källor vid domstolstvister (Arvidson et al., 2010). 
 

BFN presenterade i juni 2012 det allmänna rådet K3, som är ett nytt principbaserat 
redovisningsregelverk i Sverige. K3 är till för alla större företag och koncerner, dock är det 
inte till för koncerner som tillämpar det internationella regelverket IFRS enligt BFN:s 
allmänna råd (2012). För att klassificeras som ett större företag enligt årsredovisningslagen 
ska företaget ha över 50 anställda i genomsnitt, över 40 miljoner kronor i balansomslutning 
och över 80 miljoner i omsättning. Om två kriterier har uppfyllts två år i rad, räknas företaget 
som större året efter och då ska företaget använda sig av K3 regelverket. Syftet med K3 är att 
förenkla redovisningen för företag och minska den administrativa bördan (Bengtsson, 2013).  

BFN har i K3 regelverket samlat de normer som ska tillämpas då en årsredovisning och en 
koncernredovisning ska upprättas. K3 är ett självständigt regelverk men vid utformandet har 
BFN utgått från International Financial Reporting Standards for Small and Medium- sized 
Entities, som är ett internationellt principbaserat regelverk för icke-noterade företag (Månsson 
& Stralström, 2012). 
 

Principbaserat regelverk omfattar enligt Peytcheva, Wright, och Majoor (2014) standards med 
liten vägledning vilket ställer krav på individuella och professionella bedömningar samt 
tolkningar. Vid ett principbaserat redovisningsregelverk ansvarar revisorer för att 
tillhandahålla bedömningar och tolkningar. Genom att upprätta redovisningsregler kan 
kvalitén på redovisningen säkras. Revisorernas uppgift är att upprätthålla en rättvisande bild 
över företagets ekonomiska ställning (Bradbury & Schröder, 2011). 

1.2 Problemdiskussion 
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En del kritiker till principbaserade regelverk nämner att konsekvenserna av större flexibilitet 
och mer utrymme för tolkning kommer leda till en oenighet mellan revisorer. Detta kommer 
påverka redovisningens kvalitet, som slutligen resulterar i att den finansiella rapporteringen 
försämras (Peytcheva et al., 2014). För att den finansiella rapporteringens kvalité ska bli 
bättre genom principbaserade regelverk måste revisorers och ekonomernas kompetens 
förbättras. Deras tankesätt bör bli mer principorienterad enligt Jamal och Tam (2010). 
Schipper (2003) belyser att det kan bli svårt för revisorer att följa med vid förändringar och att 
det behövs extra utbildningar för att säkerställa att kvalitén bibehålls. Vidare belyser 
Peytcheva et al. (2014) att då principbaserade regelverk har stort tolkningsutrymme och 
kräver professionella bedömningar, kan revisorn utsättas för manipulation och press från 
företagets ledning, vilket kan göra det svårt att upprätta objektiva bedömningar. 

 
När redovisningsregler är mindre specifika och normativa, har revisorer större ansvar i sina 
bedömningar och tolkningar (Peytcheva et al., 2014). Eftersom K3 är ett principbaserat 
regelverk kan kravet på revisorer bli allt för stort. BFN har tidigare försökt att implementera 
ett regelverk för onoterade aktiebolag, för att minska skillnaderna i redovisningen mellan 
noterade och onoterade aktiebolag (Engström, 2007). Kritiken från revisorer var då massiv, 
eftersom revisorer ansåg bland annat att BFN:s rekommendationer alltför komplicerade för att 
kunna applicera. BFN avslutade arbetet med rekommendationer för onoterade aktiebolag år 
2004 och ändrade istället inriktning på arbetet mot att ta fram samlade regelverk för olika 
företag som delas in i kategorier (Engström, 2007). De samlade regelverken som BFN 
arbetade med benämns idag som K1, K2, K3, K4. 
 

I och med införandet av det principbaserade regelverket K3 har många utbildningar startat för 
att skapa den kompetens och förståelse som krävs. I Bengtsson (2013) beskriver 
redovisningsexperten Sten Erik Ingblad att det endast är experter som förstår sig på K-
regelverken. Ingblad belyser detta faktum genom att påstå att han själv inte fått riktigt grepp 
om det ännu. Ingblad menar även att de administrativa kostnaderna kommer öka bland annat 
genom det flertalet kurser som upprättats för att skapa förståelse för regelverket. Sveriges 
Allmännyttiga Bostadsföretag (SABO) (2010) nämner att aktörer inom fastighetsbranschen är 
kritiska till komponentavskrivningar eftersom det kommer öka den administrativa bördan för 
fastighetsföretag. Ett av syftena till införandet av K-regelverken var att minska den 
administrativa bördan. 

 
De riktlinjerna som lämnas i K3 ger ett tolkningsutrymme, vilket det ska vara i ett 
principbaserat regelverk (Rehnberg, 2012). En nackdel med principbaserade regler är enligt 
Rehnberg (2012) att likartade händelser kan tolkas och uppfattas på olika sätt mellan företag 
och därmed ser redovisningen olika ut. Detta kan leda till att den harmoniseringen som pågår 
blir lidande på grund av att likartade händelser kan tolkas olika i principbaserade regelverk. 

 
I ett remissvar (2010) till BFN skriver Sveriges Redovisningskonsulters Förbund (SRF) 
följande:  
 

SRF är väl medveten om att BFN har haft som utgångspunkt att K3 ska vara principbaserat. Den 
inriktningen har resulterat i att hela K3 är minst sagt sparsamt vad avser kommentartext och 
exempel. Detta faktum kan få ett antal oönskade effekter. Då regelverket ska börja tillämpas i 
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praktiken kan samma situation komma att lösas på olika sätt, vilket ibland är korrekt men ibland 
fel. Många "normala" användare av reglerna kommer att finna regelverket svår använt. 

 

Sammanfattningsvis kan införandet av K3 regelverket skapa följande problem: Utrymme för 
tolkning som skapar oenighet, försämrad kvalité på den finansiella rapporteringen, högre krav 
på professionell bedömning samt alltför komplicerat regelverk. Med dessa problem som 
bakgrund, lyder vår problemformulering enligt följande: 

1.3 Problemformulering 
Hur har revisorer hanterat implementeringen av ett nytt regelverk, före-, under- och efter 
införandet? 

1.4 Syfte  
Studiens syfte är att skapa en förståelse för hur revisorer har hanterat implementeringen av ett 
nytt regelverk. Syftet är även att undersöka revisorernas uppfattning angående införandet av 
regelverket K3 och då i synnerhet komponentavskrivningar.  

1.5 Avgränsningar 
Studien är avgränsad till att beröra komponentavskrivningar, som är en del av K3 regelverket, 
ur revisorernas perspektiv. För att intervjuerna inte ska bli alltför vida och generella har vi 
genom denna avgränsning fått en mer koncentrerad studie. 
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2 Tillvägagångssätt 

2.1 Val av forskningsämne 
För att en studie ska bli så bra som möjligt anser vi att val av ämne ska vara relevant och 
intressant för såväl författaren som läsaren. Efter en diskussion med ett par revisorer 
uppmärksammades ett problemområde inom redovisningen. K3 regelverket, specifikt 
komponentavskrivningar, nämnde revisorerna som ett aktuellt problemområde som skulle 
kunna undersökas. Efter kontakten med revisorerna läste vi K3:s regelverk och debattartiklar 
angående K3:s komponentavskrivningar för att upptäcka ett problem att undersöka. Det var 
viktigt för oss att studera ett problem som var aktuellt vid den tiden då studien utfördes. 
Därför ansåg vi att K3:s komponentavskrivningar var ett fall som revisorerna hade färskt i sitt 
minne och som de skulle kunna ge oss bra information kring. 

2.2 Undersökningsmetod 
Vid en kvalitativ undersökning är deltagarens perspektiv det mest betydelsefulla enligt 
Bryman och Bell (2013). Vi valde att genomföra en kvalitativ undersökning på grund av att 
det var revisorernas perspektiv som var betydelsefullt. Eftersom syftet med vår studie var att 
skapa en förståelse för hur revisorer har hanterat implementeringen av ett nytt regelverk, samt 
undersöka revisorernas uppfattning angående införandet av regelverket K3 och då i synnerhet 
komponentavskrivning. 

 
Undersökningsmetod definierar Bryman och Bell (2013) som en teknik för insamling av data. 
Studien genomfördes med kvalitativa intervjuer, vilket är den metod som används mest 
frekvent inom kvalitativ forskning då de är flexibla enligt Bryman och Bell (2013). Intervjuer 
skapar ett djup, en förståelse och ett inre samband vars fakta ses som icke mätbar. Dessa 
egenskaper ansåg vi som bäst lämpade för att uppfylla studiens syfte. Intervjuerna var 
semistrukturerade vilket karaktäriseras av att han eller hon som intervjuar har en intervjuguide 
med frågor som ska beröras enligt Bryman och Bell (2013). Intervjuaren kunde även 
säkerhetsställa att vi höll oss inom ämnet under intervjun. Fördelen med intervjuer är enligt 
Eriksson och Hultman (2014) speciellt att han eller hon som genomför intervjun får utförliga 
svar och en möjlighet att tolka situationen. Vidare kan intervjuaren också ställa följdfrågor 
och reda ut oklarheter som eventuellt kan uppstå.  

 
Eriksson och Hultman (2014) nämner att nackdelarna med intervjuer kan vara att en 
intervjuareffekt, halo-effekt och centraltendensen kan uppstå och därmed påverka intervjun. 
Intervjuareffekten belyser det faktum genom att det uppstår ett samband mellan intervjuaren 
och den intervjuade som kan påverka resultatet på ett icke önskvärt sätt. Halo-effekten 
betyder att endera parten påverkas av annat än vad som ska bedömas. Centraltendensen tar 
upp att många respondenter undviker extremvärden i sina förklaringar under en intervju 
(Eriksson & Hultman, 2014). För att minimera dessa effekter deltog båda författarna vid 
intervjuerna. 

2.3 Undersökningsdesign 
Studien är fallstudie, vilket Bell (2005) menar är lämpligt om forskaren vill på djupet studera 
ett avgränsat problem under en begränsad tidsram. Varje organisation och individ som deltar i 
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en fallstudie har unika egenskaper som forskaren belyser för att visa hur dessa påverkar 
exempelvis en förändring eller implementeringen av ett nytt system. En sådan process menar 
Bell (2005) kan vara svår att identifiera genom exempelvis en surveyundersökning. Bell 
(2005) menar däremot att det kan uppstå svårigheter att använda en fallstudie för att 
undersöka till exempel förändringsprocesser inom organisationer, då det kan vara svårt att 
identifiera fallets början och slut. Det problemet minimerade vi genom att hålla en tydlig 
struktur under intervjuerna vilket hjälpte respondenterna att se tillbaka på förändringen och 
hur de upplevt implementeringen av ett nytt regelverk.    

2.4 Val av respondenter 
Då studien syftade till att skapa en förståelse för hur revisorer har hanterat implementeringen 
av ett nytt regelverk samt att undersöka revisorernas uppfattning angående införandet av 
regelverket K3 och då i synnerhet komponentavskrivningar. Har valet av respondenter varit 
relativt uppenbart. Samtliga respondenter är auktoriserade revisorer, vilket är en titel som 
utfärdas av Revisionsnämnden till de personer som uppfyller kraven som ställs i 
Revisionslagen (2001:883). De auktoriserade revisorerna arbetar på olika orter runt om i 
landet inom “Big Four”. “Big Four” är de fyra största internationella redovisningsföretagen 
PwC, Ernst & Young, Deloitte Touche Tohmatsu och KPMG (Ehrs, 2012).  Vi valde enbart 
auktoriserade revisorer för att de besitter stor kunskap inom ämnet för redovisning. De har 
även lång erfarenhet inom branschen och de har varit aktiva vid implementeringen av K3-
regelverket. Representativa respondenter anser Bryman och Bell (2013) öka validiteten för en 
studie.    

 
Antalet respondenter fastställdes inte innan intervjuerna, utan vi utförde intervjuer med så 
många revisorer som var nödvändigt för att kunna framställa analysen. Bryman och Bell 
(2013) benämner den typen av urval som teoretisk samplingsmetod. Det innebär att intervjuer 
utförs tills en teoretisk mättnad upplevs, vilket innebär att det finns en rörelse mellan val av 
antalet respondenter och det teoretiska fokus som studien innefattar. Vid teoretisk 
samplingsmetod blir teoretisk reflektion viktigare än statistiska krav på urvalet. Det är 
teoretisk reflektion av data som styr behovet om ytterligare data behöver insamlas. Efter fem 
intervjuer på mellan 30-50 minuter var, ansåg vi att teoretisk mättnad uppstått.  Studien 
bestod även till viss del av snöbollsurval då respondenterna kontaktades med 
rekommendation från närstående kontakter till oss.   

2.5 Undersökningsprocess 
Det är inte alltid lätt att få kontakt med respondenter och det är ännu svårare att få deras 
samtycke till att delta i studien menar Bell (2005). Genom kontakter med närstående visste vi 
att ett antal respondenter stod till vårt förfogande när vi skulle genomföra intervjuerna. Vi 
sände ut mejl till tre respondenter där vi beskrev vårt syfte med studien, bokade in tider för 
intervjuerna och förklarade hur intervjun skulle genomföras. Några av de inbokade 
respondenterna bad om att få frågeformuläret sänt via mejl innan intervjutillfället. Med 
anledning av det, beslutade vi därför att samtliga respondenter skulle få möjligheten att ta del 
av frågorna innan intervjutillfället, för att skapa en så rättvis förutsättning som möjligt. 
Christensen, Engdahl, Grääs och Haglund (2010) nämner att på det sättet kan forskaren öka 
reliabiliteten för studien. Vi valde att genomföra en pilotstudie med en revisor för att testa 
frågorna och för att se om svaren var användbara, vilket är att föredra enligt Bryman och Bell 
(2013). Det visade sig att frågorna och svaren från pilotstudien var användbara och därmed 
kunde frågeformuläret skickas ut till de övriga tre respondenter. Efter pilotstudien och de tre 
intervjuerna genomförde vi ytterligare en sista intervju. Totalt genomfördes det fem 
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intervjuer. Efter transkriberingen sammanställde vi varje intervju var och en för sig för att 
senare utföra respondentvalidering. Bryman och Bell (2013) definierar detta som en process 
då forskaren förmedlar de väsentliga delarna från intervjun till respondenten och ber att få 
återkoppling på hur vida forskaren har tolkat svaren på ett korrekt sätt. 
Respondentvalideringen bidrog till en ökad validitet för studien. 

 
Intervjuerna genomfördes via Skype, som är en teknik för röst- och videosamtal via internet. 
Vi använde oss av videosamtal för att skapa en förståelse för respondenterna som möjligt och 
även för att öka pålitligheten i studien. Trots videosamtal är möjligheten att tolka situationen 
och kroppsspråket som respondenterna använder begränsat i jämförelse med en intervju 
ansikte mot ansikte. Bryman och Bell (2013) menar att en fördel är att bekanta sig i den 
miljön som respondenten verkar i för att få en förståelse för det respondenten berättar om, 
vilket vi inte fick möjlighet till under de förutsättningar som fanns vid genomförandet av 
intervjuerna. Fördelarna med att genomföra intervjuerna via videosamtal var att revisorerna 
inte behövde befinna sig på någon speciell plats vid tidpunkten för intervjun. Vilket i sin tur 
gjorde det möjligt för oss att tala med ett större antal revisorer under en kort tid. 
Ljudupptagning genomfördes under intervjuerna för att underlätta analysarbetet och för att 
kunna göra upprepade genomgångar av materialet samt för att kunna fokusera på själva 
samtalet istället för att hinna med att föra anteckningar. Dessutom användes ljudupptagningen 
för att öka reliabiliteten för studien, vilket även Bryman och Bell (2013) belyser som en fördel 
med ljudupptagning. För att avgöra om ytterligare intervjuer skulle genomföras transkriberade 
och bearbetade vi intervjuerna efterhand som de genomfördes.  
 

För att inte lägga alltför mycket tid på det skrivarbete som transkribering krävde, lyssnade vi 
på de inspelade intervjuerna två gånger för att sedan skriva ned de delar som var användbara 
för analysen. Att genomföra transkriberingen på detta sätt menar Bryman och Bell (2013) är 
ett sätt för att effektivisera arbetet. Det finns dock en risk att viktig information går till spillo, 
men med det relativt begränsade tidsramen som fanns för studien ansåg vi att det var ett 
alternativt som var aktuellt.  

 
 

2.6 Teoretisk referensram 
Bell (2005) belyser att om ett forskningsprojekt sträcker sig över cirka tio veckor, är det 
viktigt att forskaren är realistisk, då tiden i dessa fall ses som en begränsning. Därför ska 
forskaren starta med den teori som finns tillgänglig i biblioteket. För att samla information 
startade vi studien genom att använda universitetets och bibliotekets ämnesbaserade databaser 
för vetenskapliga artiklar och tidskrifter. Teorier hämtades från databaserna och biblioteket i 
kombination med tidigare praktiserad litteratur inom relevanta ämnen och det blev den 
teoretiska referensramen för studien. Efter att ha läst ett antal artiklar såg vi att vissa forskare 
nämndes frekvent inom ämnet för organisationsförändringar. Däribland Lewin (1951) som 
med sin framställning av trestegsmodellen har utgjort betydande delar av studien. Vidare 
ansåg en del forskare att Lewins trestegsmodell var för simpel för att appliceras i en komplex 
organisation och att den därför med fördel kan kombineras med andra modeller. Därför valde 
vi att även tillämpa Isabellas (1990) modell. Utöver de två modellerna utgörs den teoretiska 
referensramen av komponentavskrivningar och även faktorer som kan påverka en förändring 
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inom redovisningsbranschen. Med tanke på val av forskningsämne var källor på både svenska 
och engelska av intresse.    

2.7 Kritiskt synsätt 
Det är upp till forskaren att se till att de resultat som framställs är sanningsenliga (Bell, 2005). 
Forskaren ska även se till att använda de instrument som är lämpliga för att uppfylla syftet 
och svara på problemformuleringen. En kritisk genomgång av befintlig litteratur inom ämnet 
krävs för en avhandling, däremot behöver en studie som sträcker sig över cirka tio veckor inte 
vara lika ambitiös vid genomgång av befintlig litteratur menar Bell (2005). Däremot menar 
Bell att det krävs en grundlig genomgång av befintlig litteratur. Genomgången av litteratur 
för studien har inte varit heltäckande inom redovisning, organisation och 
förändringsprocesser. Däremot har vi sökt så pass mycket litteratur att vi anser oss ha läst in 
oss på ämnena och anpassat oss till den tidsram som studien omfattar.  
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3. Teoretiska utgångspunkten 

3.1 Olika faser en individ genomgår i en 
organisationsförändring 
Lewin (1951) har framställt en trestegsmodell med olika faser en individ går igenom under en 
förändring. Trestegsmodellen belyser att det mänskliga beteendet i en organisation är 
beroende av ett jämviktsläge, som utgår från en komplex sammansättning av tillbakahållande- 
och drivande krafter (Burnes, 2004). Då en förändring sker har jämviktsläget mellan krafterna 
ändrats. Förändringen drivs av de krafterna som stödjer förändringen, vilka har blivit starkare 
än de som inte stödjer förändringen. Krafterna som verkar kommer att leda organisationen till 
ett nytt jämviktsläge. Enligt Lewin kan en planerad förändring medvetet förändra 
jämviktsläget genom upptining av nuvarande jämviktsläget och förfrysa det nya jämviktsläget 
(Hatch, 2013). 

 
Trestegsmodellen utgörs av faserna: upptining, förflyttning och förfrysning. Isabella (1990) 
har utvecklat Lewins trestegsmodell med fyra faser: förväntan, bekräftelse, kulmen och 
efterdyningar, som syftar till att förstå hur tolkning utvecklas i samband med en 
organisationsförändring. Genom att gå igenom olika stadier, bildar individen en mening för 
förändringen som genomförts (Isabella, 1990). Varje övergång från en fas till en annan 
initieras av en utlösande händelse och drivs av en eller flera triggers som finns hos varje 
individ. Forskningen visar att särskilda kognitiva händelsemönster finns i en 
organisationsförändring. 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 1. Förändringsfaser för en individ (egen figur bearbetad efter Isabellas modell). 

 

 
Burnes (2009) beskriver att Lewin var först med att belysa begreppet planerad förändring 
inom organisationsteorin. Begreppet myntades för att särskilja dessa förändringar från 
förändringar som drabbade organisationer av misstag, på grund av missförstånd eller genom 
impulser. Forslund (2009) beskriver att Lewins trestegsmodell utgår ifrån att organisationer 
inte genomgår förändringar av sig själva, utan att de behöver tinas upp för att röra på sig. 
Lewin (1947) menar att beteenden som finns hos individerna i organisationen är frysta och att 
det krävs motivering till en förändring för att den ska kunna ske. För att bli motiverad till 
förändring krävs det att faktorer tas bort som stöder det inlärda beteendet och minskar oron 
för att lära nytt. Lewins modell beskriver även att det inte räcker med att personalen i 
organisationen ändrar sitt sätt att tänka och agera, utan att det även krävs att det nya beteendet 
befästs så att de inte faller tillbaka till utgångsläget som var innan förändringen ägde rum 
(Lewin, 1947). Lewin (1947) menar att individer är vanemänniskor och därför är det viktigt 

Upptining	   Förflyttning	  	   Nedfrysning	  

Förväntan	   Bekräftelse	   Kulmen	   Efterdyningarna	  
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att frysa det nya tillståndet som organisationen befinner sig, i och med frysning av det nya 
tillståndet uppstår stabilitet. 

 
3.1.1 Före   
 

 
 
	  

 
Figur 2. Första fasen under en förändring för en individ (egen figur bearbetad efter Isabella modell). 

 

En förutsättning för att en förändring ska vara möjlig inom en organisation är att det gamla 
jämviktsläget måste lösas upp för att ett nytt beteende ska kunna etablera sig i organisationen 
(Burnes, 2004). Därför benämns den första fasen i trestegsmodellen för upptiningsfasen 
(Hatch, 2013). Det som sker i upptiningsfasen är att det stabila förhållandet som 
organisationen befinner sig i förändras. En strategi för upptining är att belysa den stress och 
otillfredsställelse som nuvarande system skapar, för att motivera till en förändring. En 
ytterligare strategi för upptining är att informera och utbilda personalen angående det som ska 
förändras (Hatch 2013). 

 
Isabella (1990) utvecklar upptiningsfasen genom att förklara att då det finns begränsad 
information om förändringen kan rykten, spekulationer och osammanhängande information 
skapas. I vissa fall kan rykten spridas med avsikt, för att skapa en förväntan inför en 
kommande förändring. De anställda måste handskas med förväntningarna vilket i sin tur ofta 
leder till osäkerhet (Isabella, 1990). Ett meddelande eller en notis som belyser att en 
förändring kommer ske aktiverar övergången från fasen för förväntan till bekräftelsefasen. 
Vanligtvis är det chefer som uttalar sig angående förändringen genom officiella kanaler 
(Isabella, 1990). Ett exempel kan vara att ett företag har blivit uppköpta och en ny chef 
tillsätts. De som arbetar inom företaget vill skapa en förståelse för förändringen, de ställer sig 
frågan “hur kommer förändringen påverka mig?” När skiftet sker från förväntan till 
bekräftelse kan spekulationerna ta slut (Isabella, 1990). 

 
 
3.1.2 Under  
 

 
 

 
Figur 3. Andra fasen under en förändring för en individ (egen figur bearbetad efter Isabellas modell). 
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Den andra fasen i Lewins trestegsmodell är förändringsfasen. Den fasen tar vid när upptining 
skett och den syftar till att påverka rörelseriktningen i systemet som i den här fasen är i 
obalans (Hatch, 2013). Strategin för att genomgå förändringsfasen och rörelseriktningen är att 
påverka nya beteenden hos personalen samt att se över rapporteringsvägar och 
belöningsmönster. Förändringen pågår fram till organisationen funnit balans igen (Hatch 
2013). 
 

Konventionella tolkningar och jämförelser med tidigare likande händelser karaktäriserar fasen 
för bekräftelse (Isabella, 1990). Efter att en förändring har skett ifrågasätter de anställda hur 
förändringen kommer att passa in i organisationen. Den faktiska förekomsten av en 
förändring motiverar skiftet mellan bekräftelsefasen till kulmen. Exempelvis kan det vara när 
den nya chefen börjar sin första dag på arbetsplatsen eller då ett nytt regelverk ska efterföljas.  
Frågor som de anställda ställer sig i detta tolkningsstadium är “hur kommer mitt jobb 
påverkas?” och “kommer jag kunna utföra mina arbetsuppgifter?” Svaret på dessa frågor 
uppmuntrar människor att påbörja förändringsprocessen menar Isabella (1990). 

 
3.1.3 Efter  
 
 
 
 
 
 
Figur 4. Sista fasen under en förändring för en individ (egen figur bearbetad efter Isabellas modell). 
 
Förändringen pågår tills organisationen har funnit nytt jämviktsläge och en balans mellan 
pådrivande och tillbakahållande krafter (Hatch, 2013). Den tredje fasen i trestegsmodellen är 
nedfrysning. Där vill organisationen återfinna stabilitet och se till att de nya 
beteendemönstren befästs och blir permanent. För att individens beteende ska bli permanent 
är det viktigt att integrera det nya beteendet i värderingar och attityder (Hatch, 2013). För att 
det ska bli en lyckad förändring är gruppens aktivitet viktig, för om inte gruppens rutiner och 
normer förändras kommer det påverka den individuella förändringen som inte kommer bli 
långvarig då de gamla rutinerna kommer att återupprättas (Burnes, 2004). 
 

Genom att ifrågasätta tidigare regler, beteenden och experimentera med nya 
interaktionsmönster med hjälp av intensiv symbolism karaktäriseras det kulmen enligt 
Isabella (1990). De anställda jämför förhållanden före och efter förändringen och försöker 
finna en symbolik i den nya situationen. Det tredje tolkningsskiftet från kulmen till 
efterdyningar uppstår allteftersom tiden fortgår och det finns tecken på att en förändring 
bearbetas. De anställda vill sluta cirkeln och avgöra om förändringen har varit fördelaktig 
eller ofördelaktig för dem personligen och för organisationen. “Vad har förändringen betytt i 
sin helhet?”, är en fråga som ställs av de anställda i detta stadium (Isabella, 1990). 

 
Efterdyningar, den fjärde och sista fasen, väcker frågor angående hur arbete och relationer 
kommer att påverka det dagliga arbetet samt vilka konsekvenser förändringen medfört 
(Isabella, 1990). I den fasen gör de anställda en bedömning av de faktiska konsekvenserna av 

Nedfrysning	  

Kulmen	   Efterdyningarna	  
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en händelse, identifiering av vinnare och förlorare är en del av händelserna i fasen. Den fasen 
fastställer även vad förändringen har lett till (Isabella, 1990). 

3.2 Faktorer som kan påverka en förändring inom 
redovisningsföretag  
Den struktur som återfinns inom redovisningsföretag är vad Mintzberg (1983) kallar för 
professionell byråkrati. En professionell byråkrati förlitar sig på standardiserade färdigheter 
istället för standardiserade processer. De som arbetar i den operativa kärnan besitter stor 
kunskap och är ofta specialister inom ett visst område. De är välutbildade, vilket i sin tur gör 
att många beslut kan fattas horisontellt inom organisationen. De som arbetar i den operativa 
kärnan har hög grad av kontroll över sitt eget arbete och kan ofta arbeta självständigt 
(Mintzberg, 1983). Utöver den operativa kärnan är servicestrukturen en viktig del i den 
professionella byråkratin, då kostnaderna för att tillhandahålla specialister är höga så verkar 
individerna i servicestrukturen för att supporta specialisterna, vilket inom redovisningsföretag 
kan ses som redovisningsassistenter (Mintzberg, 1983). Inom redovisningsföretag yttrar sig 
professionell byråkrati genom att revisorn granskar räkenskaper för ett företag som anses ha 
en hög grad av auktoritet. Hatch (2013) beskriver att organisationer som verkar inom en 
komplex och stabil miljö är bäst lämpade för professionell byråkrat. Lärare, läkare och 
revisorer är exempel på specialister inom olika branscher enligt Mintzberg (1983). Varje 
specialist har sitt unika arbetssätt vilket gör att de arbetar på olika sätt, trots att det är 
likasinnade specialister. De besitter däremot samma grundläggande kunskaper vilket ses som 
en standard. Förmågan att kunna anpassa sig efter situationer är viktiga i de komplexa miljöer 
som organisationerna verkar i (Mintzberg, 1983). De individer som arbetar i en professionell 
byråkrati har i många fall samlat sina grundläggande kunskaper genom studier på universitet 
eller högskola. Det är däremot först när de börjar praktisera yrket som de kan utveckla en 
specialistkunskap och få en titel som exempelvis doktor, professor eller auktoriserad revisor 
(Mintzberg, 1983). 

Enligt Mintzberg (1983) kan det uppstå problem vid förändringar och vid införandet av något 
nytt inom professionell byråkrati, på grund av att de som arbetar som specialister ofta har 
svårt att samarbeta. Existerande rutiner eller arbetssätt kan bli fulländade och förbättrade 
genom specialisterna, men däremot kan nya rutiner och arbetssätt försämras eller kringgås 
inom vissa enheter då bristande förmåga att samarbeta råder (Mintzberg, 1983). 
Organisationer som karaktäriseras av professionell byråkrati är inte flexibla och de är 
utformade för att arbeta enligt standards som specialisternas kunskap genererar. Den bristande 
flexibiliteten gör att de har svårt att ta till sig nya rutiner och nya arbetssätt menar Mintzberg.  

 
Ytterligare en faktor som kan påverka en förändring inom redovisningsföretag är den 
informationsasymmetri som råder i förhållandet mellan revisorn och kunden som agentteorin 
nämner (Eisenhardt, 1989). Informationsasymmetri är något som ligger till grund för ett 
agentproblem enligt Eisenhardt (1989). Det vill säga att principalens (kundens) kunskap är 
bristande angående agentens (revisorns) beteende och därför kan inte principalen bedöma om 
agentens bidrag är värt belöningen eller inte (Nygaard, 2002). Agentteorins syfte är att 
analysera relationen mellan två individer, närmare bestämt mellan en principal och en agent 
(Nygaard, 2002). En relation mellan verksamheter eller grupper av individer kan också ses 
som en relation mellan en principal och en agent.  Principalen har ett uppdrag som ska utföras 
och agenten är den som åtar sig uppdraget för principalens räkning (Nygaard, 2002). Varje 
relation mellan två individer kan däremot ses som ett principal- agentförhållande. Principalen 
vill få ett bidrag av agenten som i sin tur får en belöning för sitt bidrag (Nygaard). Därför 
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använder principalen sig av en agent, för att utföra uppdraget på grund av att principalen själv 
inte har den kompetensen att utföra uppdraget själv. 
 

Ett exempel på ett principal- agentförhållande är enligt Nygaard (2002) när en kund som 
principal ska åka taxi, då ses taxichauffören som agent. Principalen och agenten kanske inte 
delar samma intresse, det vill säga kunden (principalen) vill komma fram så billigt och 
effektivt som möjligt och taxichauffören (agenten) vill tjäna så mycket pengar som möjligt. 
Då kan agenten, utnyttja sin kunskap för sitt eget intresse och köra en längre väg för att tjäna 
mer pengar, vilket inte stämmer överens med principalens intresse. Det vill säga de 
samarbetande individerna delar inte samma mål och det är ett exempel på ett agentproblem 
som kan uppstå (Eisenhardt, 1989). Agentteorin berör problemet mellan en agent och 
principal, hur principalen kan försäkra sig om att agenten handlar i principalens intresse 
(Hatch, 2013). En viktig aspekt i agentteorin är att varje part är nyttomaximerande, vilket 
betyder att båda parterna försöker nyttja relationen till max för sin egen vinning. Vilket 
belyser en förståelse för att agenten inte alltid bidrar som principalen vill (Nygaard, 2002).  

 
Ett försök till att säkerhetsställa att agenten arbetar för principalens intresse är att designa 
kontrakt mellan parterna som beskriver specifika mått och mål. Med andra ord vilket bidrag 
principalen kräver av agenten, även agentens belöning kan vara fastställt i kontraktet 
(Nygaard, 2002).  
 

Trots att kontrakt upprättas belyser agent teoretiker att principalens förmåga att kontrollera 
agentens prestation är begränsad eftersom agenten kan manipulera tillgänglig information 
(Hatch, 2013). På senare tid har det vuxit fram ett allt större behov av att vissa yrkesgrupper 
upprätthåller en god etik gentemot sina principaler. Revisorer är exempel på yrkesgrupp där 
etiken måste upprätthållas för att bibehålla ett högt anseende i allmänhetens ögon. Därför har 
revisorer lagar som beskriver hur de ska uppföra sig i sitt arbete för att behålla auktoritet 
(Nygaard, 2002). 
 

Den traditionella synen på yrket som revisor är att han eller hon ska granska redovisningen 
och rapporteringen på ett professionellt och självständigt sätt, för att öka kvalitén och 
tillförlitligheten på den finansiella rapporteringen (Tagesson & Eriksson, 2011). Sikka (2009) 
belyser att genom verktyget revision och revisorns auktoritet skapas det ett förtroende hos 
allmänheten. Tagesson och Eriksson (2011) understryker detta genom att revisionen bidrar till 
ordning och säkerhet. Revisionen ska bidra till att skydda intressenter och bidra till en 
förtroendefull relation mellan organisationen och dess ägare och andra intressenter som är 
beroende av den finansiella rapporteringen (Tagesson & Eriksson, 2011). Utan granskning 
kan organisationen missbruka dess makt och fördelar på bekostnad av ägarna och andra 
intressenter. När en revisor har granskat den finansiella rapporteringen och godkänt 
rapporteringen, anser många att det är en garanti att den finansiella rapporteringens 
information stämmer enligt Sikka (2009). Men när en revisor granskat den finansiella 
rapporteringen kan felaktigheter upptäckas som enligt Trotman och Trotman (2010) kan ha 
skett på grund av misstag eller bedrägeri. Om en revisor agerar annorlunda i jämförelse med 
andra revisorer kan det vara på grund av att revisorn gör det för den egna nyttan (Tagesson & 
Eriksson, 2011).  Genom att skapa institutioner och regelverk som hindrar att revisorerna kan 
utnyttja revisionen för redovisningsbyråns nytta kan revisorernas professionalism och 
oberoende styrkas enligt Tagesson och Eriksson (2011).  
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Carrington (2010) nämner att en revisor har två huvudsakliga roller för ett företag, det ena 
innefattar revisionsrådgivning och den andra innefattar en oberoende rådgivning som konsult. 
Enligt Norberg (2014) är revisorernas arbete med redovisning och revision fortfarande viktiga 
intäktskällor inom branschen men på sikt är tron att revisorernas rådgivning kommer vara det 
största området intäktsmässigt. Komplexa regelverk, global konkurrens och effektiviseringar 
inom företag är exempel på varför efterfrågan på rådgivning ökar (Norberg, 2014). 

 
Redovisningsregelverk kan vara mer eller mindre detaljerade. De regelverk som är mer 
detaljerade benämns regelbaserade regelverk, de regelverk som är mindre detaljerade 
benämns principbaserade regelverk (Collins, Pasewark & Riley, 2012). Ett principbaserat 
regelverk syftar till att ge tydliga avsiktsförklaringar men det saknar precisa riktlinjer för hur 
regelverket ska implementeras, ett regelbaserat regelverk karaktäriserar mer precisa riktlinjer 
hur regelverket ska implementeras (Collins et al., 2012). Peytcheva et al. (2014) menar att då 
principbaserade regelverk saknar tydlig vägledning blir kraven högre på individuella, 
professionella bedömningar och tolkningar. Eftersom att professionella bedömningar och 
tolkningar står i fokus i principbaserade regelverk menar en del kritiker att det kan leda till 
olikheter i den finansiella rapporteringen (Collins et al., 2012). Det innebär att samma sak kan 
redovisas olika beroende på den individuella bedömningen och tolkningen. Regelbaserade 
regelverk innehåller mer precisa riktlinjer och på så sätt komplexitet på grund av den 
detaljerade vägledningen som finns (Schipper, 2003). Då riktlinjerna är mer precisa i 
regelbaserade regelverk finns det inge utrymme för individuella tolkningar som i sin tur leder 
till en jämförbarhet (Schipper, 2003). 

3.3 K3 Komponentavskrivningar 
International Accounting Standards (IAS) är standarder som tagits fram av International 
Accounting Standards Board (IASB). IAS 16 (2009) berör avskrivningar och definierar 
avskrivning som en systematisk periodisering av det beloppet som kan skrivas av för en 
tillgång under dess livstid. Smith (2006) belyser att avskrivningar i ett 
redovisningssammanhang handlar i första hand om att bedöma tillgångens ekonomiska 
livslängd, det vill säga nyttjandeperioden. Efter bedömningen angående tillgångens 
ekonomiska livslängd fördelas anskaffningsutgiften i årliga avskrivningar som belastar 
resultaträkningen för respektive år. 
 

En materiell anläggningstillgång kan bestå av olika komponenter, till exempel i en fastighet 
finns det komponenter som stomme, stammar, fasad, tak och liknande (Månsson & 
Stralström, 2012). För att en komponentavskrivning ska bli aktuell enligt BFNAR (2012) ska 
komponenterna vara betydande och förväntas förbrukas under olika perioder. Om det blir 
aktuellt ska anskaffningsvärdet på tillgången allokeras på dessa komponenter och redovisas 
separat. Den vägledningen som finns angående komponentavskrivningar, är att en komponent 
ska särredovisas om komponenten är betydande och avvikelsen i förbrukningen är väsentlig 
(BFNAR, 2012). 

 
En tolkning av BFN:s vägledning för att se om en komponent är betydande kan enligt 
Månsson och Stralström (2012) vara att beakta företagets redovisning och analysera 
effekterna på olika nyckeltal i det fall en viss komponent ska särredovisas eller inte. En 
praktisk tillämpning om en komponent ska särredovisas eller inte, kan vara att sätta en 
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procentgräns enligt Månsson och Stralström (2012). En procentgräns på hur stor andel av 
totalkostnaden på investeringen en komponent ska utgöra för att klassificeras som betydande 
och särredovisas. IAS 16 (2009) nämner att en komponent ska särredovisas om kostnaden för 
komponenten är signifikant vid en jämförelse med den totala investeringen. Är avvikelsen i 
förbrukningen väsentlig för en komponent, ska komponenten redovisas separat enligt BFNAR 
(2012). K3 regelverket ger inte någon ytterligare vägledning angående vad som anses som 
väsentlig. Månsson och Stralström (2012) nämner att en tolkning av vad som kan anses som 
väsentlig avvikelse i förbrukning är om komponenten byts ut minst en gång under tillgångens 
ekonomiska livslängd. 
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4. Empirisk undersökning 

4.1 Presentation av respondenterna 
Respondenterna är anonyma revisorer som arbetar inom “Big Four” och benämns i studien 
från A-E.  
 

Respondent A, är auktoriserad revisor och har arbetat inom redovisning sedan år 1978. A har 
varit auktoriserad sedan år 1983. A är kundansvarig i ett hundratal uppdrag och arbetar endast 
med kunder och har haft den positionen i fem år. De största utmaningarna som A upplever på 
sin arbetsplats är att varje dag leverera värde till sina kunder, att de anser att beloppet på 
fakturan är värd att betala, göra en effektiv och bra revision, behålla befintliga kunder och 
skapa nya kontakter med kunder.  

 
Respondent B, är auktoriserad revisor och har varit det sedan år 2010. B har sedan år 2003 
arbetat mot ägarledda bolag, små och stora aktiebolag. Numera arbetar B även med 
kommunala bolag. B arbetar enbart med revision, alltså granskning av finansiella rapporter. 
De främsta utmaningar som B står inför på sin arbetsplats är att vara inläst på aktuella lagar 
och regler samt att få kunderna att anse att B gör ett bra jobb. 

 
Respondent C, är auktoriserad revisor sedan år 1990. C är kundansvarig påskrivande revisor 
och sitter i en expertgrupp i rådet för kommunal redovisning. C ser sina största utmaningar 
inom arbetet att fördela arbetsbördan jämt under året för att få en bättre lönsamhet och för att 
få en trivsam arbetsmiljö. C ser även en utmaning i att behålla nyanställda och rekrytera ny 
personal.  

 
Respondent D, är auktoriserad revisor sedan år 2011. Arbetar med revision och är inriktad på 
ägarledda bolag. D arbetar en hel del med internationella koncerner. D ser utmaningar i att 
motivera sitt team till att gör rätt saker i rätt tid, då D:s uppgift är att koordinera vad teamen 
ska göra i revisionen. Ytterligare utmaningar för D är att se till att redovisningen uppfyller de 
krav som ställs på den i form av regler och normer.  

 
Respondent E, är auktoriserad revisor sedan år 2004. E arbetar inom en tillväxtgrupp inom 
revision som fokuserar på ägarledda företag. Det är medelstora/stora företag som är noterade 
på First North eller i USA men är SEK noterade. E arbetar även med investment bolag som 
investerar och förvärvar privata bolag. För E är varje dag på jobbet en utmaning då E dels är 
projektledare, hanterar kunder, är ansvarig för interna projekt och är mentor för de yngre. I 
och med de ansvarsområdena måste E ta ställning till en hel del komplexa frågor och 
händelser.  

4.2 Innan införandet av K3:s komponentavskrivningar 
Samtliga revisorer ansåg att tidigare regelverk var funktionellt och smidigt att använda, 
däremot ansåg merparten att det fanns mindre bra delar i det tidigare regelverket. Revisor D 
och E menade att en hel byggnad som skrevs av på exempelvis 100 år hade betydande och 
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väsentliga komponenter som byttes ut under avskrivningsperioden, vilket inte synliggjordes 
vid den tidigare metoden för avskrivningar. Därför gav de tidigare avskrivningsreglerna inte 
en redovisningsmässigt rättvisande bild av hur byggnaden förbrukandes. Revisor B ansåg inte 
heller att de tidigare avskrivningsreglerna speglade verkligenheten med tanke på att vissa 
delar byttes ut mer frekvent under de åren som byggnaden skrevs av. 

 
Revisor E beskrev att det uppstod problem med tidigare regelverk då en byggnad hade många 
olika komponenter som skulle repareras eller bytas ut. Genom det tidigare sättet att göra 
avskrivningar på fanns det endast ett bokfört värde på en fastighet på exempelvis 10 miljoner 
och det framgick inte vilket värde exempelvis ventilationen hade. Om ventilationen skulle 
bytas ut så uppstod det problem. Revisor C tänkte inte så mycket på hur vida det tidigare 
regelverket var bra eller dåligt innan övergången till K3, revisor C dock ansåg att de tidigare 
reglerna var trubbiga på grund av att de dels var satta ur ett skatteperspektiv vilket gjorde att 
de inte blev rättvisande. 
 

“Man är ju konservativ så man tycker att det man har är bra” - revisor E 
 

Revisor B refererade till en tid tillbaka då skatteverket började bli hårda på delar som 
berörande komponenter, utifrån det kunde BFN inte bortse från att komponentavskrivningar 
skulle tillämpas. Det ser revisor B som något som motiverade införandet av K3:s 
komponentavskrivningar. En incident som kan ha motiverat en förändring var frågan om vad 
som ska kostnadsföras i resultaträkningen eller vad som ska aktiveras enligt revisor A.  
Revisor A nämnde även att det alltid har varit svårt att bedöma en livslängd på en maskin, om 
livslängden är fem, sju, eller tio år, den problematiken finns fortfarande. Ingen av de andra 
revisorerna refererade till någon tidigare incident som motiverade övergången till K3:s 
komponentavskrivningar varken på ett personligt eller redovisningsmässigt plan. 
 

Informationen angående komponentavskrivningar spred sig via intranät och interna 
nyhetsbrev på redovisningsbyråerna. Revisor B och D menade att de båda har kollegor som 
varit delaktiga i processen att ta fram K3:s regelverk och därför har de fått löpande 
information angående förändring. Merparten av revisorerna fick reda på just K3:s 
komponentavskrivningar för tre till fyra år sedan. Revisor B menade att det är viktigt för 
revisorerna på kontoret att vara uppdaterad då det ses som en fördel och kan användas som 
argument för att kunder ska anlita just dem. 
 

Samtliga revisorer hade fått utbildning inom K3 och komponentavskrivningar vid införandet, 
det var främst i form av internutbildningar. Revisor A ansåg att utbildningen var lagt för tidigt 
för att komma ihåg hur regelverket skulle tillämpas rent praktiskt då arbetet med 
komponentavskrivningar startade två år efter utbildningen. Till en början var det 
internutbildningar på byrån som gjorde att Revisor C lärde sig hur K3 i allmänhet och 
komponentavskrivningar i synnerhet skulle tillämpas. Revisor B förstärkte sitt tidigare 
resonemang kring att de använder sin uppdaterade kunskap som argument för att kunder ska 
anlita dem, genom att belysa att de får ständig utbildning inom byrån oavsett om ett nytt 
regelverk ska införas eller om det bara handlar om nya rutiner för bokföringen.   
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Utbildningen var bra och sen var jag själv ute och missionerade detta i kommun-världen när jag 
tagit till mig detta, då höll jag utbildning för kunder och kollegor runt om i landet. Utbildningen 
var absolut nödvändig, både tekniken, bedömningar och förståelsen för nyttan av regelverket.  

– Revisor C. 
 
När revisorerna fick höra om K3 komponentavskrivningar för första gången var reaktionerna 
spridda. Revisor C menade att den första reaktion var “vad är det här för krångel, varför ska vi 
hålla på med det här”, för att senare komma till insikt om att det var en bra förändring. De 
första tankarna som uppstod hos revisor E var att det skulle bli en utmaning, “på vilken nivå 
ska vi gå ned för att identifiera komponenter, hur ska vi hitta komponenter”.  

 
Revisor B reagerade genom att tänka att det var naturligt, men att det skulle vara ett stort 
arbete för kunderna och ett praktiskt problem med anläggningsregister och så vidare, “jag kan 
inte säga att jag tyckte det var helt upp mot väggarna för bolag men för kommuner och 
landstig som styrs på ett litet annat sätt, som inte kan förändra sig lika snabbt som bolag, är 
det helt upp mot väggarna”. Revisor D tyckte att förändringen lät vettig. 

 
Det här är konsultvänligt, här kommer vi kunna konsulta en del, det är så man tänker. Här kommer 
vi kunna sälja en del rådgivning, i vårt yrke är alla förändringar bra för det är konsultvänligt, vi 
kan sälja timmar på det.  Sen om regelverket är bra eller dåligt det är en annan fråga. 

 - revisor A  

 

När revisor A hörde talas om K3:s komponentavskrivningar för första gången var 
reaktionerna lite annorlunda än de andra revisorernas.  

 

4.3 Under införandet av K3:s komponentavskrivningar 
Vid tidpunkten för införandet och tillämpningen av K3:s komponentavskrivningar fanns det 
ingen direkt tidigare händelse som speglade hur arbetat med införandet och tillämpningen 
skulle göras, det var något som besvärade revisor B och C. Revisor B utvecklade sitt 
resonemang och menade att det alltid uppstår problematik vid införandet av ett nytt regelverk 
om det inte finns någon praxis som blivit beprövad sedan innan. “Det som besvärade mig var 
att kunderna hade stora brister i historiken kring sina anläggningstillgångar när det väl skulle 
börja jobba med det, det var svårt att få tag i historiska händelser.”– Revisor C 
 

Revisor A och D ansåg att det fanns en problematik i frågan om hur företagen skulle tillämpa 
regelverket, vilket besvärade dem under själva förändringsprocessen. Revisor D menade att i 
och med att K3 är ett principbaserat regelverk fanns det vid tidpunkten för införandet 
begränsad information att tillgå angående hur komponentavskrivningar skulle tillämpas, för 
såväl företagen som för revisorer. Revisor E däremot ansåg att det inte fanns något som 
besvärade vid införandet av det nya regelverket, E agerade som ett bollplank för de kunder 
som behövde rådgivning i hur de skulle gå till väga. 
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Vid övergången till K3:s komponentavskrivningar påverkades samtliga revisorers dagliga 
arbete genom mer arbete, vilket de såg som en positiv effekt bland annat genom att det 
genererade mer intäkter till redovisningsbyråerna. Revisor C belyste detta faktum ytterligare 
genom att många konsulter på redovisningsbyråer tjänar mer pengar på det merarbete som 
införandet av komponentavskrivningar bidragit med. En ökad diskussion med dem företag 
som skulle tillämpa komponentavskrivningar var den största vardagliga förändringen i revisor 
D:s arbete. Diskussionerna med företagen berörde främst frågor kring hur de skulle dela upp 
komponenter och vad som var lämpligt för företaget i fråga. Revisor C ansåg att övergången 
har varit en stor händelse arbetsmässigt för alla inblandade. 

 
Det var inte någon av revisorerna som refererade till någon tidigare regelverksförändring för 
att hantera övergången till K3:s komponentavskrivningar. Merparten av revisorerna menade 
att en stor regelverksförändring som K3 sällan sker, och de kan därför inte referera till något 
liknande. 
 

Revisor A och D ansåg att det finns ett gemensamt tillvägagångssätt för hur en komponent 
ska särredovisas inom byrån. Revisor A hänvisade även till de riktlinjer som finns att tillgå 
från SABO och Fastighetsägarna angående hur och om en komponent ska särredovisas. 
Revisor D beskrev att de upprättat en checklista inom företaget för hur 
komponentavskrivningsmetoden ska tillämpas. I övriga fall menade revisor D att de 
återkommer till K3:s vägledning angående vad en komponent är och när det ska särredovisas, 
men att det är en bedömningspost så finns ingen garanti för att alla tolkar det likadant inom 
företaget. D nämnde vidare att vad som är väsentligt för ett bolag kanske inte är väsentligt för 
ett annat vilket även revisor B belyste. Även om det handlar om samma typ av bolag finns det 
en risk att komponenterna delas upp olika, men effekterna ska ändå vara begränsade.   

 
Revisor C beskrev att sättet att tänka kring hur en komponent ska identifieras måste vara 
standard men sedan är det nödvändigt att individuellt anpassa uppdelningen av komponenter 
till varje företag, “då kan en diskussion uppstå mellan mig som revisor och kunden angående 
hur de ska gå till väga för att definiera vilka komponenter som ska särredovisas”. Revisor C 
fortsatte sin beskrivning hur en komponent definieras genom att belysa att det beror på 
företagets storlek och väsentlighetstal och så vidare, vilket liknar det resonemang som revisor 
D förde angående hur en komponent bör definieras. Revisor B och E nämnde att de resonerar 
med kollegor för att komma fram till hur de ska göra, då ser de till exempel på hur kollegans 
kunder har fördelat komponenter och så vidare. Revisor B och E betonade att det är kunden 
som ska identifiera komponenterna i första hand, därefter består revisorns arbete i att se om 
uppdelningen är rimlig. 

 
Revisorerna A och C nämnde att riktlinjerna angående hur många komponenter som ska 
särredovisas från SABO och Sveriges Kommuner och Landsting är för många, de ansåg 
istället att fem till tio komponenter är relevant. Revisor A nämnde att tillämpning av fem till 
tio komponenter är tillräckligt då det ändå inte resulterar i något stort fel i den slutliga 
redovisningen. A har tillsammans med några kollegor upprättat en modell för hur de ska gå 
till väga för att identifiera komponenter, “jag har valt att göra det lite lättare för oss genom att 
använda färre komponenter, ungefär hälften av vad SABO rekommenderar, som en liten 
genväg som även underlättar för företagen i sin tillämpning”. Revisor C resonerar likt A, 
huruvida hur många komponenter som ska särredovisas: 
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Vi anpassar oss åt att kunderna vill ha enklare sätt att göra det på, vi för ju samtal och så landar vi 
någonstans. Det blir en svenskt lagom kompromiss tillslut, oftast. Men vi försöker förklara nyttan 
med det hela. Det klart det är mycket enklare om man säger att stommen alltid är 50 % av 
byggnaden och det håller alltid i femtio eller etthundra år givetvis, än om man har olika 
definitioner av varje byggnad. Så det är nödvändigt att tänka pragmatiskt. – Revisor C. 

4.4 Efter införandet av K3:s komponentavskrivningar 
Tiden efter införandet av K3:s komponentavskrivningar stötte revisor A inte på några större 
problem, mer än att det var för många komponenter från början och det problemet redde A ut 
genom förenkling som vidare uppskattades av kunderna. Revisor E resonerade likt revisor A, 
men tillade att det var problematiskt då fördelningen av det bokförda värdet av 
komponenterna och även livslängden på komponenterna skulle definieras. 

 
Revisor C stötte på stora problem i den bristande historik som fanns hos företagen som skulle 
dela in sina materiella tillgångar, då främst byggnader, i komponenter. Det var och är ett 
problem som kvarstår då alla företag inte har kommit till rätta med sin bokföring än. 

Det faktiska problemet, enligt revisor B, har uppstått då kunderna inte gjort vad revisorerna 
bedömer är korrekt utifrån god redovisningssed. Det är ett problem som kommer att kvarstå 
fram tills praxis har upprättats menar B. Revisor D resonerade att problemet generellt sätt har 
varit att kunderna inte varit insatta i förändringen och hur saker och ting ska hanteras. 

 
Något som revisor A ansåg som mindre bra under övergången till K3:s 
komponentavskrivningar var att utbildningen som gavs inom företaget låg för tidigt i 
processen vilket gjorde att informationen under utbildningen inte var till någon större nytta, 
då tillämpning av det som undervisats sker först när den praktiska tillämpningen påbörjas. 
Revisor C nämnde en incident då det visade sig att en fastighetsägare hade ett gigantiskt 
nedskrivningsbehov, det vill säga verkligheten såg annorlunda ut än vad den gjorde i 
bokföringen, vilket ledde till att de fick jämka verkligheten så att det stämde överens med 
bokföringen. Det var inga incidenter som revisor B och D ansåg att arbete med att införa 
komponentavskrivningar skapade men revisor B minns att bedömningsfrågorna var kluriga. 
Det främsta minnet från förändringsprocessen var at det skapade mer arbete med revisionen 
och det ökade behovet av rådgivning till kunderna, nämner revisor E. 

 
Revisorerna A, C och E var överens om att förändringen har betytt mer arbete. Mer arbete 
med rådgivning till kunderna för de klarade inte av att hantera de nya reglerna själva, enligt 
revisor A och C. Revisor A och C ansåg även att det var bra med mer arbete för att det har lett 
till ny kunskap för revisorer inom vissa områden. Revisor B berättade att den nya kunskapen 
har bidragit till den praxis som skapats kring hur tillämpningen av komponentavskrivningar 
ska gå till. 

 
För att i efterhand identifiera eventuella vinnare och förlorare ser revisor A och E att det är 
revisionsbyråer som är vinnare då det är revisionsbyråerna som säljer tjänster angående bland 
annat komponentavskrivningar. Revisorerna B och D ser intressenterna till företagen som 
tillämpar K3:s komponentavskrivningar som vinnare då de får se en mer rättvisande bild av 
företaget, när avskrivningarna ska spegla nyttjandeperioden på ett mer rättvisande sätt. 
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Förlorarna på förändring är enligt revisor A alla företag som ska tillämpa 
komponentavskrivningar och revisor C och D nämner mer specifikt fastighetsbolagen som de 
stora förlorarna. “Om vi håller oss till allmännyttiga bostäder så förhandlar 
fastighetsföretagen med hyresgästföreningen angående hyrorna. När tidigare renoveringar 
gjordes togs det upp som en kostnad i resultaträkningen, vilket gjorde att man kunde reglera 
resultatet genom renoveringar. När renoveringar sker enligt K3 blir det istället en tillgång som 
ska skrivas av, vilket gör det svårt för fastighetsbolagen att motivera till en hyreshöjning” 
enligt revisor C. En annan förlorare är kommuner och kommunala bolag enligt revisor B. För 
att de styrs utifrån andra parametrar som till exempel driftbudgetar. “Jag tror inte att nyttan av 
det här kommer att överväga de kostnader som uppstått för kommunala bolag.”- revisor B.  

Revisorerna A, B och E upplevde inte att någon praxis har skapats ännu för hur 
komponentavskrivningarna ska tillämpas. För det är först revisionsåret 2014 som det för 
många bolag tillämpats för första gången, så det kommer ta något år innan det blir praxis. 
Revisorerna C och D upplever att praxis har skapats. Att vägledningen från SABO och FAR 
har möjliggjorts att praxis har skapats, dock tillade revisor C att om två revisorer skulle 
redovisa ett liknande objekt, är det inte alls säkert att de skulle redovisa det på samma sätt 
även om de gjorde sina bedömningar utifrån samma principer. Revisor D tänkte tillbaka på 
hur det var precis i början av införandet av K3:s komponentavskrivningar och menade att det 
finns mer information angående hur komponentavskrivningar ska tillämpas nu, än vad det 
fanns vid övergången, därför anser D att praxis har skapats. 

 
De tre revisorerna som inte upplevt att praxis har skapats, tror att det kommer ske inom en 
snar framtid. Revisor A nämnde att den praxis som kommer att skapas kommer att 
rekommendera färre komponenter i industriföretag och fler komponenter i fastighetsföretag. 

 
“Har man arbetat mycket med komponentavskrivningar så får man mycket kunskap och då 
bildar man sin egna lilla praxis med tiden”- revisor B 
 

I grund och botten kommer implementeringen av K3:s komponentavskrivningar ställa högre 
krav på revisorers professionella bedömning enligt A, B och C. Revisor B beskrev att det är 
viktigt för en revisor att förstå sin roll. Det är alltid kunden som har beslutanderätten, revisorn 
kan inte styra ett bolag men måste vara professionella och förstå och sätta oss in i kundens 
förutsättningar för att göra en rätt bedömning. Vidare menade revisor B att det är bra att det 
ställer högre krav på revisorerna och revisor A tycker alltid att det är spännande med 
redovisningsfrågor och ställer sig positivt till att det ställs högre krav. 
 

Revisorerna D och E ansåg inte att förändring till komponentavskrivningar ställt högre krav 
på deras professionella bedömning. Dels för att det är kunderna som ska tillämpa det och dels 
för att det finns andra arbetsuppgifter som ställer högre krav på deras arbete. E menade även 
att det inte finns någon extern kunskap inom varje specifik materiell anläggningstillgång och 
därmed finns det ingen som kommer att ifrågasätta hur uppdelningen har skett. 
 
Fyra av fem revisorer ansåg att den vägledning som finns att tillgå angående 
komponentavskrivningar är tillräcklig och revisor C konstaterade att BFN:s vägledning 
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tillsammans med FAR:s och SABO:s vägledning är tillräcklig. Revisor C nämnde att “trots att 
vägledningen är tillräcklig så uppstår det fortfarande problemet i att revisorerna måste känna 
kunden och kunden måste känna sig själv”. “Det är egentligen inte vägledningen som är 
problemet utan det är hur vi ska tillämpa den, i och med att regelverket är principbaserat. 
Trots att vägledningen är tillräcklig så gäller det att göra lite förenklingar för kunden, det 
gäller att vara pragmatisk så man inte blir alltför omständlig för kunden”, berättade revisor A. 
Revisor E:s åsikt var att vägledningen inte är tillräcklig för hur komponentavskrivningar ska 
tillämpas, “det står ju bara vad man ska göra, inte hur”. 
 

När revisorerna resonerade kring förändringen i sin helhet ansåg B, C och D att det nya 
regelverket är bra för att det ger en mer rättvisande bild. ”På kort sikt blir bolagen förlorare 
som måste lägga ned mer arbete, men på lång sikt blir de vinnare på grund av att de får mer 
information om hur bolaget gått under året” - revisor D. Revisor E nämnde att regelverket 
teoretiskt sätt är det en bra tanke, men praktiskt svår att genomföra då det inte finns något 
historiskt att gå på, vilket blir upp till en själv att hitta. Revisor E nämnde ytterligare att med 
stora fastigheter och maskiner kommer det helt klart att kvarstå utmaningar om hur det ska 
tillämpas. Revisor A:s åsikt angående regelverksförändringen i stort var att för företagen blir 
det väldigt mycket jobb i jämförelse med effekten. “Regelverket är här för att stanna, det 
kommer leva kvar, men vi gråter inte för det är konsultvänligt” - revisor A. 

 

4.5 Sammanfattning av empiri 
4.5.1 Innan införandet 
Innan implementeringen av K3:s komponentavskrivningar upplevde revisorerna inga större 
brister hos de dåvarande reglerna för avskrivning av materiella anläggningstillgångar. Något 
de ändå kunde se hos det tidigare regelverket var att en avskrivning på en hel fastighet på 
exempelvis etthundra år inte speglade verkligheten då det fanns delar i fastigheten som byttes 
ut under den perioden. Det var däremot inget de lade någon större tanke vid tidigare. “Man är 
ju konservativ så man tycker att det man har är bra” - revisor E. En av de fem revisorerna 
refererade till det faktum att skatteverket började bli hårdare med avskrivningar och att det 
kan vara något som motiverade att K3:s komponentavskrivningar upprättades, de övriga 
revisorerna kunde inte se till någon tidigare incident som motiverade regelförändringen. 
Informationen angående införandet av ett nytt regelverk spred sig internt via intranät och 
nyhetsbrev på redovisningsbyråerna. Några revisorer beskrev att de hade kollegor som var 
med och utvecklade K3 och på så sätt fick de en ständig uppdatering om hur 
implementeringen skulle gå till. Samtliga revisorer har även fått utbildning relaterat till K3 
komponentavskrivningar. Reaktionerna som uppstod hos revisorerna när de fick höra om det 
nya regelverket var spridda. Några tänkte att det skulle vara svårt att tillämpa 
komponentavskrivningar då det skulle bli svårt att identifiera komponenter. En revisors första 
tanke var “vad är det här för skit”, en annan revisors första tanke var att “det här är 
konsultvänligt” och syftade då på de intäkter förändringen skulle generera. Spridda tankar helt 
enkelt.   

 
4.5.2 Under införandet 
Under själva övergången till komponentavskrivningar fanns det inte någon direkt tidigare 
händelse som kunde refereras till arbetet, det såg några revisorer som en nackdel. En av 
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revisorerna såg däremot inte att det fanns några problem i den nya situationen som uppstod i 
samband med införandet av komponentavskrivningar, då det mest handlade om att agera 
bollplank till kunderna. Under införandet av komponentavskrivningar var det mer arbete för 
samtliga revisorer, vilket de såg som positivt då det genererade intäkter till byrån. En av 
revisorerna menade att det var en stor händelse rent arbetsmässigt för alla som var inblandade 
under förändringsprocessen. Angående hur en komponent definieras och vilket 
tillvägagångssätt de använder för att göra det skiljde sig åt mellan revisorerna. Revisorerna 
belyser att det finns vägledning hur tillämpningen ska gå tillväga men då det är en 
bedömningsfråga kan det bli olika från fall till fall. Två revisorer tycker att vägledningen för 
hur många komponenter som ska särredovisas är för många då de tycker att fem till tio 
komponenter är mer rimligt. 

 
4.5.3 Efter införandet 
Under förändringsprocessen var det problematiskt att identifiera hur många komponenter som 
skulle särredovisas, brist på tidigare historik angående komponentavskrivningar och att 
kunderna inte var tillräckligt kunniga för att tillämpa det. Det var inga större incidenter 
revisorerna kom ihåg under förändringsprocessen, en incident som revisor C berörde var att 
en byggnad hade ett gigantiskt nedskrivningsbehov. I ett stort perspektiv har förändringen 
betytt mer arbete för revisorerna vilket var bra för det lett till ny kunskap. De som identifieras 
som vinnare på förändring är revisionsbyråerna, intressenter till företagen som tillämpar K3. 
Förlorarna är speciellt fastighetsbolag, kommuner och kommunala bolag. Det var delade 
tankar angående om praxis har skapats för hur komponentavskrivningar ska tillämpas, vilket 
det även var om förändringen bidrar till högre krav på revisorns professionella bedömning. 
Vägledningen tyckte de flesta revisorer var tillräcklig. Fyra av fem revisorer ansåg att 
införandet av K3:s komponentavskrivningar var en bra förändring och en revisor tyckte att 
förändringen bidragit till för mycket jobb jämfört med effekten av de nya reglerna.  
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5. Analys 

5.1 Innan införandet av ett nytt regelverk  
 
 
 
 
 
Figur 1. Första fasen under en förändring för en individ (egen figur bearbetad efter Isabellas modell). 
 
När de intervjuade revisorerna fick höra om K3:s komponentavskrivningar för första gången 
var reaktionerna spridda. Revisor C ställde sig något kritisk till de nya reglerna, för att senare 
komma till insikt om att det var en bra förändring. Medan revisor A tänkte att det skulle 
bringa stora intäkter till redovisningsbyråerna och att det skulle innebära mer arbete för 
revisorerna.  Reaktionerna varierade en hel del vilket kan bero på det som Isabella (1990) 
beskriver som ett stadium för förväntan. En förväntan skapas första gången individen hör om 
talas om att en förändring ska ske. Ofta finns det begränsad information och rykten kan 
spridas som de anställda måste handskas med. Det kan ha varit att den första informationen 
som nådde revisorerna hade olika innehåll och därför var reaktionerna spridda. Samtliga 
revisorer ansåg däremot att de fått information om att ett nytt regelverk skulle införas i god 
tid. Informationen spred sig via interna kanaler på redovisningsbyråerna och det kan inte 
liknas med det Isabella (1990) beskriver genom att spekulationer och lösa rykten kan spridas 
med avsikt för att väcka intresse för att en förändring ska ske, utan det verkar snarare som att 
avsikten var tvärtom. Att sanningsenlig information spreds så snabbt som möjligt för att 
förbereda för förändringen. 

 
Lewin (1951) menar att beteenden som finns hos individer i en organisation är frysta och att 
det krävs motivering till varför en förändring ska genomföras, för att den ska kunna ske. I 
upptiningsfasen förändras organisationens stabila förhållande, detta genom att belysa den 
stress och otillfredsställelse som nuvarande system skapar. Bland de intervjuande revisorerna 
fanns det ingen situation eller händelse som skapade motivation genom missnöje eller stress. 
Då samtliga revisorers ansåg att de tidigare reglerna och arbetssättet för avskrivningar var 
tillfredställande. Dock fanns det brister hos de tidigare reglerna för avskrivningar enligt 
revisorerna, tre av fem revisorer beskrev att det inte blev en redovisningsmässigt rättvisande 
bild av till exempel en byggnads förbrukningstid genom de tidigare reglerna.  Revisor E 
förklara att “man är ju konservativ så man tycker att det man har är bra”, för att belysa att det 
inte fanns några större brister hos de tidigare reglerna. Revisorns roll är att granska 
redovisningen och rapporteringen på ett professionellt och självständigt sätt, för att öka 
kvalitén och tillförlitligheten på den finansiella rapporteringen enligt Tagesson och Eriksson 
(2011). Då tidigare regelverk inte gav en rättvisande bild av en byggnads förbruknings tid 
enligt tre av revisorerna skulle detta faktum kunna ses som något som motiverade till 
förändringen.  
 

Ett ytterligare sätt för upptining är att utbilda och informera personalen inom det som komma 
skall (Hatch, 2013). Informationsspridning om att en förändring kommer att ske menar även 
Isabella (1990) aktiverar skiftet mellan förväntan till bekräftelse. Det kan ses som en del av 

Upptining	  

Förväntan	   Bekräftelse	  
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både upptiningen och övergång till bekräftelsefasen hos samtliga revisorer då de fick 
utbildning inom K3: s komponentavskrivningar. Samtliga revisorer ansåg att de fått tillräcklig 
information via intranät och nyhetsbrev inom redovisningsföretagen. Dock ansåg revisor A att 
utbildningen låg för långt bak i tiden innan komponentavskrivningar skulle tillämpas 
praktiskt, vilket var negativt.  

 
Isabella (1990) beskriver att det som karaktäriserar bekräftelsefasen är att individen refererar 
och jämför den nya situationen med tidigare likande händelser. De intervjuade revisorerna 
refererar inte till någon direkt likande händelse som skulle kunnat motivera övergången till 
K3:s komponentavskrivningar. En av revisorerna nämnde att skatteverket blivit hårda på delar 
som berörde komponenter och tror att det var delvis därför det nya regelverket upprättades.  

5.2 Under införandet av ett nytt regelverk  
 

 

 

Figur 2. Andra fasen under en förändring för en individ (egen figur bearbetad efter Isabellas modell). 
 
Något som var problematiskt vid införandet av K3:s komponentavskrivningar var enligt 
revisorerna att det inte fanns några direkta tidigare händelser att se tillbaka på för att hantera 
det nya regelverket. En av revisorerna poängterade att det alltid är svårt att veta hur 
tillämpningen av nya regler ska gå till om det inte finns någon praxis som har blivit beprövad 
sedan tidigare. Två av revisorerna ansåg även att det fanns en problematik i frågan om hur 
företagen skulle tillämpa de nya reglerna, då det inte heller där fanns några tidigare händelser 
att se tillbaka på. Då principbaserade regelverk saknar precisa riktlinjer för hur de ska 
implementeras enligt Collins et al. (2012), kan det vara en bidragande orsak till problematiken 
som revisorerna upplevde. Isabella (1990) menar att det kan underlätta för individen att se 
tillbaka på någon tidigare likande händelse för att skapa en förståelse och för att skapa en 
symbolik i det nya. Bristen på tidigare likande händelser försvårade alltså arbetet för 
revisorerna under övergången till det nya regelverket. Under förändringen påverkades 
samtliga revisorers dagliga arbete genom mer arbete genom bland annat rådgivning, vilket de 
såg som en positiv effekt bland annat på grund av de ökade intäkter som redovisningsbyrån 
inbringade. Enligt Norberg (2014) kommer rådgivning på sikt vara redovisningsbyråernas 
största intäktskälla och det kommer öka i framtiden på grund av bland annat komplexa 
regelverk. 

 
Agentteorin belyser att vardera parten är nyttomaximerande i en relation enligt Nygaard 
(2002). Vilket kan ses som ytterligare en anledning till varför revisorerna hade en positiv 
inställning till förändringen, då revisorerna nämnde att införandet av K3:s 
komponentavskrivningar är något som redovisningsbyråerna kommer kunna tjäna pengar på. 
En annan aspekt inom agentteorin är att det råder informationssymmetri, det vill säga att 
principalens kunskap är bristande angående agentens beteende och principalen kan inte 
bedöma om agentens bidrag är värt belöningen eller inte (Nygaard, 2002). På senare tid har 
det vuxit fram ett allt större behov av att vissa yrkesgrupper upprätthåller en god etik 
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gentemot sina principaler. Revisorer är exempel på yrkesgrupp där etiken måste upprätthållas 
för att bibehålla ett högt anseende i allmänhetens ögon. Därför har revisorer lagar som 
beskriver hur de ska uppföra sig i sitt arbete för att behålla auktoritet (Nygaard, 2002). 
Revisorerna nämnde att företagen, alltså deras kunder, inte är pålästa eller har så stor kunskap 
angående komponentavskrivningar vilket skapar den informationssymmetri som Nygaard 
nämner. Det kan göra det svårt för företagen att bedöma om revisorernas bidrag är värt 
belöningen eller inte. 

 
Revisor C beskrev att: “Det som besvärade mig var att kunderna hade stora brister i historiken 
kring sina anläggningstillgångar när de skulle börja jobba med det, det var svårt att få tag i 
historiska händelser”. Den problematiken kan spegla det Hatch (2013) beskriver som 
förändringsfasen i Lewins trestegsmodell. Där bland annat rapporteringsvägar bör ses över för 
att passa det nya arbetssättet. Vid förändringsfasen är organisationen i obalans vilket 
återspeglar revisorernas upplevda problematik vid tidpunkten för införandet av K3:s 
komponentavskrivningar.  

 
I diskussionen kring hur en komponent identifieras menade två av de intervjuade revisorerna 
att det fanns ett gemensamt tillvägagångssätt och en checklista inom redovisningsbyrån som 
de använde sig av för att identifiera vilka komponenter som skulle särredovisas. De tillade 
även att det inte fanns någon garanti för att alla bedömningar blev lika mellan revisorerna, 
men att effekterna av en personlig tolkning ska vara begränsade i slutändan. Vilket stämmer 
överens med Collins (2012) som nämner att inom principbaserade regelverk kan det leda till 
olikheter i den finansiella rapporteringen på grund av den professionella bedömningen och 
tolkningen som står i fokus. Ytterligare ett tillvägagångssätt för att identifiera vilka 
komponenter som ska särredovisas menade revisorerna B och E var att diskutera med sina 
kollegor. Dessa arbetssätt karaktäriserar det Mintzberg (1983) beskriver som professionell 
byråkrati, det vill säga beslut fattas horisontellt på den operativa nivån inom organisationen. 
Det belyser även det faktum att de som arbetar i den operativa kärnan har stor kontroll över 
sitt eget arbete. Mintzberg (1983) menar även att de individer som verkar inom en 
professionell byråkrati kan komma fram till samma slutsats men arbetssättet skiljer sig ofta 
från varandra, vilket överensstämmer med det revisorerna beskriver vid identifieringen av 
vilka komponenter som ska särredovisas. 
 

Vägledningen från BFNAR (2012) är att en komponent ska särredovisas om komponenten är 
betydande och om avvikelsen i förbrukningen är väsentlig. Månsson och Stralström (2012) 
nämner att en praktisk tillämpning om en komponent är betydande och ska särredovisas, kan 
vara att sätta en procentgräns. En procentgräns på hur stor andel av totalkostnaden på 
investeringen en komponent ska utgöra för att klassificeras som betydande och särredovisas. 
En annan praktisk tillämpning om en komponents förbrukning är väsentlig och ska 
särredovisas enligt Månsson och Stralström (2012), är om en komponent byts ut minst en 
gång under tillgångens ekonomiska livslängd. Praktiska tillämpningar som liknar Månsson 
och Stralström (2012) angående om en komponent ska särredovisas tycks inte vara något som 
revisorerna använde som verktyg när de identifierade vilka komponenter som ska 
särredovisas. Tagesson och Eriksson (2011) nämner att om en revisor agerar annorlunda i 
jämförelse med andra revisorer kan det vara på grund av att revisorn gör det för sin egen 
nytta. Revisor D förklarar att i de flesta fall anpassar sig revisorn till kunden när det är frågan 
om hur många komponenter som ska särredovisas. Som kan tolkas i linje med att revisorerna 
gör det för den egna nyttan, för att inte förlora kunden. 
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5.3 Efter införandet av ett nytt regelverk 
 
 
 
 

Figur 3. Sista fasen under en förändring för en individ (egen figur bearbetad efter Isabellas modell). 

 

När K3:s komponentavskrivningar hade införts ansåg revisor C att det som varit det största 
problemet vid införandet var den bristande historik som företagen hade, och har än idag, 
angående komponentavskrivningar. Revisor A hade inte några större problem vid införandet 
av komponentavskrivningar, utan det ända problemet var att det skulle särredovisas för många 
komponenter till en början. Detta redde revisor A ut genom förenklingar. Det kan ses som att 
revisorn förlitar sig på standardiserade färdigheter istället för standardiserade processer som 
karakteriserar en professionell byråkrati enligt Mintzberg (1983). Revisor D och B resonerade 
kring att det som varit de största svårigheterna under införandet var att bemöta och komma 
överens med kunderna då de inte hade så god kunskap om hur komponentavskrivningar skulle 
tillämpas. 

 
Isabella (1990) beskriver den fjärde och sista fasen i tolkningar vid en förändring för 
efterdyningarna, där individen ställer sig frågor angående hur förändringen påverkat det 
dagliga arbetet och vilka konsekvenser den medfört. Den ökade diskussionen med kunderna 
skulle kunna ses som en konsekvens som övergången till K3:s komponentavskrivningar 
medfört. Fasen för efterdyningarna karaktäriseras även av att individen identifierar eventuella 
vinnare och förlorare.  
 

 
Sammantaget identifierar revisorerna två vinnare, dessa är redovisningsbyråerna som sålt 
tjänster angående K3 samt intressenter till företag som använder sig av 
komponentavskrivningar, då de får en mer rättvisande bild av hur företaget gått. Tagesson och 
Eriksson (2011) beskriver att revisionen ska bidra till att skydda intressenter och bidra till en 
förtroendefull relation mellan organisationen och dess ägare (principals) och andra 
intressenter som är beroende av den finansiella rapporteringen. På så sätt kan 
komponentavskrivningar bidra till den förtroendefulla relationen mellan organisationen, dess 
ägare och andra intressenter. Förlorarna i sammanhanget ser revisorerna som fastighetsbolag 
och kommunala bolag. För att fastighetsbolag kommer att få svårare att motivera en 
hyreshöjning och kommunala bolag styrs av andra parametrar som till exempel driftbudget. 

 
Av de fem revisorerna som blev intervjuade ansåg tre av revisorerna att det nya 
principbaserade regelverket kommer ställa högre krav på deras professionella bedömning 
inom arbetet. Vilket även Peytcheva et al. (2014) belyser att då principbaserade regelverk 
saknar tydlig vägledning blir kraven högre på individuella, professionella bedömningar och 
tolkningar. Revisor A nämner att det är ett problem hur vägledningen i det principbaserade 
regelverket ska tillämpas i praktiken. Dock anser fyra av de fem revisorerna att den 
vägledning som finns att tillgå är tillräcklig. 
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Tre av fem revisorer ansåg inte att praxis har skapats för hur arbetet med 
komponentavskrivningar ska upprättas. De menade att praxis kommer att skapas först om 
några år. Två av revisorerna ansåg däremot att praxis har skapats, men att redovisningen 
kanske inte skulle se likadan ut mellan två revisorer trots att de utgått från samma principer. 
Hatch (2013) beskriver att den tredje fasen i trestegsmodellen är nedfrysning, där 
organisationen vill återfinna stabilitet och se till att de nya beteendemönstren befästs och 
institutionaliseras. De revisorer som inte ansåg att praxis skapats har förmodligen inte befäst 
ett nytt beteendemönster i deras arbete, medan de revisorer som anser att praxis faktiskt har 
skapats troligtvis har upprättat ett nytt beteendemönster som vidare kan institutionaliseras i 
organisationen. De har förmodligen kommit längre i nedfrysningsprocessen, vilket i sin tur 
skulle betyda att de är nära till att återfinna stabilitet i organisationen. 
 

Något som inte framkom under intervjuerna var det som Mintzberg (1983) belyser som ett 
problem inom den professionella byråkratin i form av att de specialister som arbetar i den 
operativa kärnan har svårt att ta till sig förändringar då de har svårt att samarbeta. De 
intervjuade revisorerna nämner ingenting om att samarbetet har varit något problem vid 
införandet av det nya regelverket. 
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6. Slutsats och avslutande reflektioner 

6.1 Slutsats 
Hur har revisorer hanterat implementeringen av ett nytt regelverk, före-, under- och efter 
införandet?  
 

Resultatet från studien visar att revisorerna har använt sin kunskap för att lösa de problem 
som uppstått i samband med implementeringen av ett nytt regelverk. Trots att några revisorer 
såg svårigheter med att tillämpa ett nytt regelverk till en början redde dem ut det genom 
kompromisser med kunder och förenklingar i sitt arbetssätt. Revisorerna har i första hand 
resonerat med varandra för att hitta lösningar på problem som uppstått och sedan tagit 
vägledningen från regelverket till hjälp. Under själva implementeringen av det nya 
regelverket fanns det en problematik i att revisorerna inte hade några tidigare liknande 
händelser att referera till. Återigen bidrog deras kunskap till att lösa problemet. Genomgående 
uppfattade revisorerna att förändringen var bra, trots det har skapats mer arbete. Då de syftade 
till att mer arbete genererar pengar till byrån.  

 
Studiens syfte är att skapa en förståelse för hur revisorer har hanterat implementeringen av 
ett nytt regelverk. Syftet är även att ta reda på revisorernas uppfattning angående införandet 
av regelverket K3 och då i synnerhet komponentavskrivningar. 

 
Den kritik som riktades mot införandet av K3:s komponentavskrivningar återfinns i 
problemdiskussionen och bestod till största del av åsikter kring att regelverket skulle bidra till 
en försämrad kvalité på redovisningen, oenighet kring den finansiella rapporteringen och en 
ökad press på revisorer. Studiens resultat visar att de revisorer som intervjuades upplevde inte 
samma problematik som framställts i den tidigare kritiken. Revisorerna menade att trots att 
det principbaserade regelverket hade skapat olikheter under själva arbetsprocessen är 
effekterna inte påtagliga i resultatet. Därav såg revisorerna inte problematiken i det. Genom 
studiens teoretiska referensram kan slutsatsen dras att de olika faserna i en förändring har 
skapat ett annat förhållningssätt till det nya regelverket. Den kritik som uppstod i samband 
med att regelverket presenterades kan ha avtagit genom de olika faserna som en individ 
genomgår i en förändring.  

 
Studiens respondenter representerar revisorer från de fyra största 
internationella redovisningsföretagen PwC, Ernst & Young, Deloitte Touche Tohmatsu och 
KPMG. Ingen av revisorerna upplevde den grad av problematik vid införandet av K3:s 
komponentavskrivningar som vi hade förväntat oss. När vi kontaktade ett par revisorer, som 
även de arbetar inom “Big Four”, inför studien för att diskutera kring ett eventuellt 
problemområde inom redovisning nämnde revisorerna K3:s komponentavskrivningar som ett 
område där det fanns en stor problematik. En förklaring till varför revisorerna såg det som ett 
stort problem och de intervjuade revisorerna inte upplevde samma problematik, kan vara för 
att de har kommit längre i förändringsprocessen. Det skulle kunna ha att göra med att en tid 
gick mellan den första diskussionen för att finna ett problemområde till dess att vi utförde 
intervjuerna. Under den tiden har revisorerna kunnat hitta ett arbetssätt som gjort att 



37	  
	  

problemen minimerats och arbetet flyter på bra och därför såg de inte ett lika stort 
problemområde för K3:s komponentavskrivningar.  

6.2 Studiens bidrag 
Studien har en kvalitativ forskningsmetod vilket kännetecknas av att forskaren vill skapa 
förståelse, ett djup och ett inre samband snarare än att statistiskt säkerställa data (Bryman & 
Bell, 2013). Genom de fem intervjuerna som genomförts kan studiens slutsats inte 
generalisera hela populationen. Däremot kan studien förstärka det sedan tidigare kända 
teorierna inom förändringsprocesser i form av att individers förhållningssätt till en förändring 
utvecklas genom olika faser och allt eftersom att tiden går. Studien skulle kunna bidra som ett 
exempel på hur förändringar inom redovisningsföretag går till och hur revisorer förhåller sig 
till dem. Studien har även bidragit till en ökad förståelse för hur implementeringen av ett nytt 
regelverk hanteras av revisorer.  

6.3 Arbetets gång 
Planering och genomförande av studien är vi mycket nöjda med. Allt gick som planerat och 
respondenterna var mycket vänliga och ställde upp inom tidsintervaller som passade. Att 
genomföra intervjuerna löpande visade sig vara en god idé, då vi hela tiden kunde spegla 
teorin mot empirin för att behålla en röd tråd genom hela arbetet. Något som vi tycker var lite 
problematiskt var att hitta teori som var tillämpbar för ämnet redovisning, för att ämnet 
redovisning är ganska praktiskt. Men däremot när intervjuerna hade genomförts var det lättare 
att se teorier som passade in på redovisningsämnet. 

 
Det var svårt att hitta fokus i intervjuerna, vi hade tänkt oss att endast fokusera på individnivå, 
för att vi ville gräva in oss i revisorernas tankar för att ta reda på hur de upplevt 
implementeringen och det fortsatta arbetet med K3:s komponentavskrivningar. Trots att vi 
påvisade det både via mejl och i inledningen av intervjuerna resonerade revisorerna en hel del 
kring deras arbete med deras kunder och regelverket i sin helhet. Mycket praktiskt 
resonemang istället för “känslomässigt”. Om vi skulle göra om studien skulle vi uttryckt oss 
ännu tydligare vilket fokus studien hade. Vi skulle även genomfört intervjuerna tidigare under 
processen för att se vilka teorier som är relevanta och vilka teorier som inte är relevanta då 
sökningen av teori har utgör en stor del tidsmässigt. 

6.4 Förslag på framtida forskning 
Ett intressant förslag på vidare forskning kan vara att forska vidare kring hur vida resultaten 
från denna studie kan återupprepas vid andra förändringar inom redovisningsbranschen. 
Resultatet från en sådan studie skulle visa om vår studie har bidragit med något användbart 
eller inte. Ett annat förslag på framtida forskning kan vara att genomföra en studie med 
longitudinell design. Där ett antal revisorer intervjuas vid startskedet för en förändring, för att 
senare intervjuas igen och på så sätt få ett mer uppenbart resultat kring huruvida individer 
genomgår olika faser i en förändringsprocess. 
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Bilaga 1 

Inledande frågor 
1. Skulle du kunna presentera dig själv och vad du arbetar med? 

 
2. Vad är dina huvudansvarsområden? 

 
3. Hur länge har du haft denna position inom företaget? 

 
4. Vad har du för utmatningar inom arbetet? 

 
Innan förändringen 

5. Hur tyckte du tidigare regler angående avskrivningar på materiella 
anläggningstillgångar var?  
 

6. Innan införandet av regelverket K3, uppstod det någon incident som motiverade 
förändringen?  

 
7. När fick du höra om K3:s komponentavskrivningar? Och hur fick du reda på det? 

 
8. Har du fått någon utbildning som berör K3:s komponentavskrivningar?  

 
9. Hur gick dina tankar när du hörde om K3:s komponentavskrivningar? 

 
Under förändringen 

10. Fanns det något som besvärade dig och dina kollegor under förändringen till K3:s 
komponentavskrivningar? 

 
11. Hur har förändringen påverka ditt arbete? 

 
12. Finns det någon tidigare förändring eller händelse som du refererar till under 

förändringen till K3:s komponentavskrivningar?  
 

13. Hur definierar du att en komponent i en anläggningstillgång ska särredovisas? Har ni 
ett gemensamt tillvägagångssätt inom ert företag? 
 

När förändringen har skett 
14. Nu när förändringen har genomförts till K3:s komponentavskrivningar, stötte du på 

några problem? 
 

15. Vilka incidenter eller händelser kommer du ihåg under förändringsprocessen? 
 

16. Vad betydde förändringen för dig? 
 

17. Kan du se några vinnare eller förlorare såhär långt i denna förändring? 
 

18. Upplever du att praxis har skapats för hur K3:s komponentavskrivningar ska 
tillämpas?  
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19. Anser du att ditt fortsatta arbete med K3 komponentavskrivningar ställer högre krav 

på din professionella bedömning, med tanke på att det är principbaserat regelverk?  
 

20. Anser du att den vägledningen som finns att tillgå angående K3:s 
komponentavskrivningar är tillräckligt?  

 
21. Vad tycker du om förändringen till K3:s komponentavskrivningar i sin helhet? 

 
Avslutande frågor 

22. Är det något annat viktigt du vill tillägga? 
 

23. Är det något som du skulle vilja lyfta fram inom detta ämne, som inte har nämnts? 


