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Abstract 
At the beginning of 2018, the new International Financial Reporting Standard (IFRS 9) 
developed by the International Accounting Standards Board (IASB), began to be valid. The 
standard replaces the previous International Accounting Standard (IAS) 39, which deals with 
financial instruments, and is developed after the major financial crisis during the 2000s. In 
correlation to the implementation of IFRS 9, a company's classification, reclassification, 
recognition and valuation and impairment of financial assets may be affected differently. As a 
result, there can be major differences between the Swedish regulatory framework K3, that is 
based on IFRS, and the new IFRS standard for financial assets. 
  
This study is a comparative analysis with hypothetical cases where three fictitious companies 
are compared to highlight the differences that exist between K3 and Rådet för finansiell 
rapportering (RFR) 2/IFRS in the management of financial assets. The parts that are brought up 
in the study are classification, reclassification, accounting and valuation as well as impairment. 
The differences that arise are mainly analyzed from a modified stakeholder perspective with 
elements of positive accounting theory and opportunities for dividend. 
 
The analysis in this study is largely based on the qualitative characteristics stated in the IASB 
Performance Framework and in the Accounting Board's guidance for K3. The qualitative 
characteristics are analyzed based on a stakeholder perspective with investors and business 
leaders in focus. Investors have a financial interest in companies and request financial 
information from companies that may affect their forecasts and decision making. Business 
executives use the financial information to make important decisions in the company. It is also 
important for the business manager to see if one of the standards has a positive effect on the 
accounting and is therefore preferable. 
 
The purpose of this study is to highlight the most significant differences regarding financial 
assets, their procedures and how these differences affect investors and business managers but 
also the dividend opportunities of a company. A presentation of the two regulations is made at 
the beginning of the study for an easier reading comprehension and to give the reader an 
understanding of the two accounting standards. The analysis of stakeholder theory helps to 
highlight the differences in K3 and RFR 2/IFRS 9 for the analysis of the qualitative 
characteristics of the report. 
 
The results in this study shows that the differences between the regulations are primarily 
accounting techniques in how the financial information is presented. At the same time the main 
difference between K3 and RFR 2/IFRS 9 regarding impairment does not affect the long-term 
economy of the company. The conclusions from the study shows that some of the companies 
qualitative characteristics will be strengthened if they choose to apply RFR 2/IFRS instead of 
K3, seen from the perspective of the stakeholders in the study. If a company chooses to apply 
K3 instead, their dividend opportunities will be a lot bigger in an earlier stage due to the accrual 
effects. In addition, the study has practically contributed to demonstrate how companies 
effectively can apply the standards K3 and RFR 2/IFRS 9, that determine which of the standards 
will suit them best when choosing between them. 
 
 
 
 
Keywords: IFRS 9, K3, RFR 2, financial assets, classification, reclassification, impairment, 
valuation, qualitative characteristics, stakeholder theory, positive accounting theory, dividends. 
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Sammanfattning 
I början av 2018 började den nya standarden IFRS 9, framtagen av IASB, gälla. Standarden 
ersätter den tidigare IAS 39 som behandlar finansiella instrument och är framtagen efter den 
stora finanskrisen under 2000-talet. I samband med implementeringen av IFRS 9 kan ett 
företags klassificerings, omklassificerings, redovisning och värdering samt nedskrivning av 
finansiella tillgångar påverkas annorlunda. Till följd av detta kommer det uppstå större 
skillnader mellan det svenska regelverket K3, som grundats på IFRS, och den nya standarden i 
IFRS beträffande finansiella tillgångar.  
 
Studien är en komparativ analys med typfall där tre fiktiva företag jämförs för att se vilka 
skillnader som finns mellan K3 och RFR 2/IFRS i hanteringen av finansiella tillgångar. De 
delar som belyses i studien är klassificering, omklassificering, redovisning och värdering samt 
nedskrivning. Skillnaderna som uppstår analyseras främst ur ett modifierat intressentperspektiv 
med inslag av positiv redovisningsteori och möjligheter till utdelning för investerare.  
 
Analysen i studien utgår till stor del från de kvalitativa egenskaperna som anges i IASB:s 
föreställningsram och i Bokföringsnämndens (BFN) vägledning för K3. De kvalitativa 
egenskaperna analyseras utifrån ett modifierat intressentperspektiv med investerare och 
företagsledare i fokus. Investerare har ett ekonomiskt intresse i företag och efterfrågar 
ekonomisk information från företag som kan påverka deras prognoser och beslutstagande. 
Företagsledare använder den ekonomiska informationen för att kunna fatta viktiga beslut i 
företaget. Det är även viktigt för företagsledaren att se om ett av regelverken har en större 
positiv effekt på redovisningen och därför är att föredra.  
 
Studiens syfte är att belysa de mest väsentliga skillnaderna angående finansiella tillgångar och 
deras förfarande och hur dessa skillnader påverkar investerare och företagsledare samt 
utdelningsmöjligheterna i ett företag. En redogörelse av de båda redovisningsstandarderna görs 
i början av studien för en lättare läsförståelse och för att ge läsaren en förståelse av de båda 
regelverken. Analysen gällande de kvalitativa egenskaperna utifrån intressentteorin hjälper till 
att belysa de mest signifikanta skillnaderna mellan K3 och RFR 2/IFRS 9. 
 
Resultatet från studien visar att skillnaderna mellan regelverken främst är redovisningsteknisk 
i hur den finansiella informationen presenteras.  Samtidigt som den största skillnaden mellan 
K3 och RFR 2/IFRS 9 gällande nedskrivningar inte har någon effekt på ekonomin i företaget 
på lång sikt.  Slutsatserna från studien är att ett företag som väljer att tillämpa RFR 2/IFRS 
framför K3 kommer en del av de kvalitativa egenskaperna stärkas sett ur studiens 
intressentperspektiv. Väljer ett företag istället att tillämpa K3 kommer deras 
utdelningsmöjligheter upplevas starkare i ett tidigare skede på grund av 
periodiseringseffekterna. Vidare har studien praktiskt bidragit till att visa hur företag i praktiken 
kan tillämpa standarderna K3 och RFR 2/IFRS 9. Detta hjälper ett företag att välja vilken 
standard de ska välja när de står i ett vägval mellan vilken av standarderna de ska tillämpa.  
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: IFRS 9, K3, RFR 2, finansiella tillgångar, klassificering, omklassificering, 
redovisning, värdering, nedskrivning, kvalitativa egenskaper, intressentteori, positiv 
redovisningsteori, utdelning. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Under år 2008 bröt en av de största finanskriserna någonsin ut, en av orsakerna bakom den sägs 
vara bostadsbubblan som sprack i USA. Där hade bolån som riktar sig till mindre kreditvärdiga 
låntagare, så kallade subprimelån, börjat ges ut till privatpersoner. Eftersom en utlåning till 
dessa personer innebar stor risk ville långivarna enbart vara utsatta för denna risk under en kort 
period. Detta försökte bankerna lösa genom att utnyttja de ökade bostadspriserna. Låntagaren 
fick ett lån som betalades av månadsvis och i samband med prisökningarna på 
bostadsmarknaden minskade belåningsgraden och låntagaren fick en högre kreditvärdighet. På 
detta sätt utsattes bankerna för denna höga risk enbart under en kort period (Bhardwaj & 
Sengupta 2012, s. 1503). Subprimelånen valde bankerna i sin tur att sälja vidare till olika 
investmentbanker. Där bakades lånen ihop med andra lån med högre kreditvärdighet och 
tillsammans blev lånen en slags obligation, så kallade collateralized debt obligations (CDO). 
Dessa CDO:s hade ofta höga kreditbetyg och köptes av investerare över hela världen. 
Komplexiteten med CDO:erna var att blandningen av lån med olika kreditnivåer gjorde det 
svårt att på ett tillförlitligt sätt bestämma värdet på dessa (Lucas 2017). När räntan i USA höjdes 
var det många som inte hade råd att betala för sina lån vilket ledde till att subprime-låntagarna 
var tvungna att lämna sina hem. Låntagarna kunde till skillnad från Europa överlämna sina 
nycklar till banken och därmed vara fria från sin skuld. Detta ledde till att efterfrågan på 
bostadsmarknaden sjönk och bostadspriserna följde samma nedåtgående trend. Subprimelånen 
minskade i värde vilket påverkade CDO:erna, och med tanke på att CDO:erna sålts över hela 
världen blev det en global kris (Lucas 2017). 
 
Efter den stora finanskrisen år 2008 riktades fokus mot redovisningsstandarderna och om de 
bidragit till krisen (Bester 2017, s. 52; Rayman & Castleden 2011, s. 32). Något som fick 
mycket kritik var hur kreditförluster och nedskrivningar av skulder redovisades i företagen 
(Bester 2017, s. 52; Novotny-Farkas 2016, s. 197). Då flera banker redovisade positiva resultat 
på grund av förändringar i det egna kapitalet (Rayman & Castleden 2011, ss. 32–34). Detta 
ledde till att IASB och Financial Accounting Standards Board (FASB) började analysera 
redovisningsstandarderna och kom fram till att delar i IAS 39 - Finansiella instrument: 
Redovisning och värdering, som behandlade finansiella instrument, var bristfälliga. Den del i 
standarden som fick mest kritik var resultatmätning och värdering till verkligt värde. I 
november 2008 började arbetet med en ny standard, IFRS 9 - Finansiella instrument, som skulle 
ersätta den dåvarande IAS 39. Under granskning av IAS 39 ansågs de flesta principer vara 
användbara, följden till det var att flera av principerna för IAS 39 integrerades i IFRS 9 
(Rayman & Castleden 2011, s. 32). Under finanskrisen uppkom många frågor kring 
nedskrivning av krediter och om det kan ha varit en bidragande faktor till krisen. I IAS 39 togs 
ingen hänsyn till förväntade förluster med avseende på finansiella tillgångar. Detta ledde till att 
IFRS 9 innehåller en modell för förväntade kreditförluster, modellen är framåtblickande vilket 
innebär att det inte längre är nödvändigt att en eller flera händelser inträffar för att en 
kreditförlust ska redovisas (Bester 2017, s. 52). 
 
IASB är en icke-vinstdrivande organisation som grundats för att utfärda en uppsättning av 
högkvalitativa, lättförståeliga, verkställande och globalt accepterade redovisningsstandarder 
(IFRS u.å.; Seay 2014, s. 119). IASB ger ut regelverket IFRS som antagits av över 100 länder 
världen över (Seay 2014, s. 119; Richardson & Eberlein 2011, s. 217; Arvidson, Carrington & 
Johed 2016, s. 82). Det är obligatoriskt för publikt noterade bolag och finansiella institutioner i 
Sverige att använda sig av IFRS (BFN 2017b).  
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För företag som frivilligt väljer att tillämpa IFRS i sin koncernredovisning ska RFR 2 tillämpas 
i moderbolaget (RFR 2018, s. 6). RFR 2 grundas på IFRS och är till för att ett moderbolags 
finansiella rapporter ska hålla samma kvalité som koncernredovisningen när IFRS tillämpas 
(RFR 2018, s. 5). Vidare grundas RFR 2 på IFRS bestämmelser, vilket sker genom hänvisning 
till RFR 2 till de standarder som IASB utgivit, förutom de fall där de strider mot svensk lag 
eller då Rådet av skatteskäl inte anser att det är lämpligt (RFR 2018, s. 5). Ett företag som 
tillämpar RFR 2 ska lämna samma upplysningar som krävs enligt IFRS. Av den anledningen 
föreligger det ingen skillnad mellan RFR 2 och IFRS sett ur ett upplysningsperspektiv (PWC 
2014).   
 
I Sverige är det BFN som är det främsta normbildande organet, organisationen bildades 1976 i 
samband med att bokföringslagen (BFL) gavs ut. BFN bär huvudansvaret för att utveckla god 
redovisningssed i företagens redovisning, vilket de gör genom att ge ut allmänna råd, så kallade 
BFNAR, och informationsmaterial (Arvidson, Carrington & Johed 2016, s. 79; BFN 2017b). 
År 2004 beslutade BFN att ge ut allmänna råd och vägledning för samtliga bolagsformer. Detta 
för att ersätta de allmänna råd som fanns inom specifika områden samt de olika regler som beror 
på företagens storlek (BFN 2017b). Projektet benämns Kategoriprojektet (K-projektet) där BFN 
tagit fram fyra olika kategorier av regelverk, K1, K2, K3 och K4 (BFN 2017a s. 10). K1 används 
av företag som upprättar ett förenklat årsbokslut, K2 tillämpas av företag som upprättar 
årsbokslut, K3 tillämpas av företag som upprättar en årsredovisning eller en 
koncernredovisning och K4 används av företag och/eller koncerner som är marknadsnoterade, 
dessa måste gå efter IFRS regler (BFN 2017b). Avsikten är att de olika kategorierna ska 
innehålla regler som är relevanta för respektive företagskategori (BFN 2017a, s. 10). De 
moderbolag i större koncerner samt publika aktiebolag som inte utgår från IFRS ska enligt BFN 
tillämpa K3. 

1.2  Problemdiskussion 
K3 är ett principbaserat regelverk som används av företag och koncerner som upprättar en års- 
eller koncernredovisning i Sverige. Regelverket grundas på IFRS och sägs vara en förenklad 
version av regelverket. K3 är som IFRS riktad till att förmedla relevant och tydlig information 
till företagets intressenter men har inte lika omfattande upplysningskrav. IFRS är ett mer 
utvecklat regelverk och innehåller mer omfattande och detaljerad vägledning än K3. På grund 
av detta har ett informationsgap uppstått som lett till att flera företag funderar på att övergå från 
K3 till IFRS (PwC 2016). 
 
Då K3 är inspirerad av IFRS är många delar i dem lika men i samband med att IFRS standarder 
uppdateras kommer större skillnader upplevas i regelverken (PWC 2016). Den kritik K3 fått 
riktas främst mot bristfällig vägledning, informationsutbyte och att den inte är tillräckligt 
användarvänlig (FAR 2010, s. 1). De skillnader som finns mellan regelverken kan till viss del 
bero på tradition (Engström 2007, ss. 42–43). I Sverige har redovisningen till exempel alltid 
innehållit en stor grad försiktighet då redovisningen bygger på anskaffningsvärden medan IFRS 
förespråkar värdering till verkligt värde (BFN 2017a; PWC 2016).  
 
Den 1 januari 2018 började den nya standarden IFRS 9 gälla som ges ut av IASB och ersätter 
den tidigare standarden för finansiella instrument, IAS 39 (Gobbelaar 2015, s. 26). Den nya 
standarden är principbaserad till skillnad från IAS 39 som var regelbaserad (Gornjak 2017, s. 
115). Frågan om kreditrisken vid mätning av finansiella instrument orsakade många debatter 
då flera finansiella institut redovisade vinster under finanskrisen. Vinsterna uppkom då 
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finansiella instrument värderades efter förändringar i företagets egna kapital. Detta innebar att 
när marknaden sjönk och företagens kreditvärdighet minskade omvärderades skulder till lägre 
belopp, vilket resulterade i att företagen redovisade en vinst som var hänförlig till förändringen 
i företagets kapital (Rayman & Castleden 2011, ss. 32–34). Enligt RFR 2/IFRS 9 ska förändring 
av verkligt värde som är hänförbart till förändring av eget kapital redovisas i övrigt totalresultat 
och inte i resultatet över den givna perioden (Gobbelaar 2015, s. 26; Rayman & Castleden 2011, 
ss. 32–34). Då nedskrivningsprinciperna i IAS 39 fick mycket kritik har de förbättrats i IFRS 9 
(Rayman & Castleden 2011, ss. 32–34). I RFR 2/IFRS 9 bedöms de förväntade kreditförlusterna 
med en gång för tidigare erkännande av dessa (Rayman & Castleden 2011, ss. 32–34; 
Grobbelaar 2015, ss. 26,28). 
 
Ett område där K3 och RFR 2/IFRS skiljer sig åt, speciellt efter införandet av IFRS 9, är 
finansiella tillgångar. Enligt K3 kan företag välja mellan två olika sätt att redovisa dessa. Det 
ena tillvägagångssättet bygger på anskaffningsvärden och är det som vanligtvis används i 
Sverige medan det andra tillvägagångssättet innebär redovisning av finansiella tillgångar till 
verkligt värde vilket är den princip som efterliknar IFRS 9 (BFN 2017a). Utöver detta ska 
företag som tillämpar RFR 2/IFRS 9 lämna mer detaljerade upplysningar om bland annat 
företagets finansiella riskhantering och grunderna för värderingar till verkligt värde (BFN 
2017a). När finansiella tillgångar värderas till verkligt värde ökar ett företags 
utdelningsmöjligheter. Detta eftersom företaget då tar hänsyn till värdeökningar, det vill säga 
orealiserade vinster, vilket inte är tillåtet när värdering till anskaffningsvärde används 
(Majercakova & Skoda 2015, s. 321). 
 
Användning av redovisningsstandarder bidrar till en standardisering av hur företag förmedlar 
sin finansiella prestation (IFRS u.å.). Både regelverken K3 och RFR 2/IFRS är principbaserade 
vilket innebär att det inte finns detaljerade regler som företag är förpliktade att följa utan 
regelverket är vägledande. Detta lämnar rum för tolkning vilket innebär att olika bedömningar 
kan göras beroende på mottagaren av informationen (KPMG 2016; Donelson, McInnis & 
Mergenthaler 2012, ss. 1247–1248). Vidare ökar en principbaserad standard relevansen i den 
finansiella information som redovisas (Anuradha 2013, s. 139). 
 
Redovisning handlar till stor del av olika gränsdragningar, som till exempel när redovisningen 
ska ske, vilka tillgångar och skulder som tillhör företaget samt hur redovisningen ska redogöra 
för dessa. Hur dessa avgränsningar ska göras bestäms av syftet med redovisningen, vilket ofta 
bestäms av redovisningens användare, som till störst del är företaget självt, dess anställda och 
investerare (Arvidson, Carrington & Johed 2016, ss. 75–77). I samband med detta och att det 
finns en ökad konkurrens i samhället blir val av redovisningsprinciper av allt större vikt, då 
företagen vill visa en så positiv bild som möjligt för att tilltala investerare (Arvidson, Carrington 
& Johed 2016, s. 81).  
 
Ur ett intressentperspektiv är följderna av att ett företag följer ett regelverk positivt då det 
genom de finansiella rapporterna ger investerare en transparent bild av företaget. Även dialogen 
mellan företagen och investerare förbättras då de utgår från samma riktlinjer (Hicks 2009, ss. 
47–48). För investerare ger regelverken också en tydligare förståelse för företagets finansiella 
rapporter än när ett företag inte följer ett specifikt regelverk. När investerare gör framtida 
prognoser av ett företag påverkas det underlag som används efter vilket regelverk företaget 
tillämpar (Hicks 2009, s. 47). Uppkomsten av globala kapitalmarknader har lett till att 
investerare måste jämföra företag i olika länder för att kunna bygga starka portföljer. Liknande 
redovisningsstandarder eller en gemensam uppsättning förenklar därför investerares analys av 
de finansiella rapporterna (Cormier & Magnan 2010, s. 48). 
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1.3 Forskningsfrågor 
Problemdiskussionen mynnar ut i följande forskningsfrågor: 
 
• Vilka skillnader finns det mellan klassificering, omklassificering, redovisning och 

värdering samt nedskrivning för finansiella tillgångar vid tillämpningen av K3 respektive 
RFR 2/IFRS 9? 

 
• Hur påverkas ett företags utdelningsmöjligheter vid tillämpningen av K3 eller RFR 2/IFRS 

9? 
 
• Kommer företagsledaren föredra en redovisningsstandard framför den andra sett ur ett 

positivt redovisningsteoriperspektiv?  

1.4 Syfte 
Syftet med studien är att genom en komparativ undersökning belysa skillnader avseende 
klassificering, omklassificering, redovisning och värdering samt nedskrivning av finansiella 
tillgångar vid tillämpningen av K3 respektive RFR 2/IFRS på bolagsnivå. Vidare syftar studien 
till att visa hur de olika regelverken påverkar ett företags utdelningsmöjligheter sett ur ett 
intressentperspektiv och vilket redovisningsval som lämpar sig bäst enligt positivt 
redovisningsteoriperspektiv. 

1.5 Avgränsningar 
I studien har avgränsningar av syftet gjorts till att redogöra de skillnader som uppstår på 
bolagsnivå i koncerner som tillämpar regelverket K3 respektive RFR 2/IFRS. Nya standarder 
och rekommendationer som tillkommit efter våren 2018 beaktas inte i uppsatsen. Vidare 
kommer studien skrivas utifrån ett modifierat intressentperspektiv, de primära intressenter som 
valts ut har avgränsats till investerare och företagsledare.  

1.6  Terminologiska frågor 
I studien läggs fokus på koncernredovisning men i de delar i studien som behandlar 
utdelningsmöjligheterna i företagen måste moderbolaget studeras.  De delar i IFRS 9 som 
tillämpas i studien är förenliga med RFR 2 (PWC 2017). För att underlätta för läsaren i den 
fortsatta framställningen kommer vi enbart hänvisa till IFRS 9. 
 
I studien framkommer det vissa begrepp på engelska. Dessa begrepp har vi aktivt valt att inte 
översätta då det saknas en svensk översättning samtidigt som det inte finns en liknande term på 
svenska, en översättning blir således missvisande.  
 
Recognition och derecognition: I uppsatsen kommer den anglosaxiska definitionen för 
begreppen användas samtidigt som de engelska uttrycken används i brist på en lämplig svensk 
översättning.  

1.7  Disposition 
Studien kommer i fortsättningen disponeras på följande sätt. I kapitel två kommer metoden för 
studien beskrivas samtidigt som studiens trovärdighet och källkritik diskuteras. Kapitel tre 
behandlar definitioner och hur redovisning av finansiella tillgångar ska ske i K3 och IFRS 9. I 
kapitel fyra presenteras studiens teoretiska referensram i form av kvalitativa egenskaper, positiv 
redovisningsteori och intressentteorin. Studiens empiri i form av fyra typfall med tre fiktiva 
företag presenteras i det femte kapitlet. I det kapitlet redovisas och analyseras även utfallen av 
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varje typfall. Kapitel sex består av slutsatser där syftet är att besvara forskningsfrågorna som 
ställdes i början av uppsatsen. Vidare kommer en diskussion av resultatet och slutsatserna föras 
i kapitel sju. Avslutningsvis kommer en reflektion över studien presenteras i kapitel åtta 
samtidigt som förslag till vidare forskning presenteras.  
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2 Metod 

2.1 Inledning 
Enligt Ejvegård (2009, s. 33) beskrivs en studies metod som ett sätt att vetenskapligt närma sig 
ämnet som ska studeras samtidigt som arbetets förlopp beskrivs. Metoden som används 
kommer genomsyra och påverka hela studien. I detta kapitel kommer studiens uppbyggnad 
presenteras, samtidigt som en djupare beskrivning och förklaring av studiens tillvägagångssätt 
genomförs för att studiens trovärdighet ska stärkas. 

2.2  Forskningsansats 
Det finns tre olika typer av forskningsansatser, induktiv, deduktiv och abduktion. En induktiv 
forskningsansats innebär att teorier uppstår när forskaren kommer fram till en slutsats genom 
observationer. En deduktiv forskningsansats utgår däremot från en allmän idé eller tidigare teori 
där en forskare väljer att undersöka om idén eller teorin stämmer (Fejes & Thornberg 2009, s. 
24; Hyde 2000, s. 83). Arbnor och Bjerke (1994, s. 108) säger att en deduktiv ansats används 
när enskilda och specifika utfall studeras och standarder tolkas genom en logisk analys. Enligt 
Patel och Davidsson (2011, s. 23) kan den deduktiva ansatsen beskriva som bevisandets väg 
medan den induktiva beskrivs som upptäckandets väg. Då det i många fall är svårt att enbart 
göra en induktiv eller deduktiv studie är det vanligt att använda sig av de båda i en studie (Fejes 
& Thornberg 2009, ss. 24–25). Utöver det induktiva och deduktiva synsättet finns det en tredje 
ansats, abduktion, som enligt Patel och Davidsson (2011, s. 24) kan beskrivas som en blandning 
av induktion och deduktion. Enligt Fejes och Thornberg (2009, s. 27) handlar abduktion om att 
ta fram en förklaring som beskriver den data som används på ett bättre sätt än någon annan 
möjlig förklaring. Utfallet kan sedan användas som en tillfällig förklaring av ett fenomen. 
Förklaringen kan dock komma att ändras i framtiden då slutsatserna som abduktion leder till är 
temporära och kan ändras när nya bättre förklaringar tillkommer. Abduktion beskrivs även som 
den bästa förklaringen bland redan existerande och konkurrerande förklaringar (Mantere & 
Ketokivi, s. 81).  
 
Med grund i att studien syftar till att testa vår idé om att det finns skillnader mellan K3 och 
IFRS 9 skulle en motivering för en deduktiv forskningsansats kunna ske. Däremot skulle vi 
även kunna föra en diskussion kring en induktiv ansats för studien, då studien utgår från två väl 
utvecklade standarder och utifrån dem upprättar typfall, samtidigt som det inte finns en liknande 
studie. Då en diskussion kan föras kring de båda ansatserna men vi inte upplever att studien 
passar in helt på varken induktion eller deduktion anser vi att studiens forskningsansats är 
abduktiv. Detta då  vi i studien varken tar fram en egen teori eller grundar den på en tidigare 
teori, utan försöker förklara skillnaderna mellan regelverken på bästa sätt. 

2.3 Forskningsmetod 
Det finns två olika forskningsmetoder att använda i en studie, kvalitativ och kvantitativ (Patel 
& Davidsson 2011, s. 12). En kvalitativ forskningsmetod syftar till att försöka förstå 
underliggande koncept och relationen mellan dessa. Data som används kan samlas in genom 
till exempel, djupintervjuer, observationer eller tolkande analyser av regelverk och lagar (Hyde 
2000, s. 83; Patel & Davidsson 2011, s. 14). Medan den kvantitativa forskningsmetoden är en 
metod där data som används samlas in genom mätningar och analyseras genom statistiska 
analyser och bearbetningsmetoder (Patel & Davidsson 2011, ss. 13–14). Det som avgör vilken 
forskningsmetod studien ska bygga på är utformningen av forskningsfrågorna. Enligt Patel och 
Davidsson (2011, s. 14) ska en kvantitativ metod vanligtvis användas om man i studien vill ha 
svar på var, hur samt vilka relationer och skillnader som finns. Medan en kvalitativ metod ska 
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användas om den underliggande frågan handlar om att förstå ett visst beteende, ett 
underliggande mönster eller vad något är. 
 
Uppsatsen kommer bygga på en komparativ studie där två olika regelverk jämförs. Enligt 
Ejvegård (2009, s. 44) är det i en komparativ studie viktigt att tänka på att de enheter som 
jämförs är jämförbara, samtidigt som företeelserna som ska jämföras behöver generaliseras 
innan en jämförelse ska kunna ske. Vidare ska både likheter och olikheter beskrivas. Då denna 
studie främst analyserar texter från regelverk, riktlinjer och allmänna råd från regelverken K3 
och IFRS anser vi att en kvalitativ metod är bäst lämpad för uppsatsen. Vid användandet av en 
kvalitativ metod har datainsamlingen för studien varit mer flexibel och data som samlats in har 
kunnat omarbetats eller ändras för att säkerställa att ingen irrelevant information anges.  
 

2.4 Studiens genomförande  
Intresset för ämnet som studien grundar sig på väcktes under kursen Internationell redovisning 
där regelverket IFRS var i fokus. Det var då vi fick en mer ingående kunskap i hur de nya IFRS-
standarderna skulle implementeras. I januari 2018 inledde vi vår studie med att se över vilka 
standarder i IFRS som skulle bytas ut och varför, vilket vi gjorde genom att läsa och analysera 
vetenskapliga artiklar, uttalanden av experter och webbsidor som var relevanta för området. 
Under informationsinsamlingen ansåg vi att det fanns en bakomliggande intressant problematik 
för bytet av standarden, IAS 39 - Finansiella instrument: Redovisning och värdering till IFRS 
9 - Finansiella instrument, och vi utformade därmed syftet. Vi bestämde då att vi ville analysera 
IFRS 9 och jämföra den med den svenska standarden K3, som bygger på IAS 39, då vi upplevde 
ett stort informationsgap. I samband med detta utformades en tidsplan där vi bestämde 
arbetsprocessen som baserades på vår valda kapitelindelning med alla punkter som vi önskade 
behandla i uppsatsen. 
 
När vi beslutat oss för att jämföra IFRS 9 med K3 bestämde vi att empirin skulle omfattas av 
fiktiva företag där vi med egenkonstruerade typfall ville visa vilka skillnader som finns mellan 
regelverken och dra slutsatser kring dessa. Med tiden och den ökade kunskapen kring ämnet 
valde vi också att studera vilka utdelningsmöjligheter ett företag kommer ha vid 
implementeringen av respektive regelverk. Vi valde då även att undersöka vilket 
redovisningsval som är mest gynnsamt för en företagsledare, sett ur ett positivt 
redovisningsteoriperspektiv för att kunna belysa effekterna av skillnaderna mellan regelverken 
tydligare.  
 
För både det inledande kapitlet och metoden i uppsatsen lade vi stor vikt vid våra källor och 
valde att skapa oss en djup kunskap inom områdena för att kunna förmedla en tydlig bild som 
speglade det vi ville få fram väl. Från början planerade vi att skriva om K3 och IFRS 9 i 
referensramen tillsammans med de kvalitativa egenskaperna och studiens valda teorier, något 
som vi under tidens gång upplevde förvirrande. Vi valde därför att skriva om de två regelverken 
i ett eget kapitel för att underlätta för läsaren och ge en tydlig förförståelse för ämnet. När det 
var dags att utforma studiens typfall hamnade vi för första gången, efter i vår tidsplan. Detta då 
det var mycket svårare att utforma typfall än vad vi från början trodde. Vi fick även skriva om 
våra typfall flera gånger för att kunna förmedla den informationen vi ville på ett så pedagogiskt 
sätt som möjligt samtidigt som vi påvisade de största skillnaderna mellan regelverken.  
 
Under skrivandet av uppsatsen har vi hela tiden haft vår tidsplan och kapitelindelning i 
bakhuvudet. Däremot har vi med tiden behövt ändra vissa delar för att det ska passa innehållet 
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i uppsatsen på bästa sätt. Vi har under hela uppsatstiden haft ett bra samarbete och varit eniga 
över utformningen vilket gjort att vi kunnat vara effektiva i vårt skrivande. 

2.5  Datainsamling 
Enligt Andersen (1994, s. 73) finns det en datainsamlingsmetod som är vanligt förekommande 
i samhällsforskningen. Metoden bygger på dokumentstudier, vilket betyder att ett socialt 
fenomen indirekt observeras. De typer av dokument som inkluderas i en sådan metod är, 
vetenskapliga artiklar, böcker och tidningsartiklar (Andersen 1994, s. 74). Datainsamlingen för 
denna studie har gjorts på information som är hämtad från offentliga dokument, såsom 
regelverken IFRS och K3, vetenskapliga artiklar, böcker samt diverse internetsidor och är 
därför en dokumentstudie. Vidare kan insamlingen av data delas upp i två kategorier, primär- 
och sekundärdata, vilka kommer presenteras i kommande avsnitt.   

2.5.1  Primär och sekundärdata 
Information som har producerats eller bearbetats av forskaren och har i uppgift att besvara 
studiens syfte och forskningsfrågor kallas för primärdata (Burns & Bush 2014, s. 122; Eriksson 
& Wiedersheim-Paul 2011, s. 88). Om informationen som används inte producerats av 
forskaren utan hämtas från andra källor kallas den för sekundärdata. Användandet av 
sekundärdata är riskfyllt och författaren bör alltid vara källkritisk när sådan data används. 
Informationen från sådana källor ska ifrågasättas då den är insamlad för ett annat ändamål 
(Jacobsen 2002, ss. 152–153). 
 
Denna studie utgörs av både primär- och sekundärdata. Den information som tagits fram genom 
att tolka de olika lagrummen i form av K3 och IFRS 9 anser vi vara primärdata, vilket motiveras 
med att vi direkt tolkar och bearbetar texterna i regelverken och inte använder en annan 
forskares tolkningar. Studiens sekundärdata utgörs av information som samlats in av andra 
forskare med ett annat syfte än denna studie. Referensramen som presenteras i studien utgörs 
till stor del av sekundär art då den främst består av vetenskapliga artiklar, facklitteratur och 
internetsidor. Den sekundärdata som används i studien har varit nödvändig för att kunna besvara 
studiens forskningsfrågor och uppfylla syftet.  

2.6  Urval  
Johannessen och Tufte (2003, s. 249) skriver att avsikten i en kvalitativ studie är att generera 
överförbar kunskap och inte att göra statistiska slutsatser. Det är därför vanligt att forskare gör 
ett strategiskt urval till den aktuella undersökningen. I denna studie har vi valt att göra ett 
strategiskt urval kring de intressenter ett företag kan tänkas ha. Detta eftersom vi utformat egna 
typfall efter studiens syfte och omfattning. Det strategiska urvalet innebär att typfallen 
begränsats till analyser av de mest väsentliga skillnaderna mellan regelverken samt ur två 
intressenters perspektiv, investerare och företagsledare. Även de kvalitativa egenskaperna som 
anses vara mest relevanta för studien tas med i det strategiska urvalet. Detta då målet med 
studien, utöver att ge läsaren en översiktlig bild för de båda regelverken, är att uppnå variation 
i analyserna för att visa vilka effekter skillnaderna mellan regelverken har.  

2.6.1 Val av intressenter 
I studien kommer de primära intressenterna att vara investerare och företagsledare. Dessa 
intressenter har valts ut då det är investerare som främst påverkas och har ett intresse av ett 
företagets utdelning, samtidigt som företagsledare valts ut då en av studiens infallsvinklar 
bygger på positiv redovisningsteori. För att kunna dra slutsatser kring det krävs det således att 
studien undersöker hur en företagsledare påverkas av de olika regelverken. Vidare behöver 
investerare ett företags finansiella information som underlag för att bestämma om de ska köpa, 
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avyttra eller behålla aktier i företaget. Samtidigt har de ett ekonomiskt intresse av att se hur de 
olika regelverken påverkar ett bolags värdering av finansiella tillgångar då den informationen 
hjälper dem bedöma företagets förmåga till utdelning.  
 
Företagsledare är i många fall tillsatta av företagets styrelse och har ett stort ansvarsområde 
inom företaget. Det är därför viktigt att de har god förståelse och intresse för företagets samtliga 
delar då det är företagsledaren som tar strategiska beslut. Företagsledaren är beroende av att 
den finansiella informationen ska vara så korrekt, relevant och omfattande som möjligt då de 
ansvarar för både kort- och långsiktiga beslut i företaget. Dessa beslut påverkar inte bara 
företagsledaren utan även de anställda i företaget, styrelsen, investerare och övriga intressenter. 
Styrelsen grundar utdelningen på företagets ekonomiska ställning, som är direkt kopplat till 
företagsledarens handlingar. Utdelningsmöjligheterna påverkar i sin tur investerare, då de vill 
ha en så hög avkastning som möjligt.  

2.6.2  Val av principer och kvalitativa egenskaper  
De kvalitativa egenskaper som behandlas i uppsatsen är de som är relevanta för studiens syfte 
och för att kunna besvara forskningsfrågorna. Syftet av de kvalitativa egenskaperna är att belysa 
de aspekter i ett företags finansiella rapporter som kan påverka det ekonomiska omdömet om 
företaget för en intressent.  

2.7 Studiens trovärdighet 
I en kvalitativ studie mäts kvaliteten med hjälp av begreppen reliabilitet och validitet. När 
kvaliteten mäts i studien undersöks hur väl studien tolkat verkligheten, om den lyckats beskriva 
tolkningar eller en kultur (Patel & Davidsson 2011, s. 105).  

2.7.1 Reliabilitet 
Reliabilitet kan enligt LeCompte och Goetz (1982, s. 35) beskrivas som hur väl en studie kan 
replikeras, vilket innebär att en ny forskare återskapar studien och använder samma metod för 
att få fram samma resultat som den tidigare studien. Reliabilitet påverkas av den situation som 
finns vid datainsamlingen. Om en intervjufråga lyckas fånga en unik situation och det leder till 
varierande svar är det av större vikt än att samma svar tas emot i en kvalitativ undersökning, till 
skillnad från en kvantitativ. På grund av detta anses reliabiliteten ligga nära begreppet validitet 
och det är därför i kvalitativa undersökningar vanligt att fokus läggs på studiens validitet istället 
för dess reliabilitet (Patel & Davidson 2011, s. 106). Även Bryman och Bell (2013, ss. 62–63) 
säger att begreppet reliabilitet främst används i kvantitativa studier då forskaren är intresserad 
om måtten som används är stabila eller om de påverkas av slumpmässiga händelser. Av denna 
anledning kommer inget större fokus läggas på studiens reliabilitet men vi kommer ändå 
diskutera på vilket sätt studien uppfyller begreppet inom ramen för en kvalitativ studie.  
 
Begreppet reliabilitet delas vanligtvis upp i extern och intern reliabilitet. Där den externa 
reliabiliteten handlar om hur väl en annan forskare skulle kunna göra samma studie och komma 
fram till samma slutsatser om omständigheterna för studien är samma eller liknande 
(LeCompete & Goetz 1982, s. 32). Den interna reliabiliteten innebär att personerna i ett 
forskningslag tillsammans ska komma överens om det som tolkas i studien (Bryman & Bell 
2013, s. 401).  
 
Med förutsättningen att inga större förändringar angående finansiella tillgångar i regelverken 
K3 eller IFRS uppstår, kommer studien vara möjlig att återskapa då studien till stor del bygger 
på tolkningar av regelverken och studien. Däremot finns det risk för andra tolkningar än våra 
vilket kan påverka den externa reliabiliteten negativt.  För att uppnå även en hög intern 
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reliabilitet har regelverken för K3 och IFRS läst igenom var för sig för att sedan göra en 
gemensam tolkning och bearbetning av de använda standarderna.  

2.7.2 Validitet 
För att uppnå validitet i en studie krävs det att forskaren bestämmer hur väl slutsatserna av 
studien representerar verkligheten (LeCompte & Goetz 1982, s. 32). Begreppet validitet kan 
precis som reliabilitet delas upp i två delar, extern och intern. Extern validitet uppstår när 
resultaten från studien går att generaliseras till andra sammanhang och är jämförbar (LeCompte 
& Goetz 1982, s. 32; Bryman & Bell 2013, s. 401). Eftersom studien bygger på fiktiva typfall 
med syftet att belysa skillnader mellan två regelverk är det svårt att generalisera resultaten på 
en hel population. Av denna anledning är den externa validiteten i studien bristfällig. 
 
Intern validitet uppstår när de vetenskapliga mått och observationer som använts i studien 
speglar verkligheten samtidigt som forskarens observationer och teorier är förenliga med 
varandra (LeCompte & Goetz 1982, s. 32; Bryman & Bell 2013, s. 401). Då studien bygger på 
att belysa skillnader kring redovisning av finansiella tillgångar enligt K3 och IFRS som är två 
accepterade redovisningsstandarder, är studiens observationer förenliga med verkligheten och 
uppnår därmed en god intern validitet.   

2.8 Etisk reflektion 
Det är Vetenskapsrådet, en myndighet under Utbildningsdepartementet, som står för 
utformning av vetenskapliga principer och regler inom humanistisk samhällsvetenskaplig 
forskning (Vetenskapsrådet 2016). Inom dessa principer och regler finns ett krav om skydd mot 
obefogad insyn på människor, vilket betyder att en individ inte får utsättas för psykisk eller 
fysisk skada, kränkningar samt förödmjukelse.  
 
Då denna studie främst behandlar offentlig information som går att utläsa i lagtexter, regelverk, 
offentliga dokument samt vetenskapliga artiklar innefattas den inte av dessa principer. Till följd 
av att ingen privat eller sekretessbelagd information behandlas i denna uppsats och studien 
bygger på fiktiva fall anser vi att studien inte behöver ta hänsyn till etiska aspekter, som kan 
vara skadliga för privatpersoner eller företag. Det empiriska materialet i studien har heller ingen 
anknytning till privata eller juridiska personer. 

2.9  Källkritik  
I Sverige fick källkritik en stor slagkraft under det förra sekelskiftet. Källkritiken har sitt 
ursprung i historievetenskapen som arbetades fram under 1800-talet (Thurén 2013, s. 5). Efter 
det har en stor utveckling skett men Thurén (2013, ss. 7–8) uttrycker att begreppet är 
lättförståeligt. Källkritik kan förklaras som en samling av regler som ska förenkla bedömningen 
över trovärdigheten av data som samlas in (Thurén & Strachal 2011, s. 7). Enligt Thurén (2013, 
s. 5) måste man skilja mellan berättelser, kvarlevor eller lämningar av något. För att inleda 
källkritiken måste man ta reda på när och var informationen uppstått. Därefter kommer urvalet, 
innebörden samt frågor om källans allmänna tillförlitlighet och sannolikhet (Thurén 2013, ss. 
7–8). Källkritiken består av fyra kriterier som är äkthet, tidssamband, oberoende och 
tendensfrihet. Thurén (2013, ss. 7–8) förklarar att en källa uppfyller kravet äkthet när den är det 
den utger sig vara. Att tidssamband handlar om att en källa som har en längre tid mellan 
händelserna anses vara mindre trovärdig medan en nyare källa har högre grad av tillförlitlighet. 
Vidare beskriver Thurén (2013, ss. 7–8) att en källa är oberoende när informationen inte är 
refererad eller omskriven av en annan källa. Motsatsen är när informationen gått i flera led 
vilket gör att källan då anses vara beroende. Avslutningsvis säger Thurén (2013, ss. 7–8) att 
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tendensfrihet är att en källa inte ska ge en anledning till att läsaren ska misstänka en felaktig 
bild av verkligheten på grund av förvrängd information. 
 
Det är viktigt att fastställa om informationen är tillförlitlig eller inte. Rapportering som sker i 
första hand kallas för primärkällor och övriga rapporteringar för sekundärkällor (Patel & 
Davidson 2011, ss. 68–69). 

2.9.1 Offentliga dokument  
Friberg (2006, s. 67) säger att lagar och författningar som är beprövade och tagits fram av 
experter inom ett specifikt område tillhör offentliga dokument. De offentliga dokument som 
används i studien är de redovisningsprinciper som getts ut av BFN och IASB. Information och 
relevanta avsnitt om K3 är hämtat från BFN samt IASB för standarden IFRS 9. Informationen 
har tolkats och använts som underlag för typfallen. BFN anses vara en pålitlig källa då det är 
en statlig myndighet som har i uppgift att utveckla god redovisningssed i Sverige. Vidare finner 
vi också IASB som en tillförlitlig källa då de är det officiellt styrande organet för det 
internationella regelverk, IFRS, som används i studien. Av denna anledning är dessa källor de 
primära för studien.  

2.9.2  Kvalificerad litteratur 
Studien bygger främst på offentliga publikationer som bedöms innehålla högkvalitativ 
information. Enligt Nyberg (2000, ss. 198–199) kan det vara svårt att fastställa om böcker är 
tillförlitliga för ovana forskare, men att böcker från kända författare i de flesta fall kan anses 
vara pålitliga. Samtidigt påstår Friberg (2006, s. 40) att kurslitteratur som läroböcker samt 
facklitteratur som tillhör en högskoleutbildning är tillförlitlig. Något som också är viktigt att 
uppmärksamma är litteraturens utgivningsår och om det finns nyare upplagor (Friberg 2006, s. 
50). Den facklitteratur och de böcker som används i studien är främst hämtad från Högskolan i 
Borås bibliotek, men även tidigare kurslitteratur från utbildningen har använts. Litteraturen som 
används i studien har vi förhållit ett kritiskt synsätt till samtidigt som vi försökt använda oss av 
välkända forskare. Även de senaste upplagorna av böckerna använts, i den mån de funnits 
tillgängliga. 
 
Vetenskapliga artiklar bidrar enligt Friberg (2006, s. 47) med de senaste uppdateringarna inom 
ett ämne. Välkända forskare bidrar med sin expertis och är en bidragande faktor till att 
vetenskapliga artiklar håller en hög nivå. De vetenskapliga artiklarna ska även uppfylla flera 
kriterier vilket gör att de är tillförlitliga (Thurén 2013, s. 111). Artiklar som är Peer-reviewed 
är granskade externt och publicerade i vetenskapliga tidskrifter (Friberg 2012, s. 76). De 
vetenskapliga artiklar som används i studien är publicerade under olika tidsperioder. Både 
aktuella samt äldre artiklar används i studien. De äldre artiklar som används i studien är sådana 
som beskriver grundidéer och teorier från skapare, och de nyare används för att stärka teoriernas 
aktualitet. Alla artiklar som används i studien är Peer-reviewed och har sökts fram i Primo som 
är Högskolan i Borås sökmotor, ProQuest samt Google Schoolar. Den tillgängliga litteraturen 
som omfattar IFRS 9 består främst av internationella och vetenskapliga artiklar. Litteraturen 
som omfattar K3 är dock begränsad och återfinns främst på revisionsbolags hemsidor.  

2.9.3  Internetkällor 
Vid insamling av information på internet uppstår det flera källkritiska problem då det finns en 
enorm mängd information vilket gör det svårt att bedöma tillförlitligheten. Fokus sätts på 
läsaren då kvalitetsgaranti på internet saknas då det inte finns auktoriteter (Thurén & Strachal 
2011, ss 9–11). Information som hämtats från webbsidor har därför gjorts med försiktighet. För 
att säkerställa att informationen är trovärdig och korrekt har enbart webbsidor från seriösa 
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aktörer, som exempelvis BFN och olika väletablerade revisionsfirmor använts vid 
datainsamling. Publikationerna från revisionsbyråerna baseras på de regelverk som är mest 
aktuella. Den offentliga information som hämtats från revisionsbyråer har enbart hämtats från 
The Big 4, vilken består av PWC, EY, Deloitte och KPMG. Dessa är de största 
revisionsbyråerna och vi anser därför att den information de publicerar är aktuell och tillförlitlig 
då de besitter stor kunskap. Vidare har den egna kunskapen och kompetens använts för att 
värdera och bedöma informationen.  
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3 Finansiella tillgångar enligt K3 och IFRS 9 

3.1 Inledning 
Detta kapitel redogör för finansiella tillgångar enligt det svenska nationella regelverket K3 och 
den internationella redovisningsstandarden IFRS 9. Kapitlet är av stor vikt för att läsaren ska 
förstå studiens empiri, analys, slutsatser samt diskussion. Informationen i detta kapitel bygger 
på standarder, rekommendationer samt allmänna råd. 
 
Redovisning av de finansiella rapporterna kan antingen utövas efter regelbaserade eller 
principbaserade standarder. Ett regelbaserat regelverk definieras som en bestämmelse där man 
antingen tillämpar den fullt ut eller inte alls. Motsatsen till denna typ är den standard som IFRS 
och K3 utgör, den principbaserade standarden. Det som karaktäriserar det principbaserade 
fenomenet är tydliga avsiktsförklaringar och saknaden av mer detaljerad information om 
genomförandet (Donelson, McInnis & Mergenthaler 2012, ss. 1247–1248). 

3.2 K3 

3.2.1 Inledning 
Huvudalternativet för upprättandet av årsredovisning och koncernredovisning för onoterade 
företag är sedan 2004 regelverket K3. Regelverket kan användas av aktiebolag och ekonomiska 
föreningar och är utformad ur ett koncernredovisningsperspektiv (EY u.å.). K3 är ett 
självständigt regelverk som har tagits fram i enlighet med det som anges i ÅRL och ska 
tillämpas i sin helhet (BFN 2017a, s. 10). Då vi i vår studie analyserar IFRS 9, med fokus på 
finansiella tillgångar, kommer vi inom K3 enbart ta upp de bestämmelser som rör finansiella 
tillgångar. 

3.2.2 Syfte 
Syftet med K3 är att vara ett principbaserat regelverk som ger information och vägledning för 
onoterade företag vid upprättandet av årsredovisningar och årsbokslut (BFN 2017a, s. 10). 

3.2.3 Tillämpningsområde 
K3 ska tillämpas av företag som upprättar en årsredovisning, koncernredovisning eller 
delårsrapport. Regelverket ska tillämpas hos alla företag som tillämpar ÅRL och upprättar 
finansiella rapporter, med undantag för företag som använder sig av IFRS (BFN 2017a, p. 1.3).  

3.2.4 Definitioner 
Företag - En fysisk eller juridisk person som enligt BFL är bokföringsskyldig. Även koncerner 
räknas också som företag enligt standarden (BFN 2017a, p. 1.1).  

3.2.5 Klassificering 
Ett företag ska klassificera sina finansiella instrument enligt någon av de följande 
värderingskategorierna: 
  
A. Finansiella tillgångar och finansiella skulder som innehas för handel 
B. Investeringar som hålls till förfall 
C. Lånefordringar och kundfordringar 
D. Finansiella tillgångar som kan säljas 
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Klassificering av finansiella tillgångar och skulder som innehas för handel 
Finansiella tillgångar som anskaffats eller innehas i syfte att avyttras eller återköpas på kort sikt 
(BFN 2017a, p. 12.5). 
 
Klassificering av investeringar som hålls till förfall 
Finansiella tillgångar som hålls till förfall är sådana tillgångar som inte är derivatinstrument, 
har fastställbara eller fastställda betalningar och ett bestämt förfallodatum. För att få 
klassificeras i denna kategori måste företaget ha som avsikt och förmåga att behålla tillgången 
till förfall. Däremot får ett företag inte klassificera finansiella tillgångar i denna kategori om de 
under pågående eller de två föregående räkenskapsåren avyttrat eller omklassificerat tillgångar 
i Kategori B - Investeringar som hålls till förfall till mer än ett obetydligt belopp innan löptidens 
slut (BFN 2017a, pp. 12.6–12.7). 
 
Klassificering av låne- och kundfordringar 
Sådana finansiella tillgångar som har avtalade kassaflöden och inte är derivatinstrument (BFN 
2017a, p. 12.8). 
  
Klassificering av finansiella tillgångar som kan säljas 
De finansiella tillgångar som tillhör denna kategori är tillgångar som inte kan hänföras till någon 
av de andra kategorierna eller sådana som företaget klassificerat i kategorin (BFN 2017a, p. 
12.9).  

3.2.6 Omklassificering 
De finansiella tillgångar som tillhör Kategori A - Finansiella tillgångar och skulder som 
innehas för handel får inte omklassificeras under tiden de innehas. En omklassificering får 
enbart ske vid exceptionella fall (BFN 2017a, p. 12.11). Det är inte tillåtet att omklassificera en 
finansiell tillgång till Kategori A - Finansiella tillgångar och skulder som innehas för handel 
oavsett vilken kategori den tidigare tillhört (BFN 2017a, p.12.12). En finansiell tillgång som 
klassificerats i Kategori D - Finansiella tillgångar som kan säljas får inte omklassificeras till 
en annan värderingskategori om företaget valt att redovisa förändringar i verkligt värde i 
rapporten över resultatet (BFN 2017a, p. 12.13). Ett företag som avyttrat eller omklassificerat 
en eller flera finansiella tillgångar för mer än ett obetydligt belopp i Kategori B - Investeringar 
som hålls till förfall omklassificera resterande tillgångar i kategorin till Kategori D - Finansiella 
tillgångar som kan säljas (BFN 2017a, p. 12.14). 

3.2.7 Värdering och redovisning 
Vid det första redovisningstillfället ska en finansiell tillgång värderas till verkligt värde där 
transaktionsutgifter som är hänförbara till köpet ska inkluderas. Transaktionsutgifter ska dock 
inte ingå i värderingen av den finansiella tillgången om den vid efterföljande värdering ska 
värderas till verkligt värde där värdeförändringar redovisas i resultatet. Vid det första 
redovisningstillfället är verkligt värde vanligtvis detsamma som anskaffningsvärdet (BFN 
2017a, p. 12.19). Begreppet verkligt värde kan beskrivas som marknadsvärdet på en aktiv 
marknad med noterade priser (BFN 2017a, p. 12.24). 
 
Vid efterföljande värdering ska finansiella tillgångar som tillhör Kategori A - Finansiella 
tillgångar och finansiella skulder som innehas för handel och Kategori D - Finansiella 
tillgångar som kan säljas värderas till verkligt värde (BFN 2017a, p. 12.20). Vidare ska 
finansiella tillgångar som tillhör Kategori B - Investeringar som hålls till förfall och Kategori 
C - Lånefordringar och kundfordringar värderas till upplupet anskaffningsvärde (BFN 2017a, 
p. 12.21). 



 

 - 15 - 

 
Recognition av en finansiell tillgång ska ske i ett företags finansiella ställning när företaget blir 
part i de avtalsenliga villkoren för tillgången. Detta kräver att en motprestation för betalningen 
är fullständig. Vid sådana fall där endast ett avtal om framtida köp eller försäljning gjorts ska 
en finansiell tillgång inte redovisas (BFN 2017a, p. 12.15). 

3.2.8 Nedskrivning 
Vid varje balansdag ska ett företag testa om det finns objektiva händelser som indikerar att en 
finansiell tillgång som tillhör Kategori B - Investeringar som hålls till förfall eller Kategori C - 
Lånefordringar och kundfordringar ska skrivas ned. Om det finns objektiva händelser som 
indikerar ett nedskrivningsbehov ska nedskrivningsbeloppet av den finansiella tillgången 
beräknas till skillnaden av det redovisade värdet och nuvärdet. Tillgången ska skrivas ned om 
det redovisade värdet överstiger nuvärdet. Det är företagsledningens bästa uppskattning av de 
framtida kassaflödena diskonterade med den ursprungliga effektivräntan för tillgången som 
bestämmer nuvärdet. Även för finansiella tillgångarna redovisade till verkligt värde i Kategori 
D - Finansiella tillgångar som kan säljas ska objektiva händelser bedömas för att se om ett 
nedskrivningsbehov föreligger. Finns det ett nedskrivningsbehov ska nedskrivningsbeloppet 
beräknas efter skillnaden av tillgångens verkliga värde vid det första redovisningstillfället och 
det aktuella verkliga värdet. Nedskrivningen av den finansiella tillgången ska redovisas i 
resultaträkningen (BFN 2017a, pp. 12.36-12.37). 
 
En objektiv händelse beskrivs i p. 11.25 (BFN 2017a) som betalningssvårigheter hos emittenten 
eller gäldenären, att gäldenären får en beviljad eftergift till följd av ekonomiska svårigheter, 
eller med stor sannolikhet kommer gå i konkurs. Även avtalsbrott som ej betalda eller försenade 
inbetalningar kan ses som en objektiv händelse. Om det finns observerbar data som visar en 
mätbar minskning av framtida uppskattade kassaflöden för en grupp finansiella tillgångar, till 
följd av effekter på ekonomin eller förändrade villkor som drabbar företaget negativt föreligger 
ett nedskrivningsbehov (BFN 2017a, p. 11.25). 
 
Återföring av nedskrivning 
Varje balansdag ska ett företag avgöra om en tillgång inte längre är i behov av en nedskrivning. 
Om de skäl som låg till grund för en tidigare nedskrivning har ändrats ska den berörda tillgången 
återföras (BFN 2017a, pp. 11.29, 12.38).  

3.3 IFRS 9 

3.3.1 Syfte 
Standarden IFRS 9 har i syfte att fastställa principer för redovisning av finansiella instrument, 
i denna studie regleras dock bara finansiella tillgångar. Information som lämnas i de finansiella 
rapporterna ska vara relevant och användbar för användarna, så den kan användas för 
bedömning av belopp, tidpunkter och osäkerhet av ett företags framtida kassaflöden (IFRS 9 p. 
1.1). 

3.3.2 Tillämpningsområde 
IFRS 9 ska tillämpas av samtliga företag för alla typer av finansiella tillgångar, dock finns det 
vissa undantag som exempelvis andelar i dotterföretag, intresseföretag, joint ventures och 
rättigheter och förpliktelser enligt leasingavtal (IFRS 9 p. 2.1). Då studien utgår från ett 
intressentperspektiv är dessa undantag inte något som påverkar studien och de kommer därför 
inte tas upp. 



 

 - 16 - 

3.3.3 Definitioner 
Denna del beskriver de definitioner som är relevanta för vår studie och behandlas i IFRS 9. 
 
12 månaders förväntade kreditförluster - den del av en förväntad kreditförlust för återstående 
löptid som uppstår när en betalning ej sker som är möjlig 12 månader från bokslutsdagen (IFRS 
9 Bilaga A). 
 
Upplupet anskaffningsvärde för en finansiell tillgång - det belopp som en finansiell 
tillgång värderas till vid första redovisningstillfället efter avdrag för återbetalningar, ökat eller 
minskat med ackumulerade periodiseringar vid användning av effektivräntemetoden på den 
möjliga skillnaden mellan det ursprungliga beloppet och beloppet på förfallodagen. För 
finansiella tillgångar justeras det även med hänsyn till en eventuell förlustreserv (IFRS 9 
Bilaga A). 
 
Kreditförsämrad finansiell tillgång - en finansiell tillgång ses som kreditförsämrad när en 
eller flera händelser med negativt inflytande på uppskattade framtida kassaflöden för tillgången 
inträffat. Stöd för att en finansiell tillgång är kreditförsämrad innefattar observerbara uppgifter 
om följande händelser: 

a)  Väsentliga likvida svårigheter hos låntagaren eller långivare 
b) Avtalsbrott, som obetalda betalningar 
c)  Låntagaren eller långivaren har till följd av låntagarens ekonomiska svårigheter som 

sammanhänger med ekonomiska eller avtalsmässiga skäl beviljat en eftergift till 
låntagaren som långivaren annars inte skulle acceptera. 

Då det är svårt att identifiera en enda av dessa händelser kan flera händelser behöva inträffas 
för att den finansiella tillgången ska ses som kreditförsämrad (IFRS 9 Bilaga A). 
 
Kreditförlust - differensen mellan avtalsenliga kassaflöden som ska tillkomma företaget enligt 
avtal, diskonterat med den ursprungliga effektivräntan (IFRS 9 Bilaga A). 
 
Effektivräntemetoden - Den metod som används för att få fram det upplupna 
anskaffningsvärdet för en finansiell tillgång eller skuld och redovisning av ränteintäkter 
och/eller kostnader i resultatet under den angivna perioden (IFRS 9 Bilaga A). 
 
Effektivränta - Den ränta som på ett exakt sätt diskonterar de förväntade in- och 
utbetalningarna under en finansiell tillgång eller skulds förväntade löptid till redovisat 
bruttovärde för tillgången och upplupet anskaffningsvärde för skulden (IFRS 9 Bilaga A). 
 
Förväntade kreditförluster - ett vägt genomsnitt för kreditförluster med risk för att betalning 
ej sker som vikt (IFRS 9 Bilaga A). 
 
Bindande åtagande - en bindande överenskommelse som rör ett byte av en angiven mängd 
resurser vid en eller flera angivna tidpunkter till ett angivet pris (IFRS 9 Bilaga A). 
 
Innehas för handel - en finansiell skuld eller tillgång som antingen förvärvats eller uppstått 
med syfte att på kort sikt säljas eller återköpas, vid första redovisningstillfället ingått i en 
portfölj med identifierade finansiella instrument som förvaltas tillsammans där det på kort tid 
upptäckts ett mönster av kortfristiga realiseringar av vinst, eller är ett derivat (IFRS 9 Bilaga 
A). 
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Förväntade kreditförluster för återstående löptid - förväntade kreditförluster som hänförs 
till alla möjliga inställda betalningar under det finansiella instrumentets förväntade löptid (IFRS 
9 Bilaga A). 
 
Förlustreserv - avsättningar för förväntade kreditförluster för finansiella tillgångar som 
värderas enligt IFRS 9 p. 4.1.2 och p. 9.1.2A (IFRS 9 Bilaga A). 
 
Förfallen till betalning - när en motpart inte betalt trots avtalsenlig skyldighet ses den 
finansiella tillgången som förfallen till betalning (IFRS 9 Bilaga A). 
 
Dag för omklassificering - första dagen i den första rapporteringsperioden till följd av ändrad 
affärsmodell som leder till att ett företag omklassificerar sina finansiella tillgångar (IFRS 9 
Bilaga A). 
 
Transaktionskostnader -  kostnader som tillkommer vid ett förvärv, emission eller avyttring 
av en finansiell tillgång eller skuld. Denna kostnad är en sådan som inte hade funnits om 
företaget inte hade förvärvat, emitterat eller avyttrat det finansiella instrumentet (IFRS 9 Bilaga 
A). 

3.3.4 Klassificering 
En finansiell tillgång som innehas med syftet att inkassera avtalsenliga kassaflöden, där det 
inkommande kassaflödet sker vid bestämda tidpunkter och består av kapitalbelopp och ränta på 
det utestående kapitalbeloppet ska värderas till upplupet anskaffningsvärde (IFRS 9 p. 4.1.2). 
Om syftet med den finansiella tillgången istället kan uppnås genom att både samla in det 
avtalsenliga kassaflödet, vid bestämda tidpunkter, och avyttring av den finansiella tillgången 
ska den klassificeras till verkligt värde via övrigt totalresultat (IFRS 9 p. 4.1.2A). Med 
kapitalbelopp avses den finansiella tillgångens verkliga värde vid det första 
redovisningstillfället. Räntan består av ersättning för pengars tidsvärde, kreditrisker för det 
utomstående kapitalbeloppet för en given tidsperiod, övriga utlåningsrisker, kostnader och 
vinstmarginal (IFRS 9 p. 4.1.3). En finansiell tillgång som inte värderas till upplupet 
anskaffningsvärde enligt IFRS 9 p. 4.1.2, eller till verkligt värde via övrigt totalresultat enligt 
IFRS 9 p. 4.1.2A, ska värderas till verkligt värde via resultatet (IFRS 9 p. 4.1.4). 
 
De olika klassificeringarna kan delas upp i tre olika affärsmodeller vilka redovisas i tabellen 
nedan: 
 
Tabell 1  Klassificeringsmodell IFRS 9 

Affärsmodell Definition 
Affärsmodell 1 Finansiella tillgångar vars syfte uppfylls genom att erhålla det 

avtalsenliga kassaflödet. Värdering av en sådan tillgång ska ske 
till upplupet anskaffningsvärde. 

Affärsmodell 2 Finansiella tillgångar vars syfte är att erhålla det avtalsenliga 
kassaflödet eller genom avyttring av tillgången. Värdering av 
en sådan tillgång sker till verkligt värde via övrigt totalresultat. 

Affärsmodell 3 Finansiella tillgångar som inte kan hänföras till någon av de 
andra affärsmodellerna. Dessa finansiella tillgångar värderas 
till verkligt värde via rapporten över resultatet. 

I tabell nummer 1 redogörs klassificeringen av finansiella tillgångar i enlighet med IFRS 9 pp. 4.1.1–4.1.4.  
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3.3.5 Omklassificering 
Enligt IFRS 9 p. 4.4.1 ska ett företag enbart omklassificera sina finansiella tillgångar när de 
byter affärsmodell för förvaltning av dessa. Företag får däremot inte omklassificera finansiella 
skulder (IFRS 9 p. 4.4.2; Deloitte 2016, s. 7). 

Det finns vissa omständigheter som inte ska anses som omklassificeringar enligt IFRS 9 pp. 
4.4.1–4.4.2, dessa är: 

a)  en post som tidigare blivit recogniserad och ansetts varit ett effektivt säkringsinstrument 
i en kassaflödessäkring eller nettoinvesteringssäkring, 

b) en post som blir recogniserad och ses som ett effektivt säkringsinstrument i en 
kassaflödessäkring eller nettoinvesteringssäkring, 

c)  ändrade värderingar i enlighet med IFRS 9 p. 6.7 (IFRS 9 p. 4.4.3). 

 
När en omklassificering av finansiella tillgångar sker i enlighet med IFRS 9 p. 4.4.1 ska 
tillämpningen vara framåtriktad från omklassificeringsdagen, vilket innebär att tidigare 
redovisade vinster, förluster eller ränta inte ska omvärderas (IFRS 9 p. 5.6.1). När en finansiell 
tillgång omklassificeras måste samtliga berörda tillgångar i samma affärsmodell också 
omklassificeras i enlighet med IFRS 9 p. 4.4.1.  
 
Om en tillgång vid den initiala värderingen klassificerats till Affärsmodell 1, och värderats till 
upplupet anskaffningsvärde, omklassificeras till Affärsmodell 3 ska värdering ske till verkligt 
värde. Det verkliga värdet fastställs på dagen för omklassificeringen. Om en värdeförändring 
uppstår mellan det upplupna anskaffningsvärdet och det verkliga värdet ska den redovisas i 
resultatet (IFRS 9 p. 5.6.2). Vid en motsatt företeelse, att en tillgång omklassificeras från 
Affärsmodell 3 till Affärsmodell 1, blir den finansiella tillgångens verkliga värde på 
omklassificeringsdagen det nya redovisade bruttovärdet (IFRS 9 p. 5.6.3).  
 
När en tillgång omklassificeras från Affärsmodell 1 till Affärsmodell 2 och nu redovisas till 
verkligt värde via övrigt totalresultat, ska värderingen till verkligt värde ske på dagen för 
omklassificeringen. Om det uppstår en skillnad mellan det upplupna anskaffningsvärdet och det 
verkliga värdet ska den redovisas i övrigt totalresultat (IFRS 9 p. 5.6.4). Om en finansiell 
tillgång omklassificeras från Affärsmodell 2 till Affärsmodell 1 och värderingen byts från 
verkligt värde till upplupet anskaffningsvärde ska omklassificeringen ske till verkligt värde på 
omklassificeringsdagen. Sådan vinst eller förlust som tidigare redovisats i övrigt totalresultat 
ska elimineras från eget kapital och regleras till det verkliga värdet på den dagen 
omklassificering sker. När detta är åtgärdat blir det som att tillgången alltid värderats till 
upplupet anskaffningsvärde. Eftersom justeringarna är gjorda i övrigt totalresultat påverkas inte 
resultatet och ses därför inte som en omklassificeringsjustering (IFRS 9 p. 5.6.5). 
 
Om ett företag väljer att omklassificera en finansiell tillgång från Affärsmodell 2 till 
Affärsmodell 3 ska tillgången fortsätta värderas till verkligt värde. Sådana vinster eller förluster 
som är hänförbara till tillgången och redovisats i övrigt totalresultat ska justeras och flyttas från 
det egna kapitalet till resultatet den dagen omklassificeringen sker (IFRS 9 p. 5.6.7). Efter 
omklassificeringen ska fortsatta ändringar redovisas via resultatet (IFRS 9 p. 4.1.4). En 
finansiell tillgång som omklassificeras från Affärsmodell 3 till Affärsmodell 2 ska fortsättas 
värderas till verkligt värde (IFRS 9 p. 5.6.6). Den finansiella tillgångens fortsatta påverkan ska 
efter omklassificeringen redovisas i övrigt totalresultat enligt Affärsmodell 2 (IFRS 9 p. 
4.1.2A).  
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3.3.6 Värdering och redovisning 
Första redovisningstillfället 
När en finansiell tillgång redovisas för första gången ska den värderas till verkligt värde. 
Hänsyn ska tas till sådana transaktionskostnader som är direkt hänförbara till förvärvet av den 
finansiella tillgången. När tillgången värderas till verkligt värde ska transaktionskostnaden inte 
inkluderas (IFRS 9 p. 5.1.1; Deloitte 2016, s. 4). Vid det första redovisningstillfället är det 
verkliga värdet normalt detsamma som transaktionspriset. Om det verkliga värdet däremot 
skiljer sig från transaktionspriset ska nivå 1 indata eller en värderingsteknik som bygger på data 
från observerbara marknader användas (IFRS 9 pp. 5.1.1A, B5.1.2A).  
 
Vid kundfordringar som inte har en betydande finansieringskomponent ska de värderas till 
transaktionspriset (IFRS 9 p. 5.1.3). En kundfordring har en betydande finansieringskomponent 
när betalningstidpunkten som avtalsparterna enats om ger en av parterna i avtalet en 
finansieringsfördel vid utbytet av varor eller tjänster till kunden (IFRS 15 p. 60). En 
kundfordring anses inte ha en betydande finansieringskomponent när kunden betalat i förskott 
eller direkt vid leverans, om en betydande del av ersättningen eller tidpunkten för betalning är 
rörlig, eller om det finns en skillnad mellan den utlovade ersättningen och det kontanta 
försäljningspriset som beror på andra orsaker än finansiering (IFRS 15 p. 62). 
  
Efterföljande värdering 
Efter det första redovisningstillfället finns det tre olika sätt ett företag kan värdera sina 
finansiella tillgångar, dessa är, upplupet anskaffningsvärde, verkligt värde via övrigt 
totalresultat eller verkligt värde via resultatet (IFRS p. 5.2.1; Novotny-Farkas 2016, ss. 197–
198). Det som bestämmer hur en finansiell tillgång ska värderas är affärsmodellen de 
klassificerats till.  

3.3.7 Nedskrivning 
IFRS 9 har en modell för nedskrivning som gäller för alla finansiella tillgångar (Gornjak 2017, 
s. 117). Modellen för förväntade kreditförluster är en trestegsmetod. Grobbelaar (2012, ss. 
26,28) förklarar stegen på följande sätt: steg ett i modellen sker vid det första 
redovisningstillfället av en finansiell tillgång, då bedöms eventuella kreditförlusterna under 
kommande 12 månadsperiod, finns det förväntade förluster ska dessa redovisas omgående. I 
steg två används den tidigare prognosen och om kreditrisken inte ökat signifikant sedan 
tillgångens recognition och den resulterade kreditkvalitén inte ses som en låg kreditrisk så har 
förväntade förluster för tillgångens livstid redovisats. Steg tre används när kreditrisken för 
tillgången ökat till en nivå där tillgången inte förväntas återhämta sig fullt ut, när detta inträffar 
redovisas den förväntade kreditförlusten för hela livstiden. 
 
Enligt IFRS 9 är syftet med nedskrivningskraven att redovisa förväntade kreditförluster för alla 
finansiella tillgångar under återstående löptid, för vilka det skett signifikanta ökningar av 
kreditrisken sedan första redovisningstillfället. Kreditrisken bedöms efter en enskild eller flera 
verifierbara uppgifter (IFRS 9 p. 5.5.4). 
 
För finansiella tillgångar som värderas till verkligt värde via övrigt totalresultat, Affärsmodell 
2, ska företag tillämpa de nedskrivningskrav som finns för redovisning och värdering av dess 
förlustreserv. Redovisningen av förlustreserven ska ske i övrigt totalresultat för att inte minska 
det redovisade värdet av tillgången i den finansiella rapporten (IFRS 9 p. 5.5.2). För varje 
balansdag ska företaget värdera förlustreserven för en finansiell tillgång till ett belopp som 
representerar de förväntade kreditförlusterna för den kvarvarande löptiden om kreditrisken för 
tillgången ökat signifikant sen det första redovisningstillfället (IFRS 9 p. 5.5.3). Om 
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kreditrisken inte ökat signifikant från det första redovisningstillfället ska förlustreserven 
värderas till ett belopp som representerar kommande 12 månaders förväntade kreditförluster 
(IFRS 9 p. 5.5.5). 
 
Vid varje balansdag ska en bedömning av kreditrisken för en finansiell tillgång göras för att se 
om kreditrisken ökat signifikant från det första redovisningstillfället. När denna bedömning 
görs ska företaget använda förändrad risk för fallissemang under den förväntade löptiden istället 
för förväntade kreditförluster. För att kunna göra en sådan bedömning ska risken för 
fallissemang på balansdagen jämföras med risken för fallissemang vid första 
redovisningstillfället. Rimliga och verifierbara uppgifter som kan verifieras utan onödiga 
kostnader och är tillgängliga ska tas i beaktning. Dessa uppgifter ska visa om betydande ökning 
av kreditrisk skett från det första redovisningstillfället (IFRS 9 p. 5.5.9). 
 
Ett företag får anta att kreditrisken för en finansiell tillgång inte ökat signifikant från första 
redovisningstillfället om det på balansdagen fastställs ha en låg kreditrisk (IFRS 9 p. 5.5.10). 
Kreditrisken för en finansiell tillgång anses vara låg om risken för fallissemang är låg, det vill 
säga om låntagaren har en stark betalningsförmåga (IFRS 9 p. B5.5.22). Vid fastställandet om 
en finansiell tillgång har låg kreditrisk kan företag använda sig av interna kreditriskbetyg eller 
en eller flera metoder som är i harmoni med en global överenskommen bestämning av låg 
kreditrisk som tar hänsyn till riskerna och vilken typ av tillgång som ska bedömas (IFRS 9 p. 
B5.5.23). 
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4 Teoretisk Referensram 

4.1 Inledning 
Kapitel 4 innehåller studiens referensram som behandlar de kvalitativa egenskaper och teorier 
som används i studien. Dessa är relevanta för läsaren för att kunna förstå studiens 
problemdiskussion, frågeställning, empiri och analys.  
 
Redovisningens innehåll, syfte och design är något som ofta diskuteras av forskare och 
praktiker. Dessa diskussioner leder till nya idéer, om dessa idéer får slagkraft och accepteras 
samt tillämpas leder det till redovisningsnormer som sedan agerar som komplement till 
lagstiftning och praxis. Bakom redovisningsregler finns det nästan alltid en idé över vad som 
är kvalitativ redovisning i grunden (Arvidson, Carrington & Johed 2016, ss. 74–75).  

4.2 Kvalitativa egenskaper  
I både K3 och IFRS finns kvalitativa egenskaper, dessa finns för att informationen som anges i 
de finansiella rapporterna ska vara användbar för dess användare. Informationen ska vara 
relevant, begriplig, tillförlitlig och jämförbar (BFN 2017a, s. 20; Power 2010, ss. 198–199; 
Drefeldt & Törning 2013, s. 49). De kvalitativa begreppen kan beskrivas på följande sätt: 

4.2.1 Relevans 
För att en finansiell rapport ska vara relevant krävs det att användaren på ett förenklat sätt ska 
kunna göra bedömningar utifrån de upplysningar som anges. Rapporten ska påverka 
bedömningar av inträffade, pågående och framtida prognoser, som ska ligga till grund för  
beslutsfattande (BFN 2017a, p. 2.10; IASB 2001, p. 26; Johansson 2010, s. 56). 
  
Väsentlighet 
Upplysningar som är utelämnade eller inte korrekt angivna och som i sin tur kan påverka 
användarens beslut anses vara väsentliga. Omfattningen av det som anses vara väsentligt beror 
på storleken av felaktigheten och vilken påverkan det har/hade på beslutets som gjorts eller 
tänkt göras. Därför anses väsentlighet mer som en principsak än som en grundläggande 
kvalitativ egenskap som informationen måste bestå av för att uppnå värde (BFN 2017a, s.17; 
IASB 2001, pp. 29–30). 

4.2.2  Begriplighet 
Informationen som lämnas i de finansiella rapporterna ska vara lättförståelig och tolkningsbar. 
Läsaren förväntas dock ha rimlig kunskapsnivå kring ekonomi och redovisning och med en 
rimlig noggrannhet kunna granska den fakta som ges ut av företaget. Den primära målgruppen 
för redovisningen av finansiella rapporter är de som har nödvändiga kunskaper och information 
för att kunna förstå den (IASB 2001, p. 25; Johansson 2010, s. 56). 

4.2.3 Tillförlitlighet 
Informationen som anges i de finansiella rapporterna ska vara relevant, aktuell, neutral och 
fullständig. Den som läser rapporten måste kunna lita på fakta som anges är relevant trots de 
mindre fel som kan uppstå. Publicering av informationen ska inte dra ut på tiden och den ska 
vara aktuell. Av denna anledning måste företag se över om det mest fördelaktiga är att göra en 
sen rapportering eller ge ut en som är mer aktuell (IASB 2001, p. 31). 
 
För att upplysningarna ska vara tillförlitliga krävs det också att informationen inte är vinklad 
och uppnår en typ av neutralitet. Informationen anses inte vara neutral om delar av den återges 
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för att uppnå ett färdigställt resultat eller mål. Rapporterna ska vara kompletta vilket innebär att 
ingen information ska uteslutas, utesluts information kan det leda till upplysningar som är 
oriktiga eller ofullständiga (IASB 2001, p. 31; IASB 2015, s. 54). 

4.2.4 Jämförbarhet 
Enligt IASB:s föreställningsram för finansiella rapporter (2015, p. 39) och Johansson (2010, s. 
57) innebär jämförbarhet att användaren av informationen måste kunna få möjligheten att skapa 
prognoser och jämföra ett och samma företag under en period. Företagets värderingsprinciper 
och standarder måste därför användas konsekvent och likartat i verksamheten för att vara 
lämpligt. En annan aspekt är att intressenten som använder informationen vill jämföra två olika 
företag. På grund av detta finns det en normgivning som innebär att jämlikhet skapas, desto 
bättre principer som leder till jämlikhet desto mer anses redovisningen kunna användas (IASB 
2001, pp. 39–40; Barker & McGeachin 2015, s. 180). För att användarna ska kunna jämföra 
företagets finansiella ställning över tiden är det av stor vikt att de finansiella rapporterna 
inkluderar jämförande data från tidigare perioder (IASB 2001, p. 42). 

4.2.5 Verifierbarhet 
Verifierbarhet betyder att de uppgifter som återges i de finansiella rapporterna ska kunna 
verifieras. Därför kan det vara nödvändigt för ett företag att redovisa underliggande antaganden 
till den redovisade informationen och vilka omständigheter som fanns när informationen 
uppgavs (IASB 2015, pp. 2.29, 2.31). Informationen som lämnas i de finansiella rapporterna 
anses vara verifierbar om oberoende användare med olika kunskapsnivåer är eniga om att 
informationen ger en trovärdig bild (IASB 2015, p. 2.29). 

4.2.6 Aktualitet 
Aktualitet är en kvalitativ egenskap som innebär att den ekonomiska informationen ska vara 
tillgänglig för dess användare på ett sätt som kan påverka deras beslutsfattande. Den finansiella 
informationen är mindre användbar ju äldre den är och kan därmed påverka användarens 
beslutsfattande ytterst lite (IASB 2015, p. 2.32). 

4.2.7 Grundläggande kvalitativa egenskaper 
För att säkerställa att den finansiella informationen som ges ut av ett företag är användbar för 
ekonomiskt beslutsfattande, måste företag enligt Deegan och Unerman (2011, ss. 348–349) 
överväga vilka kvalitativa egenskaper företaget ska uppfylla och inkludera. Enligt Deegan och 
Unerman (2011, ss. 348–349) anses de grundläggande kvalitativa egenskaperna vara relevans 
samt trovärdighet. De kvalitativa egenskaperna jämförbarhet, verifierbarhet och aktualitet 
anses dock vara sådana egenskaper som ett företag alltid kan förbättra.  
 
För att den finansiella informationen som presenteras i ett företag ska vara trovärdig ska den 
enligt Deegan och Unerman (2011, ss. 348–349) uppfylla tre egenskaper. Vilka är 
fullständighet, neutralitet samtidigt som informationen ska vara fri från fel. Det är styrelsens 
uppgift att se till att dessa egenskaper blir tillgodosedda. Deegan och Unerman (2011, ss. 348–
349) påstår att den mest effektiva processen för att applicera de, enligt dem, grundläggande 
kvalitativa egenskaperna är genom att först identifiera en ekonomisk företeelse som har 
potential att vara användbar för intressenterna. Därefter ska företaget identifiera typen av 
information och utgöra vilken ekonomisk företeelse som är mest relevant. Avslutningsvis ska 
det beslutas om den information som finns tillgänglig är korrekt och trovärdigt presenterad. Om 
detta uppfylls avslutas processen för att uppfylla de grundläggande kvalitativa egenskaperna, 
och om den inte uppfylls fortsätter den med den näst mest relevanta typen av information.  
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4.3  Intressentteorin 
Intressentteorin växte fram från uppfattningen att aktieägarna är de som borde bära 
huvudansvaret för ett företags verksamhet och utifrån det borde företaget drivas på ett sätt som 
maximerar aktieägarnas vinst. Teorin säger även att alla som har intresse i företaget ska tas i 
beaktande vid viktiga beslut (Philips 1997, s. 52). Enligt Freeman, Harrison, Wicks, Parmar, 
och de Colle (2010, s. 9) är intressentteorins syfte att skapa så stort värde som möjligt för 
företaget och dess intressenter.  
 
Intressentteorin kan enligt Deegan och Unerman (2011, ss. 348–349) delas in i två delar. En 
normativ och en positiv del där den normativa delen grundar sig på att teorin bygger på ett 
moraliskt samt etiskt perspektiv. Företagets handlingar byggs ofta på behoven från dess 
intressenter, vilket ofta ger utslag på aktiekursen, vinst per aktie och andra finansiella mått. Alla 
stora beslut som tas ska motiveras av att de är både till företagets och intressenternas fördel 
(Freeman & Reed 1983, s. 88). Enligt Freeman och Reed (1983, s. 89) är det fler intressenter 
än aktieägare som är viktiga för företagets överlevnad. De förklarar begreppet intressent som 
de personer och/eller grupper som företaget inte hade kunnat leva utan och är de som kan 
påverka eller påverkas av företagets prestation (Freeman & Reed 1983, s. 89; Freeman 2010, s. 
25).  
 
Figur 1 Intressentmodell 

 
 
Figur 1 visar sambandet mellan ett företag och dess intressenter. 
 
När en investerare bidrar med kapital till ett företag får företaget i uppdrag att maximera 
investerarens vinst. Däremot är det inte säkert att investerare får den avkastning de förväntar 
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sig då det i många fall är företagets makt och moral samt trovärdighet som spelar in i hur väl 
de väljer att förvalta investerares kapital (Greenwood & Van Buren III 2010, ss. 425–426). 
 
Beroende på intressenternas relation med företaget har de olika intressen. De är antingen direkt 
eller indirekt intresserade av företaget och dess resultat (Donaldson & Preston 1995 ss. 68–69). 
Intressenter som företaget är beroende av för sin fortsatta verksamhet och de intressenter som 
har ett direkt intresse i verksamheten samt påverkas mest av företagets finansiella rapporter 
benämns som primära intressenter. De har ofta mer makt och inflytande i företaget och den 
finansiella informationen är ytterst relevant för dem (Franch, Martini & Buffa 2010, s. 80). 
Intressenterna som klassificeras som primära är investerare, anställda, kunder, leverantörer, 
aktieägare och företagsledare (Clarkson 1995, ss. 105–106; Freeman & Reed 1983, s. 89). 
 
De intressenter som inte är lika berörda av ett företags resultat benämns som sekundära 
intressenter. Dessa kan också vara involverade i ett företags projekt även om de inte direkt 
påverkas av prestationerna. Sekundärintressenter har inga direkta kopplingar till företaget men 
påverkar ändå miljön som företaget befinner sig i (Frooman 1999, ss. 192–194). Clarkson 
(1995, s. 107) inkluderar offentlig förvaltning, samhället runtom men också massmedia som 
sekundära intressenter. Massmedia ses som en sekundär intressent då den har förmågan att 
påverka allmänhetens åsikter till följd av ett företags prestationer och handlingar. 
 
I IASB:s föreställningsram för finansiella rapporter framgår det att de finansiella rapporterna 
som företag upprättar är till för att förse sina intressenter med relevant och användbar 
information som kan fungera som underlag vid beslutsfattande. Intressenter kan inte kräva att 
informationen ska vara utformad på ett visst sätt eller att information ska riktas direkt till de 
trots att de kan vara primära intressenter (IASB 2015, pp. 1.2–1.6). Enligt O’Dwyers (2005, ss. 
30–31) ska dock informationen i ett företags finansiella rapporter vara anpassad till företagets 
alla intressenter, det vill säga, både de primära och sekundära. Intressenterna måste i sin tur lita 
på att informationen som återges i dessa rapporter är korrekt och relevant återgiven och ger en 
rättvis bild av företaget (IASB 2015, pp. 1.2–1.6).  

4.4 Positiv redovisningsteori 
Positiv redovisningsteori togs fram av forskarna Watts och Zimmerman i mitten av 1970-talet. 
Teorin har beskrivits som en av de mest nyskapande, omdiskuterade och inflytelserika (Watts 
& Zimmerman 1990, s. 131; Kabir 2010, s. 137). Den positiva redovisningsteorin föreslår att 
redovisningens främsta roll är att visa ett företags värde. Vilket leder till att företagsledare väljer 
att använda redovisningsmetoder som, enligt dem, visar en så rättvis bild av företaget som 
möjligt (Shil 2014, s. 77). Syftet med teorin är därför att förklara varför ett företag väljer en 
viss redovisningsmetod, varför redovisare och/eller revisorer handlar på ett visst sätt och vilka 
effekter det har på företagets intressenter och resursanvändning (Melis 2007, s. 54; Riahi-
Belkaoui 2004, s. 446; Deegan & Unerman 2011, s. 255; Kabir 2010, ss. 139–140). Enligt 
Zimmerman (1980, ss. 107–108) är målet med redovisningsteorin att förklara och förutsäga en 
praxis med utformandet av en teori som förklarar observerade fenomen. Med hjälp av teorin 
ska man kunna förklara och förutspå företagsledningens val av redovisningsmetoder genom att 
analysera kostnader och fördelar av specifika händelser i relation till vissa individer och 
fördelningen av ekonomiska resurser (Riahi-Belkaoui 2004, s. 446).  
 
Teorin baseras på att företagsledare vill maximera sin egna nytta, vilket är direkt kopplat till 
deras kompensation (Riahi-Belkaoui 2004, s. 446; Shil 2014, ss. 77–78). När företagsledare 
maximerar sin nytta får de, i många fall, högre bonusar vilket skapar incitament för att förändra 
redovisningen med hjälp av alternativa redovisningsmetoder. Vid val av en alternativ 
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redovisningsmetod väljer personen att analysera de kostnader och fördelar metoden kan ge, 
samtidigt som hänsyn tas till bland annat skatteregler, politiska kostnader, bonusavtal, 
obligatoriska avsättningar och kostnader som är hänförliga till informationsskapandet (Riahi-
Belkaoui 2004, s. 446). Företagsledarna som är anställda av ägarna till ett företag handlar efter 
eget intressen enligt Shil (2014, ss. 77–78) och väljer de redovisningsmetoder som ger mest 
fördelar. Dessa fördelar är främst riktade mot dem själva då det anser att det som är gynnsamt 
för dem även gynnar företaget.  
 
Vidare finns det tre stycken hypoteser som hjälper till att förklara varför en viss 
redovisningsmetod väljs framför en annan (Riahi-Belkaoui 2004, ss. 447–448; Shil 2014, s. 78; 
Watts & Zimmerman 1990, ss. 138–139). Den första hypotesen bygger på företagsledare som 
har bonusavtal, om bonusavtal finns är företagsledaren högst trolig att använda en 
redovisningsmetod som ökar företagets vinst då detta ger ledaren en högre bonus. Den andra 
hypotesen grundas i företagets skuldsättningsgrad. Ett företag med hög skuldsättningsgrad är 
mer troliga att använda en redovisningsmetod som ökar företagets intäkter och vinst. Detta då 
en högre vinst och ökade intäkter minskar skuldsättningsgraden som i sin tur kan ge lägre räntor 
och bättre möjligheter för lån. Den sista hypotesen grundas i ett företags politiska kostnader. I 
denna hypotesen vill stora bolag visa ett så lågt resultat som möjligt för att få mindre 
uppmärksamhet från politiker och beslutsfattare. Då sådan uppmärksamhet kan leda till extra 
regleringar och högre skatt (Riahi-Belkaoui 2004, ss. 447–448; Shil 2014, s. 78; Watts & 
Zimmerman 1990, ss. 138–139).  

4.5 Utdelning 
Vanligtvis delar lönsamma aktiebolag ut en del av sin vinst till sina aktieägare. Sannolikheten 
att ett företag bestämmer sig för en utdelning beror på företagets tillväxt och lönsamhet 
(Aivazian, Booth & Cleary 2006, s. 452). I samband med att ett företags finansiella rapporter 
fastställs fattas beslut om att göra en vinstutdelning, vilket normalt sker på en årsstämma 
(Bolagsverket 2017). Bestämmelserna för utdelningar regleras i Aktiebolagslagen (ABL). Inför 
årsstämman lämnar styrelsen förslag på utdelningens storlek. Om utdelning ska ske och till 
vilket belopp bestäms slutligen på företagets bolagsstämma (ABL 18 kap. 4 §). Förslaget från 
styrelsen utgör en stor betydelse då det i sin tur påverkar både företagets 
investeringsmöjligheter men också kapitalstrukturen (ABL 18 kap. 1 §).    
 
När ett företag gör en utdelning sker det från det fria egna kapitalet som ökar genom ett positivt 
årsresultat. För att undvika att företag gör utdelningar när det inte finns full täckning för dem 
finns det ett skydd, en så kallad beloppsspärr. Spärren säger att en värdeöverföring, det vill säga 
en utdelning, inte får göras om det efter utbetalningen inte finns full täckning för företagets 
bundna egna kapital. Det finns även ett skydd som kallas försiktighetsregeln. Denna regel säger 
att en värdeöverföring endast är tillåten för ett försvarligt belopp. Denna regel gäller oavsett 
vilket belopp som beloppsspärren uppgår till (ABL 17 kap. 3 §). 
 
Enligt Baker, Powell och Viet (2002, ss. 241–243) finns det olika typer av policys kring 
utdelning som ett företag kan välja att tillämpa. Det finns inga speciella riktlinjer för vad ett 
företag borde välja men valet är relevant för värdet på ett företag då det bland annat kan minska 
överinvesteringsproblem. Vidare är valet av utdelningspolicy viktigt då det påverkar de 
anställda och även investerare till företaget. Det som påverkar en investerares 
utdelningspreferenser är faktorer som ålder, inkomst samt arbete enligt Graham och Kumar 
(2006 ss. 1332–1333). En av anledningarna, oavsett utdelningspolicy, till varför ett företag 
väljer en högre eller lägre utdelning från en period till en annan är vilka signaler utdelningen 
kan ge marknaden. Företag vill inte sända fel signaler som kan misstolkas vilket innebär att 
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kortsiktiga variationer i ett företags kassaflöde inte påverkar storleken på ett företags utdelning 
från en period till en annan. På längre sikt är högre resultat dock kopplat till en högre utdelning 
(Aivazian, Booth & Cleary 2006, s. 452). 

4.6 Redovisningsrättens kretsloppsmodell 
Johansson (2010, s. 423) har utformat en kretsloppsmodell över en tillgångs livscykel i ett 
företag. Modellen är ett kretslopp med input, output och tillhörande definitioner för de delar 
kretsloppet består av. Johansson (2010, s. 422) delar upp kretsloppet i sex olika 
utvecklingsmoment vilka är definition och klassificering, recognition, initial värdering, 
efterföljande värdering, omklassificering samt derecognition. Studien kommer utgå från 
modellen vid uppbyggandet av typfallen och har för avsikt att behandla alla delar förutom 
derecognition.  
 
Figur 2 En tillgångs kretsloppsmodell 

 

Figur 2 Redovisningsrättens kretsloppsmodell av Johansson (2010, s. 423). 
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För att recognition av en tillgång ska kunna ske och tas upp i balans- och resultaträkningen 
krävs det enligt Johansson (2010, s.436) att den ska uppfylla definitionen för en tillgång. Även 
anskaffningsvärdet på tillgången ska kunna fastställas på ett tillförlitligt sätt samtidigt som det 
ska vara sannolikt att ett in- och utflöde av likvida medel är hänförliga till tillgången som även 
förväntas generera framtida ekonomiska fördelar. Dessa är de etiska kraven som måste 
uppfyllas för att en tillgång ska tas upp i kretsloppsmodellen. Om kraven inte uppfylls och 
anskaffningsvärdet för en tillgång inte kan beräknas på ett tillförlitligt sätt ska tillgången 
kostnadsföras (Johansson 2010, s. 436). 
 
När en tillgång uppfyllt tillgångsdefinitionen och recognition ska den initiala värderingen av 
tillgången fastställas. Recognition och initial värdering grundas på värdering enligt 
anskaffningsvärde och kan ofta kombineras med andra värderingsprinciper. När värdering sker 
till anskaffningsvärde är värderingen försiktig och det är lätt att ett företags nettotillgångar 
undervärderas enligt Johansson (2010, s. 457). Av denna anledning anser Johansson (2010, s. 
457) att värdering till verkligt värde ger en bättre bild av den ekonomiska verkligheten.  
 
Efter den initiala värdering i kretsloppsmodellen kommer efterföljande värdering som påverkas 
av företagets valda värderingsprincip. Detta kan leda till en omklassificering av tillgången 
vilket också gör att värderingen förändras (Johansson 2010, s. 223). Det sista steget i modellen 
utgörs av derecognition och är aktuellt först när en tillgång minskat till ett värde av noll och 
inte genererar några kassaflöden (Johansson 2010, s. 462). Enligt Johansson (2010, ss. 461–
462) är detta ett exempel där följden kan bli derecognition av tillgången. 
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5 Empiri och analys 

5.1 Inledning 
I studien används typfall som består av transaktioner i tre fiktiva företag som verkar i olika 
branscher. Företagen som presenteras i typfallen är, Industri AB som är ett industriföretag inom 
detaljhandeln, Värdepapper AB och Kapital AB som köper aktier och obligationer. Samtliga 
företag ingår i olika koncerner, verksamma i Sverige, där de är moderbolag. I typfallen kommer 
fokus läggas på hur moderbolag redovisar de finansiella tillgångarna och hur de påverkar ett 
företags utdelningsmöjligheter. Företagen i studien har en omsättning över 100 mkr, mer än 50 
anställda, god tillväxt och stabila nyckeltal. De tre företagen kommer att belysas ur olika 
perspektiv, hur det ser ut när K3 används samt hur det skulle se ut om de istället valde att 
frivilligt tillämpa IFRS. 
 
Typfallen i studien är uppbyggda efter delar av Johanssons (2010, s. 423) kretsloppsmodell, 
och består av fyra typfall för varje företag. Det första typfallet redovisar hur företagen ska 
klassificera en specifik tillgång, först redovisas klassificering enligt K3 och sedan IFRS 9. Efter 
klassificeringen i varje företag kommer en kortare analys presenteras där de mest påtagliga 
skillnaderna redogörs. När klassificeringen för alla tre företag presenterats kommer en 
avslutande analys för avsnittet där påverkan på de kvalitativa egenskaperna för de valda 
intressenterna, utdelningsmöjligheterna, samt positiv redovisningsteoriperspektiv analyseras. 
De efterföljande typfallen är uppbyggda på samma sätt som det första men berör 
omklassificering, redovisning och värdering samt nedskrivning.  

5.2 Klassificering 

5.2.1 Industri AB 
Industri AB är ett onoterat företag som arbetar med hemtextilier inom detaljhandelsbranschen. 
Bolaget är verksamt i Sverige och har över 100 anställda som arbetar med produktion och 
leverans. Vidare har företaget en stor och komplex verksamhet med omsättning på 150 mkr. 
 
Industri AB ingår den 1 januari 2018 ett avtal med Rosa AB och levererar produkter till ett 
värde av 10 mkr. Kreditens slutliga betalningsdag är den 1 januari 2020. Avtalet som ingås är 
endast mellan Industri AB och Rosa AB och tillgången förväntas behållas till förfall av 
företaget. 
 
Eftersom Industri AB inte är börsnoterade tillämpas K3. Avtalet mellan Industri AB och Rosa 
AB klassificeras enligt Kategori C - Lånefordringar och kundfordringar. Tillgången 
klassificeras till den kategorin då det i avtalet finns ett fastställbart belopp och betalningsdatum 
samtidigt som syftet med tillgången är att behålla den till förfall (BFN 2017a, p. 12.8).  
 
Om företaget istället väljer att tillämpa regelverket IFRS ska avtalet mellan Industrin AB och 
Rosa AB klassificeras enligt IFRS 9 till Affärsmodell 1 i enlighet med IFRS 9 p. 4.1.2. Detta 
då bolaget avser att behålla kundfordringen till förfall samtidigt som den har ett bestämt datum 
då betalningen ska ske. 

5.2.1.1 Analys Industri AB 
Det framgår inga större skillnader mellan regelverket förutom benämningen på tillgången. I K3 
går det att tydligt utläsa att det rör sig om en lånefordran eller en kundfordring medan det i IFRS 
endast framgår att tillgången klassificeras till Affärsmodell 1. Affärsmodell 1 ger ingen specifik 
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förklaring av en tillgång utan visar bara på att syftet med tillgången är att behålla den till förfall 
och att den har kontraktsenliga inbetalningar. 

5.2.2 Värdepapper AB 
Värdepapper AB är moderbolaget i en stor koncern verksamma i Sverige. Deras affärsidé går 
främst ut på att handla aktier och obligationer noterade på Stockholmsbörsen med syfte att 
generera kort- och långvarig avkastning. Bolaget är onoterat och tillämpar därför K3 men de 
överväger att gå över till IFRS och vill därför jämföra de olika regelverken. 
 
Den 1 januari 2018 köper Värdepapper AB totalt 40 000 aktier, vilket motsvarar 40 % av 
ägandet, i Grön AB. Aktiepriset uppgår till 45 kr per aktie vid förvärvstidpunkten. När köpet 
genomförs den 1 januari 2018 redovisar Värdepapper AB en finansiell tillgång om 1,8 mkr. 
Värdepapper AB förväntar sig att aktierna snabbt kommer öka i värde och tänker därför avyttra 
dem inom kort sikt.  
 
Då aktierna förvärvades med syftet att avyttras på kort sikt ska klassificeringen enligt K3 ske 
till Kategori A – Finansiella tillgångar och finansiella skulder som innehas för handel (BFN 
2017a, p. 12.5). Om Värdepapper AB istället väljer att tillämpa IFRS ska tillgången 
klassificeras till Affärsmodell 3. En tillgång ska klassificeras till Affärsmodell 3 när den inte 
uppfyller kraven för Affärsmodell 1 eller 2. I detta fall finns det inte några kontraktsenliga 
kassaflöden som är hänförbara till tillgången vilket är ett krav för de båda modellerna och 
tillgången måste därför klassificeras till Affärsmodell 3 (IFRS 9 pp. 4.1.2, 4.1.2A, 4.1.4).  

5.2.2.1 Analys Värdepapper AB  
Klassificeringen av den finansiella tillgången visar inte på någon större skillnad mer än 
benämningen av de olika kategorierna i respektive regelverk. Om en tillgång i ett företag som 
tillämpar IFRS inte har några avtalsenliga inbetalningar kan den endast klassificeras i 
Affärsmodell 3. Tillämpar företaget däremot K3 kan den klassificeras i olika kategorier och 
måste därför uppfylla mer specifika krav för att få klassificeras i en viss kategori.  

5.2.3 Kapital AB 
Kapital AB är ett moderbolag i en större koncern som är verksam i Sverige. Bolaget är ett 
modernt investmentbolag som placerar riskkapital i olika företag med nya affärsidéer. För en 
långsiktig avkastning handlar Kapital AB främst obligationer i olika former. Bolaget är inte 
noterat och tillämpar därför K3 men överväger att byta till IFRS och vill därför jämföra de olika 
regelverken.  
 
Den 1 januari 2018 köper Kapital AB totalt 10 stycken företagsobligationer i Orange AB. Priset 
för obligationerna uppgår till 500 tkr styck vilket innebär ett totalvärde på 5 mkr vid 
förvärvstidpunkten. Löptiden för samtliga obligationer är 5 år. Kupongräntan på obligationen 
uppgår till 3,6 % och den årliga avkastningen till 3,6 %. Företaget ser köpet som en långsiktig 
investering som ska behållas till löptidens slut. 
 
Vid tillämpning av K3 kommer den finansiella tillgången klassificeras till Kategori B - 
Investeringar som hålls till förfall. Tillgången hänförs till Kategori B då den har en fastställd 
löptid och fastställbara betalningar i form av den årliga avkastningen. Vidare har Kapital AB 
planerat behålla samtliga obligationer till förfallodatumet (BFN 2017a, p. 12.6). 
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Om Kapital AB istället skulle tillämpa IFRS ska den finansiella tillgången klassificeras till 
Affärsmodell 1 i enlighet med IFRS 9 p. 4.1.2. Klassificeringen sker till Affärsmodell 1 då 
syftet med tillgången är att erhålla de avtalsenliga kassaflödena. 

5.2.3.1 Analys Kapital AB 
Skillnaden mellan klassificeringen i de två regelverken är inte stor då de båda har liknande krav 
som ska uppfyllas, vilket är att erhålla det avtalsenliga kassaflöden. Den mindre skillnaden 
mellan K3 och IFRS är här att benämningen inte är samma, i K3 är det enkelt att utläsa om det 
är en investering som tillgången syftar till.  

5.2.4 Analys klassificering – Kvalitativa egenskaper, intressentteorin och positiv 
redovisningsteori 

Relevans är en kvalitativ egenskap som enligt Johansson (2010, s. 56) uppstår i en finansiell 
rapport där informationen som anges ger värde för användaren och kan ligga till grund för 
beslutsfattandet (BFN 2017a, p. 2.8). I K3 finns det fyra olika klassificeringskategorier för 
finansiella tillgångar till skillnad från IFRS 9 som har tre kategorier. I IFRS 9 finns det tydliga 
instruktioner över hur en tillgång ska klassificeras efter avtalets utformning vilket leder till en 
ökad relevans. Vidare blir det svårare för företag att klassificera de finansiella tillgångarna 
utifrån ett ensidigt perspektiv då det är de avtalade villkoren som avgör klassificeringen i IFRS 
9. Vilket kan ses som en fördel då risken för felklassificeringar minskar. Även i K3 beskrivs 
det vilka krav som finns för att en tillgång ska få klassificeras inom en viss kategori men de är 
inte lika tydligt formulerade som i IFRS 9. I K3 sker inte klassificeringen till lika stor del efter 
avtalet utan mer efter företagets syfte med innehavet och uppkomsten av den finansiella 
tillgången. Av denna anledning är den information som lämnas i IFRS 9 mer relevant än den 
som lämnas när företagen tillämpar K3. Enligt O’Dwyer (2005, ss. 30–31) är det viktigt att den 
finansiella informationen är anpassad för både primära och sekundära intressenter. Vid 
tillämpning av IFRS erhåller investerare och företagsledare den redovisade informationen på 
ett mer korrekt sätt än när K3 tillämpas, vilket möjliggör en ökad relevans. Då klassificeringen 
till stor del grundas på avtalet som ligger till grund för den finansiella tillgången. 
 
Under relevans framgår en mindre kvalitativ egenskap vilken är väsentlighet och innebär att de 
upplysningar ett företag lämnar ska vara korrekt angivna. Detta så en användares beslut inte ska 
påverkas av felaktigheter i de finansiella rapporterna (BFN 2017a, s.17; IASB 2001, pp. 29–
30). Då båda regelverken visar på relevans i resultaten av typfallen anses även informationen 
vara väsentlig. 
 
När en person som har en viss kunskap inom ekonomiska ämnen förstår den information som 
återges i en finansiell rapport anses informationen vara begriplig (Johansson 2010, s. 56; IASB 
2001, p. 25). Skillnaden mellan K3 och IFRS är inte så stor under klassificering av finansiella 
tillgångar, då båda regelverken redovisar den finansiella informationen på ett liknande sätt och 
nivå. För investerare och företagsledare innebär det att begripligheten i informationen som 
redovisas inte skiljer sig åt väsentligt i de olika regelverken. Vid utförandet av typfallen noteras 
dock att IFRS 9 är mer lättförståelig än K3 vilket kan ses som en fördel för intressenterna som 
valts ut för studien då det underlättar för analyser av den finansiella informationen. 
 
Den information som anges i de finansiella rapporterna ska inte innehålla tidsfel för att vara 
relevant. Tidsfel i de finansiella rapporterna kan till exempel uppstå när informationen återges 
långt efter en inträffad händelse och till följd av detta är inaktuell. Aktualitet i informationen är 
därför viktig för redovisningen. Jämförelsen mellan företagen i typfallen visar inte någon 
betydande skillnad mellan redovisningsstandarderna. Investerare och företagsledare erhåller 
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information vid samma tidpunkt oavsett om företaget tillämpar K3 eller IFRS. Båda 
standarderna uppfyller därför IASB:s (2015, p. 2.32) definition av aktualitet. 
 
Informationen som framgår i finansiella rapporter ska ge användarna en möjlighet till att skapa 
prognoser och informationen ska därför vara jämförbar och redovisas likformigt i ett företag 
under en period (IASB 2015, p. 39). Det är även viktigt att redovisningen sker på ett liknande 
sätt i andra företag för att kunna jämföra flera företag med varandra (Johansson 2010, s. 57). 
Då både K3 och IFRS är principbaserade regelverk finns det brister kring jämförbarheten då 
företagen som tillämpar en principbaserad standard har en större handlingsfrihet. Den 
kvalitativa egenskapen jämförbarhet minskar då det finns plats för tolkningar samtidigt som 
företagets syfte med en tillgång kan ändras. I och med att IFRS 9 har färre 
klassificeringskategorier än K3 kan informationen som anges där tala för en högre 
jämförbarhet. Däremot betyder inte färre klassificeringskategorier att ett företag har stor 
jämförbarhet, då företagsledare fortfarande kan påverka klassificeringen av tillgången efter det 
uttalade syftet med den.  De avtalade villkoren som ligger till stor grund för klassificeringen i 
IFRS 9 är dock opartisk och väger upp för en företagsledare subjektivitet. Både företagsledare 
och investerare kan uppleva svårigheter när de ska jämföra information mellan ett företag som 
tillämpar K3 och ett som tillämpar IFRS då informationen inte redovisas på samma sätt i 
företagen.  
 
I IFRS 9 framkommer syftet för varje specifik finansiell tillgång i klassificeringen vilket gör att 
intressenter direkt förses med en tydlig bild av den information som redovisas i de finansiella 
rapporterna. Detta leder till att verifierbarheten i de finansiella rapporterna ökar i ett företag 
som tillämpar IFRS till skillnad från K3 där intressenten inte får en lika tydlig bild enbart av 
klassificeringen enligt definitionen av BFN (2017a, s. 17) och IASB (2015, pp. 2.29, 2.31). 
Verifierbarheten kan dock påverkas negativt vid tillämpningen av både K3 och IFRS i och med 
att det är principbaserade standarder och olika företagsledare kan göra olika tolkningar. Även 
tillgångens syfte kan påverkas av företagsledare då de får större handlingsfrihet vid en 
principbaserad standard, vilket kan påverka värderingen och redovisningen av en tillgång. För 
investerare är det således svårare att uppskatta verifierbarheten i den information som anges 
jämfört med företagsledare som har tillgång till specifika uppgifter och även bestämmer vilken 
information som ska redovisas. 

5.3 Omklassificering  

5.3.1 Industri AB 
Industri AB vill expandera sin verksamhet på nya marknader genom att ta fram en ny produkt 
och behöver därför erhålla mer kapital. För att öka sin kapitalomsättning planerar Industri AB 
således att avyttra kundfordringen hos Rosa AB.  
 
I typfall 5.2.1 klassificerades tillgången till Kategori C - Lånefordringar och kundfordringar när 
K3 tillämpades. Nu när syftet med innehavet förändrats vill Industri AB se över om en 
omklassificering av tillgången behöver ske. De vill omklassificera tillgången till Kategori A - 
Finansiella tillgångar och skulder som innehas för handel men får enligt p. 12.12 (BFN 2017a) 
inte göra det. En omklassificering är därför inte möjlig att genomföra utan tillgången kommer 
fortsätta tillhöra Kategori C - Lånefordringar och kundfordringar. 
 
Vid tillämpning av IFRS behöver Industri AB omklassificera den finansiella tillgången då syftet 
med innehavet förändrats. I typfall 5.2.1 klassificerades tillgången i Affärsmodell 1 men då 
Industri AB nu planerar att avyttra tillgången kommer de inte längre erhålla den avtalsenliga 
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inbetalningen vilket gör att kraven i Affärsmodell 1 och 2 inte är uppfyllda. Till följd av detta 
kommer tillgången nu klassificeras till Affärsmodell 3 (IFRS 9, pp. 4.1.2, 4.1.2A, 4.1.4). 
Eftersom Industri AB byter affärsmodell för att sälja sina finansiella tillgångar måste de även 
omklassificera samtliga liknande tillgångar som finns i Affärsmodell 1 till Affärsmodell 3 då 
de fortfarande har kassaflöden enligt avtal fram tills att tillgången avyttrats (IFRS 9 p. 4.4.1). 

5.3.1.1  Analys Industri AB  
Den största skillnaden mellan regelverken är att tillgången inte får omklassificeras enligt K3 
även om syftet med innehavet förändrats (BFN 2017a, p. 12.12). I IFRS är det dock tillåtet att 
omklassificera tillgången men när omklassificeringen sker måste även samtliga liknande 
tillgångar omklassificeras (IFRS 9 p. 4.4.1).  

5.3.2 Värdepapper AB  
Värdepapper AB vill till följd av en förväntad högkonjunktur ändra sitt innehav i Grön AB. 
Den förväntade konjunkturen förutspås ha en positiv effekt på bilbranschen och Värdepapper 
AB vill därför behålla sina aktier i företaget. 
 
I K3 klassificerades tillgången i typfall 5.2.2 till Kategori A - Finansiella tillgångar och 
finansiella skulder som innehas för handel. Enligt K3 får en tillgång som en gång klassificerats 
i denna kategori inte omklassificeras om det inte finns exceptionella skäl till det (BFN 2017A, 
p. 12.11). Då Värdepapper AB ändrade syfte med tillgången inte är av exceptionell karaktär får 
omklassificering av den finansiella tillgången inte ske.   
 
Enligt IFRS 9 kan Värdepapper AB inte omklassificera den finansiella tillgången från 
Affärsmodell 3. Detta eftersom tillgången inte har några avtalsenliga kassaflöden vilket är krav 
tillgången måste uppfylla i både Affärsmodell 1 och 2 (IFRS 9, pp. 4.1.2, 4.1.2A, 4.4.1). 

5.3.2.1 Analys Värdepapper AB 
I detta typfall får vi ett liknande utfall i det båda regelverken, varken i K3 eller IFRS får en 
omklassificering av tillgången ske. I K3 är omklassificering ej tillåtet för tillgångar i den 
ursprungliga kategorin medan det i IFRS beror på att tillgången inte uppfyller kraven på någon 
annan av affärsmodellerna som finns i IFRS 9.  

5.3.3 Kapital AB 
Kapital AB i typfall 5.2.3 har fått nys om en ny affärsidé på marknaden som det nystartade 
företaget Lila AB har utvecklat. Efter en vidare analys av företaget konstateras det att idén 
kommer att bli en framtida succé. Kapital AB bestämmer sig därför för att avyttra 
obligationerna i Orange AB och istället erhålla kapital för att kunna investera i det nya företaget. 
Detta innebär att Kapital AB vill göra en omklassificering av den finansiella tillgången.  
 
Eftersom tillgången i typfall 5.2.3 klassificerades till Kategori B - Investeringar som hålls till 
förfall och syftet med obligationerna nu ändrats och istället för att behålla dem till förfall vill 
Kapital AB avyttra dem. En omklassificering ska därför ske till Kategori D - Finansiella 
tillgångar som kan säljas. Enligt K3 ska samtliga tillgångar som finns kvar efter avyttringen av 
obligationerna i Kategori B omklassificeras till Kategori D (BFN 2017a, p. 12.14). Värderingen 
av tillgången ska vid nästa redovisningstillfälle ändras från verkligt värde till upplupet 
anskaffningsvärde (BFN 2017a, p. 12.21).  
 
Vid tillämpning av IFRS ska Kapital AB omklassificera tillgången från Affärsmodell 1 till 
Affärsmodell 2. Syftet med tillgången har nu ändrats och bolaget planerar inte längre att behålla 
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obligationerna till förfall utan att avyttra dem. Eftersom obligationerna fortfarande har 
avtalsenliga betalningar i form av den årliga avkastningen och syftet med tillgången är 
avyttring, är kraven i Affärsmodell 2 uppfyllda och omklassificering får ske (IFRS 9, pp. 
4.1.2A, 4.4.1). 

5.3.3.1 Analys av Kapital AB 
I detta typfallet omklassificeras tillgången som ändrar syfte i båda regelverken till en annan 
kategori. När en finansiell tillgång omklassificeras måste samtliga berörda tillgångar i samma 
affärsmodell också omklassificeras i enlighet med IFRS 9 p. 4.4.1, detta gäller även för K3 
(BFN 2017a, p. 12.14). Värderingen efter det första redovisningstillfället görs i K3 till verkligt 
värde och i IFRS till verkligt värde men genom övrigt totalresultat, vilket innebär att det inte 
sker någon förändring.    

5.3.4 Analys omklassificering – Kvalitativa egenskaper, intressentteorin och positiv 
redovisningsteori 

Johansson (2010, s. 56) skriver att den kvalitativa egenskapen relevans syftar till att den 
ekonomiska informationen som redovisas ska påverka och ligga till grund för intressenters nu- 
och framtida beslut. Oavsett om företaget tillämpar K3 eller IFRS i dessa typfall återges samma 
typ av information till användarna och utfallen visar inte på någon signifikant skillnad. 
Relevansen av informationen för investerare och företagsledare har således inga märkbara 
skillnader. 
 
En skillnad mellan K3 och IFRS avseende begripligheten, sett till IASB:s (2001, p. 25) och 
Johansson (2010, s.  56) definition, är huruvida IFRS ses som mindre komplex på grund av 
subjektiviteten som finns i definitionerna. Även fast både K3 och IFRS är principbaserade 
redovisningsstandarder finns det inga större skillnader i hur informationen återges och 
begripligheten anses därför vara likvärdig. Varken K3 eller IFRS innehar några bestämmelser 
om när eller hur omklassificeringen av en finansiell tillgång ska redovisas. Både investerare 
och företagsledare förses i de respektive regelverken med likvärdig information oavsett 
tillämpningen och därför upplevs ingen skillnad i hur informationen redovisas i de olika 
regelverken enligt IASB:s (2015, pp. 2.32, 2.33) samt Freeman & Reeds (1983, s. 89) definition 
av intressenter. 
 
Det är svårt att fastställa om den kvalitativa egenskapen jämförbarhet är likvärdig inom de 
företag som tillämpar principbaserade regelverk enligt Johanssons (2010, s. 56) förklaring. 
Risken vid brukandet av sådana regelverk är att jämförbarheten i praktiken minskar. Detta gäller 
både vid implementering av K3 och IFRS då företag som tillämpar principbaserade standarder 
kan tolka informationen olika. Tolkningen kan variera i och med subjektiviteten som återfinns 
i respektive standard. I teorin borde jämförbarheten vara densamma då det inte finns några 
väsentliga skillnader mellan K3 och IFRS kring tillvägagångssätten men i praktiken blir utfallen 
annorlunda. Utfallen av de typfall som redovisas visar också på att definitionerna och 
hänvisningarna till omklassificering av en finansiell tillgång är sparsam i de båda regelverken. 
För investerare och företagsledare uppstår det därför inga väsentliga skiljaktigheter i 
tillämpningen av respektive standard. Sammanfattningsvis framkommer det att den största 
skillnaden som uppstår mellan K3 och IFRS 9 i det här kapitlet är skildringen och strukturen av 
informationen som återges kring omklassificeringsmöjligheterna.  
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5.4 Redovisning och värdering 

5.4.1 Industri AB 
Industri AB från typfall 5.2.1 har en finansiell tillgång i form av en kundfordring hos Rosa AB. 
Kundfordringen uppgår till 10 mkr och förfaller två år efter utfärdandet, den 1 januari 2020. 
Avtalet för den finansiella tillgången avser inga delbetalningar utan endast en engångsbetalning 
och företaget förväntas behålla kundfordringen tills det avtalsenliga kassaflödet inkommit. I det 
tidigare typfallet 5.2.1 klassificerades tillgången vid tillämpning av K3 till Kategori C - 
Lånefordringar och kundfordringar och ska därför värderas till verkligt värde vid det första 
redovisningstillfället (BFN 2017a, pp. 12.1, 12.8, 12.19). Industri AB redovisar den finansiella 
tillgången på följande sätt: 
 
Tabell 2 Redovisning av försäljning Industri AB enligt K3 

Rapport över resultatet 1 januari 2018 enligt K3 
Försäljning hemtextilier  10 000 000 
   
Årets resultat  10 000 000 

I tabell nummer 2 redogörs redovisningen i Industri AB:s resultaträkning av försäljningen av hemtextilier till 
Rosa AB den 1 januari 2018 enligt K3.  
 
Tabell 3 Redovisning och värdering av finansiell tillgång Industri AB enligt K3 

Rapport över finansiell ställning 1 januari 2018 enligt K3 
Kundfordring 10 000 000  
Eget kapital  10 000 000 
   
Summa 10 000 000 10 000 000 

I tabell nummer 3 redogörs redovisningen i rapporten över den finansiella ställningen hos Industri AB av 
försäljningen av hemtextilier till ett värde av 10 mkr. Kapital AB redovisar också den finansiella tillgången i 
form av kundfordring till ett värde av 10 mkr.  

Om Industri AB istället tillämpar IFRS skulle det i enlighet med typfall 5.2.1 klassificera 
tillgången till Affärsmodell 1. Värderingen ska vid det första redovisningstillfället ske till 
verkligt värde och vid den efterföljande värderingen ska tillgången värderas till upplupet 
anskaffningsvärde (IFRS 9 pp. 5.1.1, 5.2.1). Industri AB redovisar sina räkenskaper under IFRS 
9 enligt följande: 
 
Tabell 4 Redovisning av försäljning Industri AB enligt IFRS 9 

Rapport över resultatet 1 januari 2018 enligt IFRS 9 
Försäljning hemtextilier  10 000 000 
   
Årets resultat  10 000 000 

I tabell nummer 4 redogörs hur Industri AB redovisar försäljningen av hemtextilier till ett värde av 10 mkr den 1 
januari 2018 enligt IFRS 9. 
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Tabell 5 Redovisning och värdering av finansiell tillgång Industri AB enligt IFRS 9 

Rapport över finansiell ställning 1 januari 2018 enligt IFRS 9 
Kundfordring 10 000 000  
Eget kapital  10 000 000 
   
Summa 10 000 000 10 000 000 

I tabell nummer 5 redogörs redovisningen i rapporten över den finansiella ställningen hos Industri AB av 
försäljningen samt kundfordringar till ett värde av 10 mkr den 1 januari 2018 enligt IFRS 9. 

5.4.1.1 Analys Industri AB 
I både K3 och IFRS 9 ska tillgången vid det första redovisningstillfället värderas till verkligt 
värde (BFN 2017a p. 12.19; IFRS 9 p. 5.1.1). Då kundfordringen enbart består av en inbetalning 
inom 2 år och ränta inte tillförs, redovisas tillgången på samma sätt i de båda regelverken. 

5.4.2 Värdepapper AB 
Värdepapper AB från typfall 5.2.2 innehar aktier som den 1 januari 2018 har ett ingående värde 
på 1,8 mkr inklusive transaktionsavgifter. Totalt innehar Industri AB 40 000 aktier i Grön AB 
som vid förvärvet hade ett pris på 45 kr per aktie. Grön AB är ett börsnoterat bolag och priset 
är därför värderat efter nivå 1 data då aktierna handlas på en aktiv marknad (BFN 2017a, p. 
12.24; IFRS 9 p. B5.1.2A). Vid transaktionstillfället uppkom det en transaktionskostnad om 1 
tkr. Aktierna har finansierats med företagets egna kapital och inga lån har erfordrats för att 
kunna förvärva aktierna. 
 
Enligt K3 klassificerades aktierna i typfall 5.2.2 till Kategori A - Finansiella tillgångar och 
finansiella skulder som innehas för handel och ska vid det första redovisningstillfället värderas 
till verkligt värde (BFN 2017a, pp. 12.5, 12.19). Efter det första redovisningstillfället ska den 
finansiella tillgången fortsätta värderas till verkligt värde och transaktionskostnaden ska därför 
inkluderas i värderingen av tillgången (BFN 2017a, pp. 12.19, 12.20). Under K3 redovisar 
Värdepapper AB sitt förfarande i Grön AB på följande sätt:  
 
Tabell 6 Redovisning och värdering av finansiell tillgång enligt K3 

Rapport över finansiell ställning 1 januari 2018 enligt K3 
Finansiella tillgångar 1 800 000  
Eget kapital  1 800 000 
   
Summa 1 800 000 1 800 000 

I tabell nummer 6 redogörs redovisningen av den finansiella tillgången över den finansiella ställningen hos 
Värdepapper AB den 1 januari 2018 enligt K3. 

Om Värdepapper AB istället skulle tillämpa IFRS klassificeras aktierna i typfall 5.2.2 till 
Affärsmodell 3 och värderingen ska då vid det första och efterföljande redovisningstillfället ske 
till verkligt värde genom resultatet (IFRS 9 pp. 4.1.4, 5.1.1). Värdepapper AB redovisar den 
finansiella tillgången i den finansiella ställningen genom att reducera transaktionskostnaden i 
resultatet. Detta sker till verkligt värde via övrigt totalresultat (IFRS 9, p. 5.1.1). 
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Tabell 7 Redovisning transaktionskostnader Värdepapper AB enligt IFRS 9 

Rapport över resultatet 1 januari 2018 enligt IFRS 9 
Transaktionskostnader  - 1 000 
   
Årets resultat   - 1 000 

I tabell nummer 7 redogörs hur Värdepapper AB redovisar transaktionskostnaderna på 1 tkr den 1 januari 2018 
i enlighet med IFRS. 

Tabell 8 Redovisning och värdering av finansiell tillgång enligt IFRS 9 

Rapport över finansiell ställning 1 januari 2018 enligt IFRS 9 
Finansiella tillgångar 1 799 000  
Eget kapital  1 799 000 
   
Summa 1 799 000 1 799 000 

I tabell nummer 8 redogörs hur Värdepapper AB redovisar den finansiella tillgången på 1,799 mkr den 1 
januari 2018 enligt IFRS 9.  

5.4.2.1 Analys Värdepapper AB 
Värdepapper AB inkluderar transaktionskostnaderna i anskaffningsvärdet på 1 tkr i rapporten 
över finansiell ställning under K3. Enligt IFRS 9 kostnadsförs transaktionskostnaden och 
påverkar därmed resultatet. Skillnaden mellan K3 och IFRS 9 är hanteringen och redovisningen 
av transaktionskostnader. Under K3 inkluderas transaktionskostnaden i värderingen av 
tillgången medan företaget under tillämpning av IFRS 9 exkluderar transaktionskostnaden. 
Vilket ger ett redovisat värde på 1,799 mkr till skillnad från 1,8 mkr i K3. 
Utdelningsmöjligheterna minskar således om Värdepapper AB väljer att tillämpa IFRS 9 då 
resultatet som redovisas är lägre än vid tillämpningen av K3 i detta typfall.   

5.4.3 Kapital AB 
Kapital AB från typfall 5.2.3 slutförde sin investering i Orange AB den 1 januari 2018 gällande 
obligationer på 5 mkr med en löptid på 5 år. Kupongräntan på obligationen uppgår till 3,6 % 
och den årliga avkastningen till 3,6 %. Den finansiella tillgången klassificerades i K3 enligt 
Kategori B - Investeringar som hålls till förfall och i IFRS till Affärsmodell 1.  
 
Enligt K3 redovisar Kapital AB de finansiella tillgångarna vid det första redovisningstillfället 
till verkligt värde. I det här typfallet är det verkliga värdet detsamma som det upplupna 
anskaffningsvärdet eftersom det inte har förflutit någon tid (BFN 2017a, p. 12.19). Kapital AB 
redovisar den finansiella tillgången samt intäkterna från avkastningen enligt K3 på följande vis: 
 
Tabell 9 Redovisning av ränteintäkter Kapital AB enligt K3 

Rapport över resultatet 2018 enligt K3 
Ränteintäkter   + 180 000 
   
Årets resultat  + 180 000 

I tabell nummer 9 redogörs redovisningen av intäkter i rapporten över resultatet under år 2018 enligt K3. 
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Tabell 10 Redovisning och värdering av finansiell tillgång enligt K3 

Rapport över finansiell ställning 1 januari 2018 enligt K3 
Finansiella tillgångar 5 000 000  
Eget kapital  5 000 000 
   
Summa 5 000 000 5 000 000 

I tabell nummer 10 redogörs den finansiella tillgångens redovisning i rapporten över finansiell ställning den 1 
januari 2018 enligt K3. 

Enligt IFRS 9 p. 5.1.1 ska den finansiella tillgången värderas till upplupet anskaffningsvärde 
vid det första redovisningstillfället då tillgången i typfall 5.2.3 klassificerades till Affärsmodell 
1 (IFRS 9 pp. 4.1.2, 5.1.1, 5.2.1). Syftet med den finansiella tillgången är hos Kapital AB är att 
erhålla de avtalsenliga kassaflödena samt behålla investeringen under hela dess ekonomiska 
livslängd. Kostnader som uppstod vid transaktionen är inräknade i totalpriset. Kapital AB 
redovisar i den efterföljande redovisningen den finansiella tillgången till upplupet 
anskaffningsvärde.  
 
Tabell 11 Redovisning av ränteintäkter Kapital AB enligt IFRS 9 

Rapport över resultatet 2018 enligt IFRS 9 
Ränteintäkter   + 180 000 
   
Årets resultat  + 180 000 

I tabell nummer 11 redogörs redovisningen i Kapital AB av avkastningen från den finansiella tillgången i 
rapporten över resultat under år 2018 enligt IFRS 9. 
 
Tabell 12 Redovisning och värdering av finansiell tillgång enligt IFRS 9 

Rapport över finansiell ställning 1 januari 2018 enligt K3 
Finansiella tillgångar 5 000 000  
Eget kapital  5 000 000 
   
Summa 5 000 000 5 000 000 

I tabell nummer 12 redogörs redovisningen i Kapital AB av den finansiella tillgången i rapporten över den 
finansiella ställningen den 1 januari 2018 enligt IFRS 9.  

5.4.3.1 Analys Kapital AB 
Vid värdering av upplupet anskaffningsvärde i K3 respektive IFRS framkommer det inte någon 
väsentlig skillnad mellan regelverken. Kapital AB redovisar en ränteintäkt på 180 tkr i 
rapporten över resultat både enligt K3 och IFRS. Den finansiella tillgången redovisas i Kapital 
AB:s balansräkning vid det första redovisningstillfället med 5 mkr. Tillgången redovisas efter 
det första redovisningstillfället i de båda regelverken till upplupet anskaffningsvärde (IFRS 9, 
p. 4.1.2; BFN 2017a, p. 12.21).    

5.4.4 Analys av redovisning och värdering – Kvalitativa egenskaper, intressentteorin 
och positiv redovisningsteori  

Generellt finns det ingen större skillnad mellan K3 och IFRS på de kvalitativa egenskaperna 
relevans och väsentlighet utifrån BFN (2017a, p. 2.10, s. 17), IASB:s (2001, pp. 26, 29–30) och 
Johanssons (2010, s. 56) förklaring av begreppen. Ett företag som tillämpar K3 redovisar de 
finansiella tillgångarna på samma sätt som IFRS 9 och påvisar därmed ingen skillnad. 
Informationen i respektive regelverk medför inga förändringar för investerare och 
företagsledare kring relevansen och väsentligheten. 
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Den kvalitativa egenskapen begriplighet visar inte heller på någon väsentlig skillnad mellan K3 
och IFRS 9 enligt IASB:s (2015, p. 2.33) definition. Informationen som ges av IFRS 9 
presenteras på liknande sätt som i K3. Metoderna för uppskattning av verkligt värde och 
upplupet anskaffningsvärde är samma kring värdering och redovisning i båda regelverken. Det 
enda som skiljer regelverken åt är vilken del i rapporten den finansiella tillgången ska redovisas 
i. Enligt K3 ska valet av värdering av en finansiell tillgång användas konsekvent på samtliga 
liknande finansiella tillgångar, vilket inte görs enligt IFRS 9. Av denna anledning finns det inte 
någon större skillnad på begripligheten för företagsledare samt investerare utifrån Freeman och 
Reeds (1983, s. 89) förklaring. 
 
Jämförbarheten ökar vid tillämpningen av IFRS 9 då vikten av syftet med den finansiella 
tillgången och affärsmodellen lyfts i informationen och anses vara styrande för valet av 
värderingsmetod i enlighet med IASB (2015, p. 2.6) och Barker och McGeachin (2015, s. 180). 
Detta gör att externa jämförelser mellan företag i samma bransch förenklas bland företag som 
tillämpar IFRS (Johansson 2010, s. 56).  Det anses vara en fördel för investerare då de kan 
jämföra företaget mot andra liknande företag, men det gynnar även företagsledare då de på ett 
förenklat sätt kan jämföra sitt företag med dess konkurrenter. 
 
Det finns inga skillnader mellan K3 och IFRS 9 kring krav på redovisning eller utgivandet av 
information och därför finns det heller ingen väsentlig skillnad mellan de kvalitativa 
egenskaperna aktualitet samt verifierbarhet mellan regelverken utifrån IASB:s (2015, pp. 2.29, 
2.21, 2.32) definition. Företagsledare och investerare kan på samma sätt granska informationen 
kring de finansiella tillgångarna i båda regelverken. 
 
Sammanfattningsvis visar K3 och IFRS 9 både likheter och olikheter. Den största skillnaden 
kring redovisning och värdering är att företag enligt K3 kan välja att redovisa sina finansiella 
tillgångar enligt kapitel 11 eller 12, som bygger på två helt skilda ansatser. Kapitel 11 handlar 
om upplupet anskaffningsvärde och i kapitel 12 redovisar företagen de finansiella tillgångarna 
till verkligt värde, vilket efterliknar den metod som används i IFRS 9. Det kapitel som företaget 
valt ska tillämpas konsekvent på samtliga liknande finansiella tillgångar. Att använda sig av 
kapitel 12 och IFRS kan innebära merarbete för företagen då de måste ta fram värderingar till 
verkligt värde och även följa de utökade upplysningskraven. Vilket kan vara en anledning till 
att företag som tillämpar K3 väljer att tillämpa kapitel 11 istället för kapitel 12. Enligt IFRS har 
företag inget val kring redovisningen och värderingen av finansiella tillgångar då det i två av 
affärsmodellerna ska värderas till verkligt värde. Utöver dessa skillnader kring värdering ska 
företag som tillämpar IFRS lämna mer djupgående information om grunden till värderingen av 
verkligt värde för de finansiella tillgångarna än vad som krävs enligt K3. 

5.5 Nedskrivning  

5.5.1 Industri AB 
Industri AB i typfall 5.2.1, 5.2.2 och 5.2.3 har en kundfordring på 10 mkr med en kredittid på 
2 år hos Rosa AB. Kundfordringen redovisades i Industri AB:s finansiella rapporter den 1 
januari 2018. Rosa AB har påverkats av en konjunkturnedgång i Afrika som minskade bolagets 
marknad. Då försäljningsintäkterna, till följd av händelsen, minskade under en längre period 
uppstår det likviditetsproblem hos Rosa AB. Rosa AB har under det senaste året förbrukat en 
stor del av det egna kapitalet vilket resulterat i att företaget nu är insolvent. Industri AB ser över 
riskerna på balansdagen, ett år senare, kring sina finansiella tillgångar vilket visar på att Rosa 
AB:s situation är värre än förväntat och att bolaget kommer försättas i konkurs. 
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Riskbedömningen som görs av Industri AB visar att de avtalade inbetalningar från Rosa AB 
inte kommer betalas och kundfordringen är därmed inte säkrad. 
 
När K3 tillämpas ska objektiva omständigheter kring en tillgång bedömas för att se om ett 
nedskrivningsbehov föreligger (BFN 2017a, p. 12.36). Vid en djupare objektiv analys av 
konkursboet kommer det fram att Rosa AB endast förväntas kunna betala 40 % av den 
ursprungliga kundfordringen Industri AB utfärdat. Detta innebär att Industri AB behöver skriva 
ner den finansiella tillgången på 10 mkr med 60 %, det vill säga 6 mkr. När ett 
nedskrivningsbehov föreligger ska nedskrivningsbeloppet uppgå till skillnaden mellan det 
redovisade värdet och företagsledningens bästa värdering av de framtida kassaflödena, som ska 
diskonteras med den ursprungliga effektivräntan för tillgången (BFN 2017a, p. 12.37). 
Eftersom tillgången tillhör Kategori C - Lånefordringar och kundfordringar värderas den till 
upplupet anskaffningsvärde. Vilket innebär att tillgången ska skrivas ned när det redovisade 
värdet för tillgången överstiger företagsledningens uppskattning av framtida kassaflöden 
kopplade till tillgången (BFN 2017a, pp. 12.21, 12.37).  
 
Tabell 13 Redovisning av nedskrivning Industri AB enligt K3 

Rapport över övrigt totalresultat enligt K3 
Nedskrivning  - 6 000 000  
   
Årets resultat  - 6 000 000 

I tabell nummer 13 redogörs nedskrivningsbeloppet på 6 mkr i rapporten över resultatet hos Industri AB den 31 
december 2018 enligt K3. 
 

Tabell 14 Redovisning och värdering av nedskrivning Industri AB enligt K3 

Rapport över finansiell ställning enligt K3 
Kundfordring 10 000 000  
Eget kapital   4 000 000 
Värdeförändring eget kapital - 6 000 000  
   
Summa 4 000 000   4 000 000 

I tabell nummer 14 redogörs kundfordringens verkliga värde på 4 mkr efter nedskrivningen på 6 mkr från tidigare 
ursprungligt värde på 10 mkr och hur Industri AB redovisar detta i sin balansräkning den 31 december 2018 enligt 
K3. 
 
När företaget under samma förutsättningar och händelser tillämpar IFRS måste de 
uppmärksamma förväntade framtida kreditförluster som är hänförbara till kundfordringen 
(IFRS 9, p. 5.5.1). Detta ska göras varje balansdag och om kreditrisken ökat betydligt efter det 
första redovisningstillfället ska en förlustreserv redovisas (IFRS 9 pp. 5.5.3, 5.5.9). Eftersom 
Rosa AB är satta i konkurs och har fler skulder med större belopp och högre förmånsrätt än den 
hos Industri AB, anser företagsledningen i Industri AB på balansdagen att kundfordringen inte 
kommer betalas. Efter samma analys som användes för nedskrivningen i K3 är 60 % det belopp 
som kundfordringen ska skrivas ned med. Resterande 40 % ska hänföras till en förlustreserv. 
Bedömningen av företagsledningen är objektiv och bygger på rimliga antaganden som är 
byggda på en analys av flera möjliga utfall under kundfordringens löptid, vilket innebär att den 
förväntade kreditförlusten uppfyller kraven i IFRS 9 p. 5.5.9. 
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Tabell 15 Redovisning av nedskrivning Industri AB enligt IFRS 9 

Rapport över övrigt totalresultat enligt IFRS 9 
Nedskrivning  - 6 000 000 
Förlustreserv  - 4 000 000 
   
Årets resultat  - 10 000 000 

I tabell nummer 15 redogörs värdeförändringen enligt IFRS 9. Industri AB redovisar i resultaträkningen 
kreditförlusten som en kostnad på 6 mkr och förlustreserven på 4 mkr.  
 
Tabell 16 Redovisning och värdering av nedskrivning Industri AB enligt IFRS 9 

Rapport över finansiell ställning enligt IFRS 9 
Kundfordring 10 000 000   
Förlustreserv - 4 000 000  
Eget kapital  0 
Värdeförändring eget kapital - 6 000 000   
   
Summa 0 0 

I tabellen nummer 16 redogörs nedskrivningen och förlustreserveringen av kundfordringen från balansräkningen 
hos Industri AB enligt IFRS 9. 

5.5.1.1 Analys Industri AB 
Både vid implementeringen av K3 och IFRS skriver Industri AB ned kundfordringen med 6 
mkr. Däremot antar Industri AB att hela kundfordringen kommer behöva skrivas ned i 
framtiden och resterande 4 mkr förlustreserveras därför vid tillämpningen av IFRS. Vid 
tillämpning av K3 uppskattas nedskrivningen efter en objektiv bedömning av 
omständigheterna. Detta görs genom en djupanalys av konkursboet där det verkliga värdet på 
kundfordringen beräknas. När Industri AB istället tillämpar IFRS görs analysen för tillgångens 
hela löptid vilket leder till att hela kundfordringen förväntas skrivas ned. IFRS har ett mer 
framåtriktat synsätt till skillnad från K3 när det gäller nedskrivning för finansiella tillgångar. 
Enligt K3 redovisas det en kreditförlust och en värdeförändring i det egna kapitalet med 6 mkr 
medan IFRS 9 utöver detta även gör en förlustreservering om 4 mkr.  
 
Skillnaden som uppstår mellan regelverken är att ett företag som tillämpar IFRS får ett lägre 
resultat. Sannolikheten för att ett företag ska betala utdelning ökar med ett företags lönsamhet 
som i sin tur är direkt kopplat till ett företags resultat (Aivazian, Booth & Cleary 2006, s. 452). 
I det här typfallet är möjligheten för utdelning klart större om Industri AB tillämpar K3. 
Utdelningsmöjligheterna är inte lika stora om företaget skulle tillämpat IFRS på grund av att 
företaget utöver nedskrivningen gör en förlustreservering, vilket leder till ett lägre resultat 
jämfört med K3. 

5.5.2 Värdepapper AB 
Värdepapper AB i typfall 5.2.2, 5.3.2 och 5.4.2 har köpt totalt 40 000 aktier i Grön AB, som 
motsvarar 40 % äganderätt i företaget, till ett verkligt värde om 1,8 mkr. Det har i media 
uppmärksammats att Grön AB misstänks för penningtvätt och Värdepapper AB utför därför en 
analys av företaget på balansdagen. Vidare upptäcks information om att företagets ägare begått 
ett penningtvättbrott vilket utreds av Finanspolisen. Enligt uppgifter från Finanspolisen finns 
det en stor sannolikhet att styrelsen i Grön AB blir dömda för brott. Utredningen mot styrelsen 
är ännu inte slutförd men marknadsvärdet för en aktie har redan sjunkit till 18 kr från 
inköpspriset på 45 kr per aktie.  Det nya marknadsvärdet för aktierna i Grön AB uppgår nu till 
720 tkr vilket innebär en värdeminskning på 1,08 mkr.  
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Eftersom marknadsvärdet för aktien sjunkit och aktieinnehavet i Grön AB i typfall 5.2.2 vid 
tillämpning av K3 klassificerades till Kategori A - Finansiella tillgångar och finansiella skulder 
som innehas för handel ska redovisning av tillgången ske till verkligt värde (BFN 2017a, p. 
12.20). Detta innebär att när en tillgångs verkliga värde förändras ska det redovisas i rapporten 
över resultatet på balansdagen (ÅRL 14 kap. 14 d §). 
 
Tabell 17 Redovisning av nedskrivning Värdepapper AB enligt K3 

Årsrapport över övrigt totalresultat enligt K3 
Nedskrivning  - 1 080 000 
   
Årets resultat  -  1 080 000 

I tabell nummer 17 redogörs nedskrivningen av den finansiella tillgången på 720 tkr hos Värdepapper AB enligt 
K3 den 31 december 2018. 
 
Tabell 18 Redovisning och värdering av nedskrivning Värdepapper AB enligt K3 

Årsrapport över finansiell ställning enligt K3 
Finansiell tillgång 1 800 000  
Eget kapital    720 000 
Värdeförändring eget kapital - 1 080 000  
   
Summa 720 000 720 000 

I tabell nummer 18 redogörs effekterna av aktiernas värdeminskning på 1,08 mkr i balansräkning hos 
Värdepapper AB enligt K3 den 31 december 2018. 
 
När företaget under samma förutsättningar tillämpar IFRS kommer värdeförändringar 
hänförliga till tillgången redovisas löpande i rapporten över resultatet. Detta då tillgången i 
typfall 5.2.2 klassificerades i Affärsmodell 3. Vilket betyder att värdering av tillgången sker till 
verkligt värde via resultatet (IFRS 9 pp. 4.1.4, 5.2.1). I samband med nedskrivningen görs en 
analys där Värdepapper AB kommer fram till att det inte finns några framtida förväntade 
kreditförluster, någon förlustreservering görs därför inte.  
 
Tabell 19 Redovisning nedskrivning Värdepapper AB enligt IFRS 9 

Årsrapport över resultat enligt IFRS 9 
Nedskrivning  - 1 080 000 
   
Årets resultat  - 1 080 000 

I tabell nummer 19 redogörs värdeförändringen i rapporten över resultatet på – 1,08 mkr enligt IFRS 9 den 31 
december 2018. 
 
Tabell 20 Redovisning och värdering av nedskrivning Värdepapper AB enligt IFRS 9 

Årsrapport över finansiell ställning enligt IFRS 9 
Finansiell tillgång 1 800 000  
Eget kapital  720 000 
Värdeförändring eget kapital - 1 080 000  
   
Summa 720 000 720 000 

I tabellen nummer 20 redogörs effekterna av aktiernas värdeförändring mot eget kapital i rapporten över 
balansräkning hos Värdepapper AB enligt IFRS 9 den 31 december 2018. 
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5.5.2.1 Analys Värdepapper AB 
Både i K3 och IFRS sker nedskrivningen i Industri AB:s rapport över resultatet. Eftersom 
tillgången i de båda regelverken värderas till verkligt värde uppstår det ingen skillnad i 
nedskrivningsbeloppet. Hade det däremot funnits indikationer på att tillgången skulle minska 
ytterligare i värde framöver hade Värdepapper AB vid tillämpningen av IFRS behövt göra en 
förlustreservering för framtida förväntade kreditförluster (IFRS 9 p 5.5.2).   
 
I detta typfall är sannolikheten för att Värdepapper AB ska betala en utdelning lika stor vid 
tillämpningen av både K3 och IFRS. Eftersom vid tillämpningen av K3 och IFRS ska företaget 
skriva ned den finansiella tillgången med 720 tkr vilket i sin tur belastar resultatet på samma 
sätt (Aivazian, Booth & Cleary 2006, s. 452). 

5.5.3 Kapital AB 
Kapital AB från typfall 5.2.3, 5.2.3 och 5.4.3 har finansiella tillgångar i form av obligationer 
hos Orange AB. Avtalet och den finansiella tillgången redovisades den 1 januari 2018 och har 
en löptid på 5 år, vid första redovisningstillfället blev obligationerna värderade till 5 mkr. 
Kupongräntan på obligationerna uppgår till 3,6 % och den årliga avkastningen till 3,6 %. På 
grund av inflation stiger marknadsräntan vilket gör att Orange AB upplever 
betalningssvårigheter som i sin tur gör att obligationerna minskar i värde. Kapital AB bedömer 
således att det finns en risk att utbetalningarna kommer utebli och att investeringen inte kommer 
vara lönsam.  
 
När K3 tillämpas bestämmer Kapital AB till följd av den höjda räntan att tillgången bör skrivas 
ned. Då den höjda räntan ses som en objektiv omständighet tillåts Kapital AB att skriva ned 
tillgången med 1 % (BFN 2017a, pp. 12.36, 12.37).  
 
Tabell 21 Redovisning av nedskrivning Kapital AB enligt K3 

Rapport över resultatet enligt K3 
Nedskrivning  - 50 000 
   
Årets resultat  - 50 000 

I tabell nummer 21 redogörs redovisningsförfarandet som visar på Kapital AB:s kreditförlust på 1 % avseende 
den finansiella tillgångens nominella värde på 2 mkr den 31 december 2018.  

Tabell 22 Redovisning och värdering av nedskrivning Kapital AB enligt K3 

Rapport över finansiell ställning enligt K3 
Finansiell tillgång 5 000 000  
Eget kapital  4 950 000 
Värdeförändring eget kapital - 50 000  
   
Summa 4 950 000 4 950 000 

I tabell nummer 22 redogörs nedskrivningen på 50 tkr i balansräkningen den 31 december 2018. 

Om företaget istället tillämpar IFRS enligt ovanstående scenario så befarar Kapital AB 
ytterligare kreditförluster i framtiden. Riksbanken har gått ut med allmän information om att 
upptrappning på marknadsräntan till 2 % kommer att ske. Kapital AB gör därför en 
förlustreservering på den finansiella tillgången i samband med den första räntehöjningen som 
uppgår till 1 % av det ursprungliga värdet utöver den inträffade kreditförlusten som leder till en 
nedskrivning på 1 %. Kreditförlusten kommer justeras i enlighet med informationen som 
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Riksbanken gått ut med (IFRS 9 pp. 5.5.1, 5.5.3, 5.5.9). Redovisningen för Kapital AB ser ut 
på följande sätt: 
 
Tabell 23 Redovisning av nedskrivning Kapital AB enligt IFRS 9 

Rapport över resultatet enligt IFRS 9  
Nedskrivning  - 50 000 
Förlustreserv   - 50 000 
   
Årets resultat  - 100 000 

I tabell nummer 23 redogörs nedskrivningen och förlustreserveringen på 1 % vardera för den finansiella 
tillgången beräknat på det nominella beloppet, den 31 december 2018. 

Tabell 24 Redovisning och värdering av nedskrivning Kapital AB enligt IFRS 9 

Rapport över finansiell ställning enligt IFRS 9 
Finansiell tillgång 5 000 000  
Förlustreserv - 50 000  
Eget kapital  4 900 000 
Värdeförändring eget kapital - 50 000  
   
Summa 4 900 000 4 900 000 

I tabell numer 24 redogörs förlusten med 50 tkr och förlustreserven mot eget kapital via balansräkningen enligt 
IFRS 9 den 31 december 2018.  

5.5.3.1 Analys av Kapital AB 
I nedskrivningen skiljer det sig inte mycket mellan regelverken kring redovisningen då båda 
regelverken redovisar skillnader genom rapporten över resultat. Det som skiljer K3 och IFRS 
åt är att företaget i K3 endast tar hänsyn till redan inträffade händelser. I detta fall är det 
marknadsräntan som höjts vilket gjort att Orange AB får betalningssvårigheter. Om företaget 
istället tillämpar IFRS ska de enligt IFRS 9 ta hänsyn till framtida händelser under hela 
tillgångens löptid. Om Kapital AB via analyser befarar en framtida kreditförlust ska en 
förlustreservering göras redan vid räntehöjningen. Båda regelverken redovisar en minskning av 
värdet i rapporten över resultatet där K3 redovisar en förlust på 50 tkr och företaget under IFRS 
redogör för en förlust på 100 tkr.  
 
Utdelningsmöjligheterna för Kapital AB ökar om företaget tillämpar K3. Detta då Kapital AB 
redovisar en värdeminskning som är mindre än om företaget skulle tillämpa IFRS. Redovisning 
av en mindre värdeminskning leder till ett högre resultat vilket ökar sannolikheten för utdelning 
(Aivazian, Booth & Cleary 2006, s. 452).   

5.5.4 Analys av nedskrivning – Kvalitativa egenskaper, intressentteorin och positiv 
redovisningsteori 

En tidigare upplysning om en framtida förväntad nedskrivning påverkar investerares och 
företagsledares ekonomiska beslutsfattande, vilket innebär att den kvalitativa egenskapen 
relevans stärks (BFN 2017a, p. 2.10; IASB 2001, p. 26; Johansson 2010, s. 56). Vid tillämpning 
av IFRS får intressenter i ett tidigare skede information om förväntade nedskrivningar då mer 
djupgående riskanalyser utförs. Typfallen visar även att väsentligheten mellan informationen i 
de finansiella rapporterna skiljer sig åt mellan K3 och IFRS 9 enligt IASB:s (2001, pp. 29–30) 
och BFN:s (2017a, s. 17) definition. I IFRS 9 är det tillåtet att skriva ned en finansiell tillgång 
om det framgår att det är rimligt och att man via analyser kommit fram till att framtida 
kreditförluster är troliga.  
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För investerare betyder en nedskrivning enligt IFRS 9 att de kan beakta framtida kreditförluster, 
få ett helhetsperspektiv och därför dra mer kompletta slutsatser. För företagsledare innebär det 
att en finansiell stabilitet lättare kan uppnås då det är lättare att hantera effekterna av de 
förväntade framtida händelserna. Genom typfallen är det möjligt att fastställa att företagen 
enligt K3 reagerar först när en specifik händelse inträffat till skillnad från IFRS 9 som verkar i 
förebyggande syfte. Företagsledaren får i både tillämpningen av K3 och IFRS en tidig överblick 
kring händelserna men i K3 riktas det mer fokus på redan inträffade händelser och inte framtida 
prognoser. Detta kan ha en negativ inverkan då företagsledaren inte är förberedd på den 
upptrappningen av räntan som förväntas ske. 
 
Den kvalitativa egenskapen begriplighet, enligt Johansson (2010, s. 56) och IASB:s (2001, p. 
25) beskrivning, skiljer sig inte åt mycket mellan K3 och IFRS 9 då redovisningen av 
informationen görs på liknande sätt vilket innebär att investerares begriplighet kvarstår. 
Skillnaden är snarare tidsaspekten kring redovisningen än presentationen av informationen.  
 
Aktualiteten skiljer sig åt väsentligt mellan regelverken och ökar markant under IFRS 9 gällande 
nedskrivning. Finansiell information som tar hänsyn till förväntade framtida händelser anses 
vara mer betydelsefull vilket är anledningen till att aktualiteten i IFRS 9 skiljer sig från K3 
(IASB 2015, p. 2.32).  Detta i sin tur gynnar investerare då de erhåller mer komplett information 
och kan dra mer fullständiga slutsatser då den interna informationen når de snabbare än 
allmänheten. Även företagsledare som förfogar över den interna aktuella informationen får en 
klarare bild och kan förbereda sig inför framtida strategiska beslut (IASB 2015, p. 2.32). 
 
Den kvalitativa egenskapen jämförbarhet, enligt IASB:s (2001, p. 39) och Johanssons (2010, 
s. 57) definition, är något som minskar mellan företag på grund av olika riskanalyser och 
kreditbedömningar som ett företag genomför. Olika kreditbedömningar som görs innebär att 
den redovisade informationen som når investerare inte har behandlats på samma vis. Trots att 
utfallen av kreditbedömningar mynnar ut i likvärdig information kan företagen ändå bedöma 
risken av framtida kreditförluster på ett annorlunda sätt beroende på vilka faktorer som väger 
tyngst i ett företag. 
 
Skillnaden som uppstår i verifierbarheten mellan K3 och IFRS 9 är väsentlig och den kvalitativa 
egenskapen minskar därför, under IASB:s (2015, pp. 2.29, 2.31) definition, när företaget 
tillämpar IFRS 9. Detta beror på att nedskrivningen av en finansiell tillgång grundar sig, under 
IFRS 9, på bedömningar. Beloppen som förlustreserveras i enlighet med IFRS 9 avser den 
kreditförlust som förväntas uppstå men som inte ännu inträffat. I framtiden kan sådan 
information ändras och avsättningen som gjorts kan visa sig vara obefogad. Både investerare 
och företagsledare som tar del av information från företag som tillämpar IFRS ska hantera 
analyser om framtida prognoser och kreditförluster med försiktighet i enlighet med den 
kvalitativa egenskapen verifierbarhet. 
 
Sammanfattningsvis visar utfallen av ovanstående typfall 5.5 att den mest väsentliga skillnaden 
mellan K3 och IFRS 9 kring nedskrivning är att K3 endast tar hänsyn till redan inträffade 
händelser, medan IFRS 9 beaktar den finansiella tillgångens livstid och framtida förväntade 
händelser. Även definitionen om hur företag ska redovisa den finansiella informationen rörande 
nedskrivning skiljer de båda regelverken åt. Företag som tillämpar K3 får endast skriva ned en 
finansiell tillgång om det finns en eller flera objektiva företeelser som påverkat den finansiella 
tillgångens betalningsflöden negativt. I IFRS 9 ska ett företag däremot redan vid det första 
redovisningstillfället testa det framtida nedskrivningsbehovet för en finansiell tillgång. 
Företaget ska då beakta tillgångens ekonomiska livslängd samt uppskatta en möjlig 
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kreditförlust. Denna förväntade kreditförlust uppkommer genom analyser som görs av historisk 
och framtida information (IFRS 9 p. 5.5.3). Den förväntade förlusten läggs då som en 
förlustreserv som testas varje år.  
 
Då företag som tillämpar IFRS ska beakta framtida händelser som kan påverka den finansiella 
tillgången negativt och göra förlustreserveringar vid framtida förväntade förluster kommer de 
initialt redovisa ett lägre resultat än ett företag som tillämpar K3. Detta leder till att 
utdelningsmöjligheterna kommer öka i ett företag som väljer att tillämpa K3 (Aivazian, Booth 
& Cleary 2006, s. 452). I ett företag som använder sig av bonusstege kommer den rationella 
företagsledaren enligt Riahi-Belkaoui (2004, ss. 447–448) och Shil (2014, s. 78) välja den 
redovisningsstandard som ger högst resultat då det ökar deras chans för högre bonus, vilket i 
detta fall är K3. På kort sikt kan även valet av K3 som redovisningsprincip vara positivt då det 
ger en mer positiv bild av företaget sett till det högre resultatet vilket kan locka fler investerare 
(Arvidson, Carrington & Johed 2016, s. 81). Om företaget däremot vill redovisa ett lågt resultat, 
för att få så lite uppmärksamhet från sina intressenter och allmänheten som möjligt, kommer 
företagsledaren vilja tillämpa IFRS (Watts & Zimmerman 1990, ss. 138–139).   
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6 Slutsats 

6.1 Inledning 
Denna studie hade i syfte att genomföra en komparativ analys där de mest väsentliga 
skillnaderna för klassificering, omklassificering, värdering och redovisning samt nedskrivning 
av finansiella tillgångar enligt regelverken K3 och IFRS redovisas. Dessa skillnader 
analyserades sedan för att se hur de påverkar det kvalitativa egenskaperna sett ur ett 
intressentperspektiv. Utöver detta har skillnaderna mellan K3 och IFRS även analyserats för att 
se hur de påverkar utdelningsmöjligheterna för ett företag samt om ett av regelverken kan vara 
mer attraktivt sett ur positiv redovisningsteori.  

6.2 Studiens slutsatser 
I typfallen framkommer det att det finns fyra olika klassificeringsmöjligheter för finansiella 
tillgångar i K3 jämfört med IFRS 9 som har tre. Båda redovisningsstandarderna är 
principbaserade och presenterar klassificeringsmöjligheterna på ett enkelriktat förhållningssätt. 
Även fast K3 bara har en kategori mer än IFRS 9 finns det väsentliga skillnader mellan 
regelverken. Klassificeringsmöjligheterna inom IFRS 9 är förenklade och mer ensidiga vilket 
gör att komplexiteten av att tolka standarden minskar markant. Vid tillämpningen av IFRS 9 
bestäms en finansiell tillgångs klassificering av företagets syfte med tillgången. Det är genom 
avtalets egenskaper som klassificeringen bestäms även om det uttryckligen inte finns några 
faktiska riktlinjer i standarden.  
 
Vid tillämpning av en principbaserad standard har ett företag större frihet i hur de väljer att 
klassificera sina tillgångar. Denna valfrihet påverkar i sin tur värderingen. Företag som 
tillämpar K3 eller IFRS kan därmed klassificera en finansiell tillgång i en kategori som inte 
avser det verkliga syftet med den. Detta är något som förbättrats i IFRS 9 där även avtalets 
egenskaper avgör hur en finansiell tillgång ska klassificeras och värderas. Slutsatsen av detta är 
att företagsledarens val av redovisningsstandard kan påverkas då företagsledaren vill använda 
den standard som ger högst egennytta. Av den anledningen kan företagsledaren föredra att 
tillämpa K3 då det är lättare att påverka en finansiell tillgångs syfte i den standarden på grund 
av att avtalets grunder inte styr klassificeringen till lika stor del som den gör i IFRS 9.  
 
Beträffande kapitlet om klassificering kan slutsatser dras kring att de kvalitativa egenskaperna 
relevans och begriplighet ökar vid tillämpningen av IFRS. Detta på grund av att IFRS 9 tar 
hänsyn till de avtalade villkoren som därefter avgör klassificeringen av den finansiella 
tillgången. Däremot visar inte typfallen på några väsentliga skillnader vid klassificeringen när 
K3 eller IFRS tillämpas. Trots att relevansen och begripligheten ökar vid IFRS anses 
skillnaderna inte ha en betydande påverkan på varken företagsledare eller investerare.  
 
Vid omklassificering av finansiella tillgångar har K3 och IFRS 9 ett liknande tillvägagångssätt. 
Detta då det finns vissa kriterier som måste uppfyllas i de båda standarderna. Däremot finns det 
i K3 ett flertal punkter som styr omklassificeringsmöjligheterna. Till skillnad från IFRS 9 där 
det endast finns en styrande reglering, att en finansiell tillgång ska omklassificeras när syftet 
med innehavet förändrats. Slutsatser som kan dras utifrån detta är att skillnaderna mellan K3 
och IFRS 9 är få när det gäller omklassificering. Av denna anledning finns det inte heller några 
märkbara skillnader kring de kvalitativa egenskaperna. Däremot minskar jämförbarheten 
vanligtvis vid tillämpning av en principbaserad standard då det finns rum för tolkning kring om 
syftet med en finansiell tillgång förändrats.  
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Gällande värderingsmetoderna för finansiella tillgångar upplevs ingen större skillnad mellan 
K3 och IFRS 9. Det som skiljer standarderna åt är informationshanteringen angående hur den 
finansiella informationen ska återges. Även behandlingen av transaktionskostnader skiljer sig 
mellan standarderna. I IFRS 9 belastar transaktionskostnaden resultatet vid inköpstillfället 
vilket resulterar i ett lägre resultat till skillnad från K3 där transaktionskostnaden räknas in i 
anskaffningsvärdet. Denna skillnad kan påverka ett företags utdelningsmöjligheter, då K3 ger 
ett högre resultat är det mer troligt att utdelningen från ett företag som tillämpar K3 ger 
utdelning än ett som tillämpar IFRS. Slutsatserna som dras efter typfallen i föregående kapitel 
är att det inte finns några märkbara skillnader mellan K3 och IFRS 9 avseende värdering. 
Studien påvisar att de kvalitativa egenskaperna relevans och jämförbarhet är likvärdiga i både 
K3 och IFRS 9, vilket påverkar företagsledare och investerare positivt. Detta då de finansiella 
tillgångarna vid första värderingstillfället värderas till verkligt värde. För investerare som 
investerat kapital i ett företag har den efterföljande värderingen av de finansiella tillgångarna 
betydelse och gynnas vid tillämpningen av IFRS 9 då redovisningen sker i rapporten över 
resultatet. Av detta kan slutsatsen att möjligheten till utdelning är något större i företag som 
tillämpar K3 dras, vilket gynnar investerare och gör att de föredrar företag som tillämpar K3 
framför IFRS. De olika standarderna påverkar inte företagets finansiella stabilitet vilket innebär 
att det inte finns några signifikanta skillnader för företagsledare vid tillämpning av K3 
respektive IFRS 9. 
 
Den mest utmärkande skillnaden mellan K3 och IFRS 9 är hur och när ett företag ska redovisa 
en nedskrivning. Vid tillämpning av K3 ska en finansiell tillgång endast skrivas ned när det 
skett objektiva händelser som har en negativ påverkan på det framtida kassaflödet. Det finns 
även tydlig beskrivet i standarden hur och när nedskrivningen ska ske. När IFRS tillämpas ska 
en djupgående analys kring den finansiella tillgången göras redan vid det första 
redovisningstillfället. I analysen ska framtida förväntade nedskrivningar uppfattas, föreligger 
det en förväntad nedskrivning i framtiden ska denna läggas i en förlustreserv. Däremot framgår 
det inte i IFRS 9 hur den djupgående analysen ska genomföras eller till vilka grunder ett 
nedskrivningsbehov ska fastställas.  
 
Slutsatserna som kan dras utifrån typfallen för nedskrivning är att de kvalitativa egenskaperna 
relevans, begriplighet och aktualitet ökar för företagsledare och investerare vid tillämpningen 
av IFRS. Detta då nedskrivningen, och framtida kreditförluster, för en finansiell tillgång blir 
belysta i ett tidigare skede än vid tillämpning av K3. När en förlustreserv redovisas får 
företagsledare och investerare en tydligare bild över företagets ekonomi och hur den förväntas 
se ut i framtiden.  
 
Vid tillämpningen av IFRS minskar dock de kvalitativa egenskaperna jämförbarhet och 
verifierbarhet till följd av bristande riktlinjer för nedskrivningsmodeller. Denna avsaknad kan 
leda till att företag internt skapar egna modeller. Vilket innebär att andra företag som tillämpar 
IFRS inte går att jämföra med varandra då dessa modeller skiljer sig väldigt mellan företagen. 
Ännu en skillnad mellan K3 och IFRS 9 är svårigheten i att fastställa och beräkna utfallet av en 
framtida händelse som förväntas ske men som inte kan observeras i dagsläget. Detta gör att 
företag som tillämpar IFRS belastar resultatet mer än ett företag som tillämpar K3 i början av 
en finansiell tillgångs löptid. Till följd av detta kan vi dra slutsatsen att företag som tillämpar 
K3 har större utdelningsmöjligheter till följd av ett högre resultat. Samma grund finns gällande 
vilken redovisningsstandard som ska väljas utifrån positiv redovisningsteori, företagsledare 
som vill öka sin egna nytta kommer välja K3 då det ger ledaren en högre bonus. En 
företagsledare som däremot vill slippa politiska kostnader och påtryck från anställda om högre 
löner och krav på utdelning från investerare kommer välja IFRS som redovisningsstandard. 
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Även investerare kommer föredra K3 framför IFRS då det med sannolikhet ger dem en större 
utdelning.  
 
Sammanfattningsvis har studien uppfyllt sitt syfte och forskningsfrågorna har blivit besvarade. 
Slutsatserna i studien är att de kvalitativa egenskaperna, relevans och begriplighet ökar vid 
tillämpningen av IFRS. De mest väsentliga skillnaderna mellan regelverken uppstod vid 
nedskrivning. Däremot är den skillnaden främst redovisningsteknisk, eftersom IFRS 9 initialt 
redovisar ett lägre resultat till följd av förlustreserveringen. Detta är dock bara en 
periodiseringseffekt och långsiktigt kommer K3 och IFRS visa liknande resultat. Den rationella 
företagsledaren kommer dock utifrån positiv redovisningsteori välja K3 framför IFRS då det 
ökar dennes chans till högre bonus. Även utdelningsmöjligheterna kommer följa samma trend. 
I K3 ökar chansen till utdelning i början av en tillgångs livscykel då de inte behöver ta hänsyn 
till förväntade kreditförluster.  
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7 Diskussion 

7.1 Inledning  
Detta kapitel diskuterar de mest värdefulla skillnaderna mellan K3 och IFRS ur ett 
intressentperspektiv, positiv redovisningsteori samt utdelningsmöjligheterna. Diskussionen 
syftar att använda den teoretiska referensramen som underlag tillsammans med effekterna av 
de olika redovisningsprinciperna.  

7.2 Slutdiskussion 
I bakgrunden till studien framkommer det att IFRS 9, som är en reviderad version av IAS 39, 
som togs fram efter den stora finanskrisen med syftet att förbättra redovisningen av 
nedskrivningar. När IFRS 9 jämförs med K3 som till stor del bygger på IAS 39 kan vi konstatera 
att den uppfyllt sitt syfte. När en förväntad nedskrivning påträffas tidigare får företaget tidigt 
en bild av framtida förluster vilket leder till en mer stabil ekonomi i företaget. När K3 istället 
tillämpas måste en eller flera händelser inträffat innan en tillgång får skrivas ned vilket kan leda 
till stora oförutsedda förluster.  Vidare märks det att IFRS 9 är en reviderad version av IAS 39 
som K3 bygger på då många delar i dem är lika men IFRS 9 innehåller vissa förbättrade delar.  
 
Av empirin finner vi att principbaserade redovisningsstandarder, som K3 och IFRS, kan leda 
till olika tolkningar av lagtexterna. Vilket gör att informationen i ett företags finansiella 
rapporter kan variera mellan olika företag även om de tillämpar samma standard. Detta är även 
ett argument som stödjer slutsatserna i studien, att jämförbarheten mellan företag minskar vid 
tillämpningen av principbaserade redovisningsstandarder. Vid jämförelsen av de olika 
redovisningsstandarderna i studien framkommer det även att informationen i IFRS 9 är mer 
lättbegriplig än K3. IFRS 9 har en tydligare struktur och förklarar definitionerna på ett tydligare 
sätt i sina definitioner. K3 upplevs som mer komplext då det saknas en tydlig struktur i 
standarden, även fast den förklarar definitionerna på ett omfattande sätt krävs det att läsaren 
hoppar mellan punkterna för att kunna utläsa definitionerna. 
 
I kapitlet om klassificering och omklassificering finns det en större handlingsfrihet inom IFRS 
9. Detta eftersom IFRS 9 inte definierar vad en affärsmodell är men säger att det är 
affärsmodellen som styr klassificeringen av en finansiell tillgång. Förhållningssättet till hur de 
finansiella tillgångarna ska klassificeras och omklassificeras är däremot mer enkelriktat och 
subjektivt i IFRS 9. Denna subjektivitet leder dock till att jämförbarheten mellan företag 
minskar och försvårar därför IASB:s mål om att harmonisera den internationella redovisningen 
(IFRS u.å.). Den ökade handlingsfriheten i IFRS 9 visar att K3 upplevs mer regelbaserad, då 
den inte lämnar ett lika stort tolkningsutrymme och har mer detaljerade beskrivningar. 
 
Resultatet av studiens typfall beträffande nedskrivningar visar att K3 och IFRS 9 använder sig 
av olika nedskrivningsmodeller. Vilket innebär att företagen får olika utfall beroende på vilken 
standard de tillämpar. Nedskrivning enligt IFRS 9 görs genom en förväntad 
nedskrivningsmodell och innebär initialt en större nedskrivning till skillnad från K3. En 
tillämpning av eget framtagna interna nedskrivningsmodeller kan leda till stor variation bland 
företags redovisade resultat. Detta kan i sin tur leda till att den finansiella informationen 
manipuleras för att uppnå ett högre eller lägre resultat, till exempel för att få en högre bonus 
eller lägre skattekostnad.  
 
En förlustreserv av en finansiell tillgång leder till att ett företags finansiella ställning under 
IFRS 9 påverkas negativt då resultatet initialt minskar. Vanligtvis leder det till att företag får 
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ett mer konservativt förhållningssätt till utdelning och risktagande kring sina finansiella 
tillgångar. Vilket resulterar i att utdelningsmöjligheterna för perioden minskar. Däremot visar 
en tidigare nedskrivning att ett företag är väl medvetna om vilka risker tillgången medför och 
vad de tror kommer hända med den finansiella tillgången. Detta leder till att företagen lämnar 
en försiktig värdering av de finansiella tillgångarna. Vilket gynnar investerare och de 
intressenter som använder företagets finansiella information då de kan göra mer precisa 
prognoser. De förlustreserver som anses vara överskattade återförs efter redovisningsperiodens 
slut. Av den anledningen uppfyller IFRS 9 syftet med att frambringa en mer stabil finansiell 
marknad. 
 
En risk som finns när företaget är för försiktiga i sin värdering är att de undervärderar sina 
tillgångar och försvagar sin finansiella ställning mer än nödvändigt, och av den anledningen ger 
den finansiella rapporten en missvisande bild. Detta har dock IFRS försökt undvika genom att 
förväntade nedskrivningar ska göras i en förlustreserv som inte minskar det redovisade värdet 
av den finansiella tillgången. Nedskrivningen ska ske först när tillgången minskat i värde, men 
det reserveras då mot den avsatta förlustreserven.   
 
Utfallen i studiens empiri visar på att IFRS 9 är en mer riskmedveten standard än K3, vilket kan 
motverka problematiken kring värdeförändringar. För ett företag som tillämpar K3 kan det 
uppstå risker gällande värdeförändringar över tid. Eftersom en värdeminskning inte 
uppmärksammas i tid och därför redovisas i fel period. En sådan värdeförlust tillsammans med 
otillräckligt informationsutbyte, var en av de bidragande orsakerna till den stora finanskrisen 
(Bester 2017, s. 52; Novotny-Farkas 2016, s. 197). Införandet av en förväntad 
nedskrivningsmodell har därmed dämpat de negativa effekterna på marknadsekonomin. 
 
Till sist visar studiens typfall att tillämpningen av K3 i ett tidigt skede är mer gynnsamt för 
företagets intressenter då de erhåller en större utdelning. IFRS 9 ger däremot studiens valda 
intressenter ett större informationsutbyte gällande företagets finansiella ställning. I slutändan 
ger dock K3 och IFRS 9 samma effekt på ekonomin, då nedskrivning sker i båda regelverken 
men vid olika tidpunkter. Skillnaderna kring nedskrivningen är således enbart 
redovisningstekniska. IFRS 9 redovisar ett lägre resultat i början jämfört med K3 men får i 
utbyte en mer stabil och riskmedveten ekonomi vilket är mer gynnsamt i längden både för 
företaget men även dess intressenter.  
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8 Reflektion över studien  

8.1 Inledning 
I kapitel 8 reflekteras studiens resultat och förslag till framtida forskning lämnas utifrån den 
genomförda studien. Även utformningen av studien belys för att ge läsaren en mer omfattande 
bild över studiens relevans och hur den ska kunna tillämpas i praktiken.  

8.2 Reflektion 
Avsnitten gällande klassificering och omklassificering har tagit upp en mindre del av studiens 
empiri och slutsats då de inte visar lika stora skillnader som avsnitten om värdering, redovisning 
och nedskrivning har gjort. Avsnitten som behandlar klassificering och 
omklassificeringsavsnitten har dock en stor del i hur ett företag ska värdera och redovisa sina 
finansiella tillgångar. De avsnitten i studien som behandlar värdering, redovisning och 
nedskrivning av de finansiella tillgångarna är sammankopplade då de båda visar hur en 
finansiell tillgång ska redovisas och värderas i företag som tillämpar K3 respektive IFRS. Det 
är inom dessa avsnitt vi kunnat utläsa de största skillnaderna mellan standarderna. Däremot har 
den största skillnaden mellan standarderna, nedskrivningsförfarandet, inte någon större 
ekonomisk effekt sett till den finansiella tillgångens totala livslängd då det till stor del är 
periodiseringar som påverkat resultatet. Det är även främst i avsnittet om nedskrivning som vi 
kunnat se att utdelningsmöjligheterna påverkats och att positiv redovisningsteori kunnat 
användas i analysen.  
 
Vi trodde i början av studien att vi skulle uppleva betydligt större skillnader mellan regelverken 
då den nya standarden IFRS 9 utformades till följd av att ett flertal brister upptäcktes i IAS 39. 
Resultatet och slutsatserna som vi kom fram till matchade dock inte riktigt de förväntningar vi 
hade. Däremot anser vi att studien belyser viktiga delar både praktiskt och teoretiskt för företag 
som ska välja mellan de olika regelverken, då en liknande studie inte genomförts tidigare. 

8.3 Studiens teoretiska och praktiska bidrag 
Studien bidrar teoretiskt till att återge en jämförande förklaring av hur finansiella tillgångar 
behandlas och påverkar företag som tillämpar K3 eller IFRS. Avsikten var att genomföra en 
studie som belyser vilka skillnader som finns mellan de olika redovisningsstandarderna på ett 
förenklat sätt med högt informationsvärde. För att göra detta har studiens resultat delvis 
analyserats ur intressentteorin där de valda intressenterna är investerare och företagsledare. 
Vidare analyserar studien även om företagsledare föredrar en standard framför den andra, sett 
ur positiv redovisningsteori, men även hur ett företags utdelningsmöjligheter påverkas av de 
olika regelverken.  
 
Studiens typfall ger exempel på hur standarderna kan används i praktiken för företag som 
tillämpar K3 eller IFRS. Dessa tillämpningar utformades i syfte att ge företagsledare och 
investerare en bredare bild över hur tillämpningen av de olika redovisningsstandarderna kan 
påverka dem. Genom dessa teoretiska och praktiska tillämpningar belyser studien nya 
perspektiv och synvinklar.  

8.4 Förslag till framtida forskning 
Den empiriska delen i studien illustreras av typfall som jämför K3 och IFRS 9 avseende 
finansiella tillgångar ur ett intressent- och positivt redovisningsperspektiv. Då IFRS 9 började 
tillämpas i år, den 1 januari 2018, är förslag till framtida forskning en fortsatt studie inom 
området i form av verkliga händelser med inriktning på nyckeltal samt skatteeffekter. 
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Forskningen kan förslagsvis tillämpa en liknande ansats som denna studie med kvalitativa 
egenskaper, intressentteorin och positiv redovisningsteori som bakgrund till analys. 
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Ejvegård, R. (2009). Vetenskaplig metod. 4:1. uppl., Lund: Studentlitteratur.   
 
Engström, S. (2007). Från folkvandringstid till Bokföringsnämnden. Balans, 10, ss. 42–45. 
 
Eriksson, L.T. & Wiedersheim-Paul, F. (2011). Att utreda forska och rapportera. 9. uppl., 
Malmö: Liber. 
 
Eriksson, L.T. & Wiedersheim-Paul, F. (2014). Att utreda forska och rapportera. 10. uppl., 
Malmö: Liber. 
 
EY (u.å). Välkommen till K3- Allt du behöver veta om det nya regelverket 
http://www.ey.com/se/sv/services/assurance/accounting-compliance-and-reporting/k3_main 
[2018-02-08] 
 
FAR (2010). Remiss: Bokföringsnämndens vägledning: Upprättande av årsredovisning (K3) 
http://www.bfn.se/upload/sv/om-bokforingsnamnden/vara-remisser/inkomna-
remissvar/Uppr%C3%A4ttande%20av%20%C3%A5rsredovisning%20(K3%20med%20kom
plettering)/Far-remissvar.pdf  [2018-02-08] 
 
Fejes, A. & Thornberg, R. (2009). Handbok i kvalitativ analys. Stockholm: Liber 
 
Franch, M., Martini, U. & Buffa, F. (2010). Roles and opinions of primary and secondary 
stakeholders within community-type destinations. Tourism Review, 65(4), ss. 74–85. 
 
Freeman, E.R. (2010). Strategic Management: A Stakeholder Approach. Cambridge: 
Cambridge University. 
 
Freeman, E.R. & Reed, D.L. (1983). Stockholders and Stakeholders: A New Perspective on 
Corporate Governance. California Management Review, 25(3), ss. 88–106. 
 
Freeman, E.R., Harrison, J.S., Wicks, A.C., Parmar, B.D. & de Colle, S. (2010). Stakeholder 
Theory: The State of the Art. Cambridge: Cambridge University Press. 
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