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I  

Förord 
Det har varit en lärorik samt intressant erfarenhet att få undersöka de olika instansernas 

attityder gentemot K3-regelverkets kapitel 11 och kapitel 12 om värdering kring finansiella 

instrument. Genom att skriva denna uppsats har vi ökat våra kunskaper inom området 

finansiella instrument något oerhört. Vi är otroligt nöjda över att vi valde just detta ämne då 

det passade utmärkt som avslut i utbildningssyfte.  

Ett stort tack till vår handledare Kjell Johansson för all inspiration och assistans du har givit 

oss. Vidare vill vi även rikta ett tack till de opponenter som bidragit med förslag om 

förbättringar till vår studie. 
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Abstract 
During the year of 2009 the international organization IASB came up with an international 

accounting framework and named it IFRS for SMEs. The independent accounting standard 

became as an foundation for the Swedish accounting rules K3, which itself is intended for 

non-listed small and medium enterprises that establishes an annual report. BFN began in the 

year of 2004 working on standards for non-listed companies, a framework known as K-

Project. Its purpose is to simplify the work within accounting. All listed companies are 

required to maintain accounts to be included, and depending on the size and design they are 

divided into different categories (K1-K4). 

 

In September of 2010 BFN sent out a completion of K3 on an already sent out a referral. The 

completion was found the proposals in chapter 11 and chapter 12, which deals with values 

and accounting principles to financial instruments. The draft was sent out to 34 institutions 

and of these 20 answered. This study will process all those referral that were answered. 

The purpose of this study was to investigate and report the different attitudes that the 

institutions have, and that they have submitted in their responses regarding chapter 11 and 

chapter 12 from K3s framework. The study is qualitative in nature with an inductive 

approach, where the empirical data consisted of the institutions responses. 

 

The institutions attitudes have been various and the same applies to the amount of opinions 

that have been expressed. The results of the study show that a minority has the perception that 

the usability of chapter 11 and chapter 12 is poor. Our conclusion is that neither chapter 11 

nor chapter 12 is sufficiently well developed. Our perception is that that more work needs to 

be put in the structure and valuation on financial instruments even though the majority of the 

stakeholders together have positive views about the rules. 
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II 

Sammanfattning 
Under året 2009 publicerade den internationella organisationen IASB ett internationellt 

redovisningsregelverk under namnet IFRS for SMEs. Denna självständiga 

redovisningsstandard komma att ligga till grund för det svenska redovisningsregelverket K3, 

som är avsett för icke börsnoterade små och medelstora företag som upprättar årsredovisning. 

BFN  började år 2004 med ett nytt arbete med normgivning för icke börsnoterade företag, ett 

regelverk som kallas K-projektet vars syfte är att förenkla redovisningsarbetet. Samtliga 

onoterade företag som är bokföringsskyldiga skall innefattas, och beroende på företagets 

storlek och utformning delas de in i olika kategorier (K1-K4).  

 

I september  2010 skickade BFN ut  en komplettering av K3 på en redan utskickad remiss. I 

kompletteringen återfanns det bland annat förslag med kapitel 11 och kapitel 12, som tar upp 

värderingar och redovisningsprinciper för finansiella instrument. Remissen skickades ut till 34 

institutioner och av dessa svarade 20. Vi har behandlat samtliga svar. 

 

Syftet med uppsatsen har varit att undersöka och redogöra för de olika attityderna som de 

olika instanserna har yttrat i sina remissvar gällande kapitel 11 och kapitel 12 ur K3-

regelverket. Studien är av kvalitativ karaktär med en induktiv ansats, där empirin har bestått 

av institutionernas remissvar. 

 

Instansernas attityder har varit av olika karaktär och detsamma gäller mängden av synpunkter 

som har framförts. Resultatet av studien visar att en minoritet anser att användarvänligheten i 

kapitel 11 och 12 är undermålig. Vår slutsats är att varken kapitel 11 eller kapitel 12 i 

dagsläget är tillräckligt välutvecklat. Vi är av den uppfattningen att mer arbete måste läggas 

ner när det kommer strukturen och värderingen kring finansiella instrument trots att 

majoriteten av intressenterna sammantaget har positiva synpunkter kring regelverket. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

År 2004 beslöt Bokföringsnämnden (BFN) att ändra inriktning i sitt arbete med normgivning 

för onoterade företag (Bokföringsnämnden nyhetsmeddelande s. 1). Den nya inriktningen 

innebar i huvudsak att det skulle finnas fyra särskilda regelverk K1-K4 och arbetet med dessa 

kom att kallas K-projektet. Beroende på storleken och form av företag skall något av dessa 

regelverk tillämpas. Projektet har som avsikt att det skall finnas regelverk som innehåller 

samtliga regler av relevans för respektive kategori (BFN Information om K-projektet, 2009, s. 

1). De förenklade regelverken K1-K2 har tidigare remissbehandlats och färdigställts av BFN, 

och är i dagsläget tillgängliga för tillämpning (Bokföringsnämnden remissvar K3 2010, s. 1). 

Under senare år har det pågått arbete kring att försöka minska de administrationskostnader som 

uppstår inom europeiska unionens (EU) regelverk. Sverige har haft samma mål och det har varit 

en faktor av stor vikt i samband med framtagandet av regelverken då K-projekten har hjälpt till 

att förenkla redovisningen och bokslutsarbeten (SOU 2008:67, s. 93) (Regeringen u.å.). 

 

De företagsformer som kan tillämpa K1-regelverket är näringsidkare, ideella föreningar och 

registrerade trossamfund. Regelverket för K2 kan tillämpas av ekonomiska föreningar samt 

mindre aktiebolag (BFN u.å.). De företag som i sin koncernredovisning följer den 

internationella redovisningsstandarden International Financial Reporting Standards (IFRS), 

skall i framtiden tillämpa K4 (BFN årsredovisning, 2009, s. 7).   

 

Den internationella organisationen IASB utfärdade år 2009 IFRS for Small and Medium 

Entities (IFRS for SME), som är underlag för redovisningsstandarder för små och medelstora 

företag (Francis and Juliet, 2012, s 190). Processen för standarden startade under år 2003 och 

utfärdades av IASB i samråd med små och medelstora företag över hela världen vilket gav 

utvecklingsprocessen en möjlighet att fortlöpa. Syftet med den var att skapa bestämmelser och 

krav som uppfyller olika behov av SMEs användare och leder till en jämvikt mellan kostnader 

och fördelar i samband med antagandet (Adela et. al., 2012, s. 104). 

 

IASB är en internationell organisation som arbetar med internationell finansiell redovisning, 

och deras huvuduppgift är att harmonisera redovisningsstandarder. Organisationen bedriver 

ett nära samarbete med diverse intressenter över hela världen. De är en oberoende 

normgivande organ och är ansvariga för redovisningsstandarden IFRS. Ansvaret från IASB 

sida gällande IFRS är för utveckling och publicering kring denna redovisningsstandard, 

inklusive IFRS for SMEs. Denna standard gäller icke börsnoterade företag som upprättar 

årsredovisning (IFRS, u.å.).  

 

K3-regelverket skall börja gälla och tillämpas efter 31 december 2013 (BFN, u.å.). Alla företag 

som enligt årsredovisningslagen (ÅRL) klassas som större onoterade företag kommer ha 

möjlighet att upprätta årsredovisningen enligt K3-regelverket. Innan K3-regelverket fastställs 

har BFN tagit ett preliminärt beslut om att K3 skall ha sitt ursprung i både RR1-29, som är 

redovisningsrekommendationer utgivna av Redovisningsrådet och från BFNs nuvarande 

normgivning. Här kommer även en viss anpassning till internationella utvecklingen, i synnerhet 

International Accounting Standards Boards (IASB) SME-projekt, att ske (Information om 

BFNs normgivningsprojekt, 2008, s. 2). Regelverket framtaget för K3 skall ses som ett 

självständigt regelverk (BFNs vägledning, s. 8). Det finns vissa krav på företag för att de ska 

kunna vara inom ramarna för att ha möjlighet att tillämpa K3 regelverket, och det är att de 

måste uppfylla minst 2 av 3 villkor som följer nedan.  



 

 

 Den redovisade nettoomsättningen måste ha uppgått till mer än 80 

miljoner kr per år vart och ett av de senaste två räkenskapsåren. 

 Genomsnittet av antalet anställda måste de senaste två räkenskapsåren 

uppgått till minst 50 anställda per räkenskapsår. 

 Den redovisade balansomslutningen ska för vart och ett av de senaste 

två räkenskapsåren uppgått till minst 40 miljoner kr per räkenskapsår 

(1 kap. 3 § ÅRL) 

Som tidigare nämnt är K3 är ett regelverk utgivet av BFN med mål att kunna tillämpas av 

onoterade företag. De bolag regelverket berör är mindre aktiebolag och mindre ekonomiska 

föreningar (BFN Ny normgivning 2008,s. 2). BFN föreslår dock att K3-regelverket skall vara 

tvingande för vissa större aktiebolag och större ekonomiska föreningar (BFN 

Konsekvensutredning Dnr 07 - 30 2011, s. 2). Enligt BFN är K3 ett projekt som är utformad 

efter IFRS for SMEs. Trots att K3-regelveket är utformat efter IFRS for SMEs har BFN tagit 

hänsyn till den svenska lagstiftningen, ÅRL och Inkomstskattelagen (IL) (BFN Remiss Dnr 

07 – 30 2010 , s. 2). Under K3-projektet tar man upp finansiella instrument och även hur 

företagen skall redovisa instrumenten. De kapitlen som berör finansiell redovisning är kapitel 

11, 12 och 26, där kapitel 11 och kapitel 12 lägger mer fokus på hur en årsredovisning 

upprättas när finansiella instrument finns för att värderas (BFNs Vägledning, 2012, s. 1). 

 

I K3-regelverkets kapitel 11 tas det upp hur finansiella instrument skall redovisas när 

företaget valt att värdera sina finansiella instrument utifrån anskaffningsvärde. I kapitel 12 

finner man information kring hur det skall tillämpas när företaget har valt att värdera 

finansiella instrument enligt 4 kap. 14 a–14 e §§ ÅRL (1995:1554), vilket betecknar värdering 

efter verkligt värde. Har ett företag valt att värdera sina finansiella instrument utefter kapitel 

12 skall denna redovisningsprincip ske på samtliga företagets finansiella instrument, vilket 

innebär att företag måste tillämpa kapitel 12 trots att företaget inte har finansiella instrument 

som enligt 4 kap. 14 a § ÅRL får värderas till verkligt värde (BFN Remiss Dnr 07 – 30 2012 , 

s. 2). 

 

BFN som har utformat K3-regelverket vill att det skall vara ett regelverk företag använder sig 

av vid återupprättande av årsredovisning och koncernredovisning. I huvudsak följer 

kapitelindelningen IFRS for SMEs. Trots att utgångspunkterna för K3 är av hänsyn till IFRS 

for SMEs, skall det poängteras att K3 är ett självständigt regelverk (BFN Remiss Dnr 07 – 30 

2012 , s. 2. 

 

Trots att stora värden placeras i finansiella tillgångar utgör området kring redovisning av 

finansiella instrument en viktig del. Utvecklingen på kapitalmarknaden medför att intressenter 

får en bättre överblick över redovisningen på finansiella instrument (Norberg, 2009, s. 127).  

 

Terminologi kring finansiella instrument är många gånger svårdefinierad. 

Värdepappersmarknadskommittén anger att finansiella instrument är det som utgör en 

samlingsbeteckning för alla de instrument som det förkommer handel med på 

värdepappersmarknaden (SOU 1989:72). I lagen (1991:980 1§) om handel med finansiella 

instrument definieras finansiella instrument som ”fondpapper och annan rättighet eller 

förpliktelse avsedd för handel på värdepappersmarknaden” (Tiveus, 2003, s. 217). Enligt 

BFN:s definition av finansiella instrument är följande.  

 



 

Ett finansiellt instrument är varje form av avtal som ger upphov 

till en finansiell tillgång hos en part och en  finansiell skuld 

eller ett egetkapitalinstrument hos en annan part.  

Avtalet behöver inte ha  föranlett någon betalning ( BFNs 

Vägledning, 2012, s 3.). 

  

Finansiella instrument är således ett typ av kontrakt för att antingen få mottag en betalning 

eller göra en detsamma. Allt som oftast är det banker som förfogar över finansiella kontrakt. 

Värdet på kontrakten kan antingen stiga hastigt eller falla, beroende på rådande ränteläge och 

ekonomiska förhållanden. Detta medför att finansiella kontrakt lik dessa snabbt kan förändra 

ett företags finansiella profil (Linsmeier, 2011, s. 410). 

 

1.2 Problemdiskussion 

I början på juni 2010 gick BFN ut med att remittera ett förslag till allmänt råd med tillhörande 

vägledning om upprättande av årsredovisning (K3), exklusive kapitel 11, 12 och 26. Senare i 

september samma år beslöt BFN att komplettera förslaget med de exkluderade kapitlen (BFN 

Remiss Dnr 07 – 30 2012, s. 2). Den 10 september 2012 beslöt BFN att remittera ett nytt 

förslaget på bland annat kapitel 11 och kapitel 12, som behandlar finansiella instrument 

värderade utifrån anskaffningsvärde och finansiella instrument värderade enligt ÅRL
1
. 

Remissen skickades ut till 34 instanser där svarstiden för remissen gick ut den 22 oktober 

2012. Sammanlagt fick BFN in svar från 20 instanser (BFN Remiss Dnr 07 – 30 2012 , s. 2).  

 

K3-regelverket är enligt BFN utformad efter det internationella ramverket IFRS for SMEs. 

Utöver anpassningen till IFRS for SMEs har BFN även anpassat sig till svensk lagstiftning. 

BFN har vidare anpassat K3-regelverket till IL och ÅRL. Det som markant skiljer sig mellan 

IFRS for SME och regelverket är finansiella instrument som tas upp i kapitel 11 och kapitel 

12 i K3-regelverket. Värderingsreglerna avseende finansiella instrument är i huvudsak 

frikopplade från IL.  

 

K-projekten utformades för att företag lättare skall kunna upprätta ett årsbokslut. Det blir  

även mer  gynnsamt för företagen då det inom respektive kategori finns lagar och regler som 

är av relevans, exempelvis värdering kring finansiella instrument finns sålunda under ett och 

samma regelverk (BFN K-projektet, 2012, ss. 1-2). När K3-projektet är redo att tillämpas 

kommer företag enbart använda sig av ett regelverk. Detta har inte varit fallet tidigare då en 

kombination av lagar och regler har behövts vid upprättandet av årsredovisningen, som ÅRL 

och antingen BFN eller RR 1-29, som är Redovisningsrådets rekommendationer. Förenkling 

är en faktor till varför många företag bör använda sig av regelverken (BFN Remiss bilaga 2 

Dnr 07 – 30 2012 , ss. 1-4 2). 

 

I företag krävs det självklart att de finansiella instrumenten som finns värderas. Det är möjligt 

att göra värderingen på ett flertal sätt och det är genom att välja att antingen värdera de 

finansiella instrumenten enligt anskaffningsvärde eller enligt verkligt värde-principen. Kapitel 

11 i K3-regelverket förklarar hur man värderar finansiella instrument enligt anskaffningsvärde 

                                                
1
 4 kap. 14 a–14 e §§ÅRL. Derivatinstrument och andra finansiella instrument får tas upp till sitt verkliga värde, 

om inte annat följer av .  Värdering enligt första stycket får ske enbart om samtliga företagets finansiella 
instrument, utom sådana som enligt 14 b § inte får tas upp till verkligt värde, värderas på samma sätt. Lag 
(2003:774) 

http://www.bfn.se/remisser/arkiv/remiss-vl-K3.pdf
http://www.bfn.se/remisser/arkiv/remiss-vl-K3.pdf


 

och kapitel 12 förklarar hur man värderar enligt verkligt värde (BFN Vägledning, 2012, ss. 3-

24). 

 

K3-regelverket har utarbetats för att förenkla bokslut för företag men även för att öka 

jämförbarheten mellan företagen. Detta är likaså för att intressenter ska kunna jämföra de 

olika företagens finansiella rapporter enklare och risken för att manipulera nyckeltal ska 

reduceras. Förslaget om att lägga till kapitel 11 och kapitel 12 handlar dessutom om det skall 

vara möjligt för företag att använda sig av båda kapitlen i sin redovisning, exempelvis kapitel 

11 i årsredovisningen och kapitel 12 i koncernredovisningen.  

 

Historiskt var realisations- och försiktighetsprincipen främst de redovisningsprinciper företag 

utgick ifrån vi resultatmätning, vilket även var påtagligt vid redovisning av finansiella 

instrument. Detta innebar att de intäkterna som var realiserade redovisades samt att  befarade 

förluster kostnadsfördes. Trots en viss rådande kutym över användandet av dåvarande 

redovisningsprinciper fanns det fortfarande en avsaknad av ett samlat regelverk som medförde 

att samtliga företag redovisade på samma sätt (Norberg, 2009, s. 128). 

 

På 1980-talet uppkom en utveckling av finansiella instrument på kapitalmarknaden. Intåget av 

dessa instrument var påtagligt och medförde omedelbara konsekvenser på de tidigare 

redovisningsprinciperna som användes. Ett konkret exempel på en av konsekvenserna som 

uppdagades var att företagen kunde påverka resultatet genom att välja att realisera vissa 

instrument och sedan återköpa dom. Detta medförde att balansräkningen inte återspeglade 

korrekt bild av finansiella placeringar och åtaganden. De finansiella rapporterna som sedan 

utgavs av företagen blev således svåra att avläsa för att se om eventuella finansiella risker 

fanns. Utvecklingen av de finansiella instrumenten medförde att redovisningen kring dessa 

var i behov av förändring (Norberg, 2009, s. 128). 

 

Problematiken kring redovisning av finansiella instrument är att den är beroende av 

utvecklingen på kapitalmarknaden. Utvecklingen medförde att nya finansiella instrument 

skapades, instrument med ännu mer komplexa egenskaper. Såväl avtal som 

användningsområdena kring instrumenten kom att utvecklas, där endast fantasin stod som 

hinder för komplexiteten och variationen. Nutida kunskaper förändras och synsätten likaså, i 

och med samtiden vi lever i kan det medföra att många nya tillförda aspekter kan uppfattas 

som gammalmodiga (Norberg, 2009, s. 127). 

 

Under senare år har en stor debatt vuxit sig starkare och den handlar om den kontrovers som 

råder när det kommer till redovisning av finansiella instrument. Förmodligen är den mest 

kontroversiella aspekten kring redovisning av finansiella instrument området om värdering av 

finansiella instrument till verkligt värde. Frågor har väckts kring i vilken utsträckning 

värdering till verkligt värde ska användas för finansiella tillgångar och skulder samt huruvida 

förändringar i verkligt värde av finansiella instrument ska inkluderas i nettoresultatet. Över 

tiden har IASB och FASB strävat efter, med mer eller mindre framgång, att utvidga 

tillämpningen av värdering till verkligt värde för finansiella instrument. Kritiker hävdar att 

mer verkligt värde skulle leda till ökad "konstgjord" volatilitet av nettovinsten (Gebhardt, 

2012, s. 268). Debatten kring finansiella instrument och redovisningsprinciperna kring dessa 

kulminerade efter den senaste globala finansiella krisen som rådde från år 2007 till år 2009. I  

synnerhet har det varit verkligt värde som fått bära skulden, av många forskare, för att ha 

orsakat och blossat upp krisen (Laux, 2012, s. 239). 

 



 

Då BFN blev klar med utformningen av kapitel 11 och kapitel 12 skickades en remiss ut till 

institutioner som ansågs vara kunniga inom ämnet. BFN skickade ut remissen till 34
2
 

institutioner och av dessa svarade 20, där de även angav förslag på hur innehållet i respektive 

kapitel kan förbättras (BFN Remiss Dnr 07 – 30 2012 ). Utöver åsikter om innehållet i kapitel 

11 och kapitel 12 bad även BFN institutionerna att svara på tre frågor. En av dessa frågor 

kommer vi att nämna mer senare i uppsatsen och den lyder följande. 

 

Förslaget innebär att den redovisningsprincip som företaget valt vid värdering av 

finansiella instrument, dvs. valet mellan kapitel 11 och 12, ska tillämpas både i 

koncernredovisningen och juridisk person. Ska det vara möjligt att tillämpa olika 

redovisningsprinciper vid redovisning av finansiella instrument, t.ex. tillämpa 

kapitel 12 i koncernredovisningen och kapitel 11 i årsredovisningen?(BFN 

Remiss Dnr 07 – 30 2012). 

 

Alla institutioner har dock inte svarat på frågan men de svaren som har kommit in, har även 

dom redovisats i uppsatsen. Vi har valt att välja bort de två andra frågorna som finns med i 

utskicket av den anledningen att svaret för dessa frågor framgår redan av kommentarerna 

kring kapitel 11 och kapitel 12.  

 

1.3 Problemformulering 

Utifrån problemdiskussionen ovan har vi utformat följande forskningsfråga. 

 

 Hur är de olika instansernas attityd gentemot K3-regelverkets nya värderingsprinciper 

som omfattar finansiella instrument? 

 

För att kunna besvara vår forskningsfråga djupare krävs även svar på följande 

fråga. 

 

 Är innehållet i K3-regelverkets kapitel 11 och 12 tillräckligt anpassat för att tillgodose 

intressenternas behov? 

 

1.4 Syfte 

Syftet med denna studie är att analysera och redogöra för de olika remissinstansernas attityd 

gällande K3-regelverket vid värdering av finansiella instrument. Vidare är syftet med denna 

studie att undersöka huruvida innehållet i kapitel 11 och kapitel 12 är tillräckligt anpassat för 

intressenternas behov.  

 

1.5 Avgränsningar 

Uppsatsen kommer inte att ta upp K-projekten i detalj utan de kommer att förklaras i en mer 

övergripande form där de olika projekten i korthet kommer att beskrivas i kapitel 3, fokus 

kommer dock att ligga på K3-regelverket och kapitel 11 samt kapitel 12.  

 

Vid analys av remissvaren kommer enbart det som anses vara viktigt i respektive svar att tas 

upp och utöver detta behandlas endast en av frågorna som skickats med i utskicket. Vi har 
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gjort den bedömningen att de övriga två frågorna inte är av relevans då svaren på dessa frågor 

inte ugör någon betydelse när det kom till att försöka svara på våra forskningsfrågor. Vidare i 

uppsatsen kommer vi inte att beskriva alla typer av redovisningsprinciperna som tas i kapitel 

11 och kapitel 12 utan endast de som vi anser är av nödvändighet att beskriva.  

 

I uppsatsen kommer vi inte att beskriva alla typer av värderingsprinciperna som tas upp i 

kapitel 11 och kapitel 12 utan endast de som vi anser är av nödvändighet att beskriva. 

1.6 Kapitelindelning 

Vi har delat upp arbetet i sju olika kapitel för att få en så bra struktur som möjligt och 

kapitelindelningen ser ut på följande sätt. Kapitel två innefattar de tillvägagångssätt vi 

kommer att ha under skrivandets gång. Det tredje kapitlet består av en teoretisk referensram 

som i sin tur innehåller sakuppgifter och förklaringar om K3-regelverket, samt definitioner 

och förklaringar om värderingsprinciperna som återges i BNFs kapitel 11 och 12. I kapitel 

fyra redogör vi för de offentliga dokumenten som hämtats från BFNs hemsida, angående 

förslaget till värderingen av de finansiella instrumenten. Kapitel fem kommer att behandla en 

analys av remissvaren. I kapitel sex redogörs för de slutsatser som vi dragit utifrån studiens 

resultat. Vi kommer att göra en analys kring arbetets innehåll och kompletterar genom att 

svara på problemfrågorna som vi har ställt upp i kapitel 1. I det sjunde och avslutandet 

kapitlet för vi en diskussion av vad som framkommit i studien och vi ger även förslag till 

vidare forskning.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 Metod 

2.1 Inledning 

I följande kapitel redogörs för den forskningsansats och undersökningsansats vi har använt 

oss av samt de kriterier som finns beskrivna för vetenskaplig studie. Vidare görs en 

redogörelse för de källor som använts i uppsatsen samt en kritisk diskussion kring 

användandet av dessa.  

2.2 Forskningsansats 

I huvudsak nämns två olika forskningsansatser för att förklara förhållandet mellan teori och 

praktik, deduktiv och induktiv teori (Arbnor, 1994, s. 107).  

 

Darmer (1995, s. 40) skriver att den deduktiva teorin innebär att man som forskare 

undersöker om de samband som teorin framhållit verkligen föreligger. Detta försöker man 

påvisa med hjälp av den datainsamling forskaren erhållit. Syftet med den deduktiva ansatsen 

är att ha teorier som utgångspunkt för empiriska observationer (Knut, 1992, s. 15). 

 

Processen kring den induktiva teorin är således i motsatts till den deduktiva. Här utgås det  

ifrån observationer och iakttagelser som faktisk kunskap och beskriver sedan teorier eller 

generella mönster med hjälp av dessa. Processen innebär övergång från empiri till teori 

(Arbnor 1994, sid 108). 

2.2.1 Val av forskningsansats 

Vi har utgått ifrån en induktiv forskningsansats i vår uppsats, eftersom vi undersöker de olika 

instansernas attityder avseende förslagen på värderingsregler för finansiella instrument. Med 

bakgrund till detta anser vi att empiri är vår utgångspunkt i processen av uppsatsen. Med hjälp 

av underlag och analys av vår datainsamling kommer vi slutligen dra egna konkreta slutsatser 

där den empiriska undersökningen slutligen kommer att leda till teorier. Den insamlade data 

kring ämnet kommer att ligga till grund när våra frågeställningar besvaras.  

 

Då vår forskningsansats är att undersöka och analysera de olika attityderna från instanserna är 

det svårt för oss att generalisera de olika svaren som karaktäriserar den induktiva teorin.  

Remissvaren som behandlats är inte enhetliga med varandra vilket har medfört att vi inte haft 

möjlighet till att lägga fram allmänna slutsatser om de olika svaren.  Detta har gjort att vi inte 

har kunna lägga fram en teori i dess rätta bemärkelse. Asbjorn (2000, s. 36) skriver att foga 

ihop empiri och teori ofta är vanskligt men med våra pragmatiska arbetsmetoder skall vi 

besvara forskningsfrågorna trots att det inte framtagits någon egen teori.   

2.3 Undersökningsansats 

Vid en samhällsvetenskaplig forskning diskuteras det kring två olika arbetsmetoder vid en 

undersökning och dessa två är kvantitativa och kvalitativa metoder (Holme & Solvang, 1997, 

s. 75-76). Vidare skriver Holme och Solvang (1997, s. 76) att likheten mellan de olika 

metoderna är det gemensamma syftet, angreppssätten är således den gemensamma nämnaren 

då de är inriktade på att ge en bättre förståelse kring ämnet. Val av metod skall falla på vilken 

metod som bäst belyser det specifika problemområdet för forskaren. Skall man hårdra den 

kvantitativa ansatsen utgår den ifrån en testande problemställning där syftet med frågan är att 

finna omfånget, frekvensen eller utsträckningen av ett visst fenomen. Detta innebär att 

metoden således går på bredden och fokuserar på många undersökningsenheter. 

Konsekvensen blir att undersökningen ger relativt få nyanser. Huvudpoängen med ett 



 

kvantitativt angreppssätt är att man måste kategorisera och precisera centrala begrepp innan 

genomförande av den empiriska undersökningen (Jacobsen, 2002, s. 56). Denna ansats 

kännetecknas av att under forskningsprocessen separeras de olika skedena hypotesbildning, 

datainsamling, dataanalys och tolkning (Tufte, 2002, s. 73). 

 

Det som är utmärkande för den kvalitativa undersökningsmetoden är att den får fram 

nyanserad data och jobbar på djupet. För att utföra metoden medför det att forskaren allt som 

oftast koncentrerar sig på endast ett fåtal undersökningsenheter (Jacobsen, 2002, s. 56). En 

kvalitativansats genererar i specifika teorier för att underlätta tolkning och förståelse för 

ämnet. Inom detta angreppsätt är analysen av data mer integrerad under datainsamlingen. 

Forskare tolkar kontinuerligt information under insamlingen av data och på så vis formas och 

ändras hypoteser och teorier under förloppets gång (Tufte, 2002, ss. 68-72).  

2.3.1 Val av undersökningsansats 

Den metod vi kommer att använda oss av i vår studie är den kvalitativa. Remissvaren som 

utgör vår empiri kan inte tolkas som kvantifierbara, detsamma gäller forskningsfrågor som vi 

formulerat. Dessa punkter kan endast tolkas respektive besvaras utifrån det kvalitativa 

datamaterialet som återges i empirin. Fördelen med en kvalitativ studie är att den medför en 

mångfassitet och ett djup till ämnet. Vi är medvetna om att  en kvalitativ studie kan ha 

svagheter och några exempel på det kan vara att ämnet man forskar kring härrör studier från 

en enda miljö, att forskningen är för subjektiv och att det då medför svårigheter i att 

replikera undersökningen samt att det kan uppstå problem med generalisering. Med vetskap 

om svagheterna är vi övertygade om att vi kan undvika subjektivitet och generalisering då vi 

undersöker de olika instansers yttrande. 

2.4 Kritisk granskning 

Replikerbarhet, validitet och reliabilitet utgör de tre grunderna för samhällsvetenskaplig 

forskning. För att kunna mäta studiens relevans knyter man samman studien med dessa tre 

kriterier. Replikerbarhet i studien visar att forskaren inte har styrt studien, utan 

undersökningen kan göras om av en annan forskare och samma resultat uppnås, dvs. att 

förutsättningar inte har påverkat studien (Jacobsen, 2002, s. 37). Validitet kan delas upp i 

olika kategorier; begreppsvaliditet, intern validitet och yttre validitet. Validitet mäter hur väl 

undersökningen hänger ihop och även om data som samlats är relevant till frågeställningen 

(Johannessen, 2002, s. 47). Reliabilitet är mått på hur pålitligt resultatet är och hur mycket 

man kan förlita sig på utfallet (Johannessen, 2002, s.42).  

 

Vad gäller replikerbarhet anser vi oss själva ha varit opartiska under studiens gång genom att 

endast ha använt oss av nedskriven fakta och har i högsta mån undvikt att låta åsikter 

påverka det material som samlats. Om studien görs om inom en snar framtid kan samma 

resultat förväntas, vid analys av samma remissvar. Skulle studien göras om efter att företag 

börjat tillämpa K3 och kapitel 11 samt kapitel 12, kan resultatet variera beroende på hur 

företagen ser på värdering av finansiella instrument efter att ha tillämpat respektive kapitel 

vid upprättandet av en årsredovisning. Reliabiliteten i uppsatsen är hög eftersom att vi 

behandlat offentliga dokument som upprättats av de svarande. Dokumenten har tidigare inte 

behandlats och därför är innehållet pålitligt och vi anser det inte finnas någon risk för 

manipulering av materialet.  

 

Som nämnt i texten ovan, finns olika typer av validitet. De som vi anser är nämnvärda är 

intern validitet och yttre validitet. Intern validitet mäter om det finns ett samband mellan 

frågeställningen och undersökningen (Bryman, 2009, s. 257). Vi kan i denna undersökning 



 

konstatera att den interna validiteten är hög genom att vi genom vår forskning har fått svar 

på våra frågeställningar. 

 

Extern validitet mäter huruvida generaliserbar undersökningen är, vilket innebär att man kan 

använda denna undersökningens slutsats i en annan studie (Johannessen, 2002, s. 240). Vi 

har använt oss av alla offentliga dokument som varit tillgängliga utan att skilja på vilken 

institution det är som besvarat remissen. Därför kan vi med all säkerhet säga att vi inte 

särbehandlat något svar. Däremot kan vi inte säga om denna undersökning kan användas i en 

annan miljö eftersom att vi enbart har behandlat remissvaren och inte gjort någon vidare 

undersökning, som att intervjua företag. Av alla 34 remisser som skickades ut fick BFN in 

svar från mindre än hälften, och det påverkar också den yttre validiteten.  

2.5 Datainsamlingsmetod 

Det finns olika sätt att samla in data på, antingen kan man få information via primärdata eller 

sekundärdata. Skillnaden här är att vad gäller primärdata är det data som på egen hand har 

samlats in. Ett exempel på detta kan vara om man via någon intervju har fått tillgång till viss 

information och personligen tagit till sig den informationen som leder till att man är den 

”första källan”. Sekundärdata är när man använder sig av information som andra samlat 

ihop, som exempelvis hemsidor och artiklar. Beroende på den typ av problemställning som 

finns, väljs respektive insamlingsmetod därefter. Sedan är tillförlitligheten på källan den 

viktigaste aspekten, oavsett om det är primärdata eller sekundärdata (Halvorsen, 1992, s. 72). 

 

Den insamlingsmetod som passar i denna uppsats är insamling av sekundärdata. Vi kan även 

via primärdata få information från de olika institutionerna men eftersom att deras svar redan 

skrivits ned och skickats in till BFN är det lika givande att gå igenom de inskickade 

dokumenten. Utöver de offentliga dokumenten har vi möjlighet att använda oss av artiklar, 

böcker, årsredogörelser och liknande informationskällor som faller in under dessa kategorier. 

Alla dessa datainsamlingsmetoder faller under fliken sekundärdata då vi tar till oss av 

information som samlats på annat håll av andra individer.  

 

Jacobsen (2002) menar att vid användandet av sekundär data är det viktigt att ha i åtanke att 

författaren vid skrivandet skall ha varit objektiv, och detta för att inte påverka läsaren. Vi vill 

kunna dra våra egna slutsatser och ha ren fakta när vi analyserar all samlad fakta. Eftersom 

att remissvaren som skickats in till BFN inte har bearbetats utan är direkt från de olika 

institutionerna, kan svaren enligt Jacobsen (2002) med högst sannolikhet klassas som säkra 

källor. 

2.6 Urval 

Remissen från BFN skickades ut till 34 institutioner för svar och enbart 20 institutioner gav 

respons. Remissen i helhet handlar om sättet man ska värdera finansiella tillgångar på, inom 

K3 regelverket, då man tillfört två nya kapitel om sätt att värdera de finansiella instrumenten 

på. Vi har valt att ta hänsyn till alla 20 svar som kommit in till BFN och analysera alla 

svaren fråga för fråga. Remissen som skickades ut innehöll tre frågor och vi kommer alla 

avgränsa oss till de tre områdena som frågorna berör. Dock kommer vi att lyfta fram de 

finansiella instrument vi anser är viktiga att förklara för att öka förståelsen för uppsatsens 

innehåll. 

De 20 offentliga dokumenten är dokument som är inskickade från: Ekobrottsmyndigheten, 

FAR, Fastighetsägarna, Finansbolagens förening (FF), Föreningen stiftelser i samverkan 

(SiS), Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, Hyresgästföreningen, Ingblad och 

Lundqvist, Kammarrätten i Göteborg, Lantbrukarnas Riksförbund (LRF), 



 

Riksidrottsförbundet, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag (SABO), Svenska Bostäder 

(SB), Skatteverket (SKV), Statistiska Centralbyrån (SCB), Sveriges Redovisningskonsulters 

Förbund (SRF), Sveriges Byggindustrier, Svenska Kyrkan, Svenskt Näringsliv och 

Sydsvenska Industri- och Handelskammaren. Vi anser att de svar alla 20 remissinstanser har 

skickat in är väsentliga för studien och tillförlitliga, och av den anledningen har vi behandlat 

alla svaren.  

2.7 Intressentmodellen 

För att lättare kunna framföra de olika remissvaren som BFN fått in, har vi använt oss av en 

modell. Intressentmodellen hjälpte oss att kategorisera de olika intressenterna utifrån hur de 

har svarat. En närmare förklaring av modellen kommer att tas upp i kap 3.8 och 3.9, och där 

visar vi även hur vi har värderat de olika remissvaren.  

2.8 Källkritik 

Sekundärdata består bland annat processdata, det är data vars information produceras utan 

hänsyn till att någon använder sig av den givna informationen och därför krävs det att man är 

kritisk vid granskning av sådana data (Halvorsen, 1992, s. 73). Vi har varit mycket noga med 

vårt urval av data. Det har enbart använt oss av den information från de källor som vi anser 

är säkra och pålitliga, för att få ut bästa möjliga resultat av studien.  

2.8.1 Böcker 

Friberg (2006, s. 44) menar att det är viktigt att ha en viss kunskap om författaren för att 

kunna värdera hur väl skickligheten var vid bokens publiceringsdatum. Samtidigt är det 

viktigt att vara medveten om författarens objektivitet för att säkerställa att fakta som 

författaren framför inte blivit påverkad av dennes egna åsikter. Vidare anser Friberg (2006, 

s. 44) att även vetenskapliga artiklar och rapporter är aktuella vid uppsatsskrivandet, och vi 

har precis som vid läroböcker, utvärderat författare såsom publiceringsdatum. Vi har även 

tagit hänsyn till de lagar som gällde vid tillfället då böckerna trycktes, det för att det kan 

förfalla sig att enstaka lagar kan komma att ha ändrats.   

 

Fokus ligger på böcker för samhällsvetenskaplig forskning, och då kommer vi att jämföra 

flera böcker inom samma område för att få en så omfattande uppfattning av ämnet som 

möjligt och undvika påverkande texter. Vi kommer även använda oss av lagböcker, detta för 

att kunna bedöma värderingen samt få en uttömmande beskrivning kring de finansiella 

instrumenten.  

 

Vidare i uppsatsen kan man finna att PriceWaterhouseCoopers (PwC) har använts som en 

referenskälla. Vi ansåg detta vara relevant då det inte finns mycket material att arbeta med 

vad gäller K3-regelverket, eftersom detta är ett nytt regelverk. Dessutom ansågs det vara en 

pålitlig källa då PwC har en lång erfarenhet av revision och redovisning, och kan bidra med 

givande information vad gäller värdering av finansiella instrument i bokslut.  

2.8.2 Internet 

I dagens samhälle nyttjas inte enbart bibliotekets resurser av böcker när man eftersöker 

information. Welman (2001, s. 34) menar att man nuförtiden använder sig mer och mer av 

internet för upplysning. Författaren skriver vidare att utvecklingen av webbsidor och 

elektroniska publikationer har haft en enorm inverkan på forskarhandlingen och den 

generella kommunikationskapaciteten, vilket har ändrat forskares arbetsmetoder. Vidare 

skriver Welman (2001, s. 34) i sin bok att den data man samlar på sig via internet är av den 



 

betydelsen att de anses mindre trovärdiga i motsats till tryckta källor. Anledningen till detta 

är att webbsidorna dagligen kan uppdateras och ändras. 

 

Webbsajter och webbsidor utgör en stor del av den informationskälla som man har tillgång  

till men trots denna uppsjö av information skall man vara uppmärksam vad man tar del av. 

Ur en forskares synpunkt är det av nödvändighet att finna rätt webbsidor som berör den 

problemformulering som forskaren formulerat. Detta medför att man måste använda sig av 

ett flertal sökmotorer för att få ett så stort omfång kring ämnet som möjligt. Trots det innebär 

det fortsatt att ett flertal relevanta webbsajter faller bort. Man skall ha i åtanke att 

användning av åtskilliga sökmotorer genererar inte i relevant data, utan många gånger kan 

den data man erhållit rymma skevheter samt att sökmotorer gör ett skevt urval av webbsajter 

(Bryman & Bell, 2008, ss. 582-583). För att forskare skall kunna få ett stort genomslag kring 

sin sökning på internet, gäller det att ha tålamod och pröva så många sökord som möjligt och 

utöver det se över vilka ord som kan ses lämpliga i sin sökning (Bryman,  2008, s. 584). Då 

ständigt nya webbsajter uppkommer och andra försvinner i nästan samma takt skall man som 

forskare vara observant om undersökningarna grundar sig på webbsajter. Många 

internetsidor kan grunda sina analyser och information på sajter som inte längre finns och 

tillgå, detsamma gäller att nya sajter kan dyka upp när datainsamlingen redan är gjord. Med 

detta i bakhuvudet är det viktigt att ha som sedvana att notera det datum webbdressen är 

besökt och ha som referens. Det är viktigt att regelbundet föra noteringar om besök på 

diverse internetsidor, som är av betydelse (Bryman 2008, 584-585).  

 

I vår uppsats utgör webbplatser en stor och viktig typ av källa. Ovan har vi återgivit de 

aspekter som vi tagit stor hänsyn till. En specifik webbplats är BFNs hemsida, vilket frekvent 

har besökts då internetsidan har använts som en informationskälla under arbetets gång. Vi har 

gjort den bedömningen att det är en pålitlig källa då det är BFN som ansvarar för utgivelserna 

på hemsidan.   

2.8.3 Artiklar 

Vid användandet av denna typ av sekundärdata är det viktigt att ha medvetenhet om att dessa 

typer av data kan ha samlats in och använts för en annan intention. Detta kan innebära att det 

kan uppstå en otillräcklighet i konventionen mellan den information vi kan använda och vi 

vill använda det till (Jacobsen, 2002, s. 186). Beroende på kunskaps- och kompetensnivå 

kring ämnet ligger ansvaret hos forskare att bedöma huruvida kvalitén på källan, enligt 

Jacobsen (2002, s. 62). 

 

Vi har gjort den bedömning att artiklar vars författare är experter och forskare kring vårt 

specifika ämne är tillförlitliga källor av hög kvalité. Vi har använt oss av databasen Business 

Source Elite (Borås Högskola) när vi gjort sökning om vetenskapliga artiklar. De artiklarna 

som studien behandlar är kopplade till IFRS for SMEs, IASB, finansiella instrument samt de 

olika teorierna som vi använt oss av i uppsatsen. Med den erfarenheten vi fått under 

studietiden har vi kunnat göra en bedömning av kvalitén på informationen av de använda 

källorna.  

2.8.4 Offentliga dokument 

Benämningen dokument är inte alltid lika tydlig som man tror att den är. Dokument kan 

delas in i fyra olika kategorier: hemligstämplade, skyddade, tillgängliga för arkivforskning 

och helt öppna för allmänheten. All material som förespråkas och skrivs på statlig och 

kommunal nivå utgör offentliga dokument, med undantag av hemliga dokument (May, 2001, 

s. 218).   

http://costello.pub.hb.se/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=bsh
http://costello.pub.hb.se/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=bsh


 

 

Remissvaren som vi analyserar är offentliga dokument då de är tillgängliga för allmänheten 

att läsa och ta del av. Syftet med dokumenten är däremot att påverka ett regelverk med 

kritiken samt förslag på ändringar som givits och det kommer vi att ha i åtanke när vi väl 

behandlar dokumenten.  



 

3 Teoretisk referensram 

3.1 Inledning 

Inledningsvis beskrivs vad IFRS for SMEs står för och därefter beskrivs K-projekten som har 

sitt ursprung i IFRS for SMEs. Vidare förklaras den redovisningslagstiftning som finns i 

Sverige, som är lagtexter som haft en inverkan på utformningen av K3-regelverket. Vi 

kommer i detta kapitel ha med en mer förklarande text om finansiella instrument och även en 

anpassad intressentmodell. 

3.2 IASBs utformning av IFRS 

IASB är organisation vars syfte är att utveckla internationella redovisningsstandarder. 

Organisationen består idag av 15 medlemmar som är ansvariga för utvecklingen av nya 

redovisningsstandarder som kallas för IFRS (IFRS, 2013). Syftet bakom IFRS är att 

harmonisera kraven på finansiella rapporter i de börsnoterade företagen och på så sätt belysa 

de resurser och annan information som kan vara av intresse för investerare, anställda eller 

andra berörda. I vissa länder är det lag på att tillämpa IFRS i företag, detta inkluderar även 

alla de länder som ingår i EU. Över 90 länder som inte har IFRS som en redovisningsstandard 

tillåter företag att använda sig av standarden ändå, om så önskas (Donnelly, 2007, s. 117). 

Företag började upprätta bokslut enligt IFRS år 2005 och standarden användes då inom EU 

och även av Hong Kong, Australien och Sydafrika (Hines, 2007, s. 5). 

3.2.1 IFRS for SMEs 

År 2003 bestämde sig IASB för att även utforma redovisningsregler för små och medelstora 

företag. Då 95 % av alla företag som fanns på marknaden, var små och medelstora företag  

var detta ett välbehövligt projekt som IABS startade (Evans et al., 2005, ss. 24-38). Alla 

företag som skulle beröras av dessa regler och principer hade då möjlighet att lämna 

kommentarer och detta gav IASB möjlighet till att forma standarden till att passa företagen 

(Christie, Brozovsky & Hicks 2010 s. 41).  

 

IFRS for SMEs är ett internationellt ramverk för icke börsnoterade företag som kan definieras 

som små och medelstora företag som upprättar en finansiell rapport för externa intressenter. 

IFRS for SMEs är en förenklad variant av IFRS med syfte att underlätta för användarna. 

Arbetet med att gå igenom alla kommentarer och korrigera det utskick som hade gjorts 2007 

blev klart 2009 och då utgavs standarden (Pacter, 2007, s. 16). 

 

Alla företag har möjlighet att tillämpa IFRS for SMEs med undantag för börsnoterade företag 

och finansiella institutioner. IFRS for SMEs är en simplifierad version av IFRS och har ett 

innehåll av 35 kapitel. I varje kapitel företräds redovisningsområden samtidigt som de olika 

lagarna återges och detta för att göra det enklare för mindre företag att använda sig av 

standarden ( IFRS for SMEs 2009, ss. 7-8).  

3.3 K-projekten 

År 2004 bestämde sig BFN för att inta en ny riktning i sitt arbete. Den nya riktningen skulle i 

sin tur innebära att fyra nya regelverk publicerades och som tidigare benämnts i avsnitt 1.1 

heter regelverken K1, K2, K3 och K4. De fyra nya regelverken hade som syfte att kunna 

appliceras på olika företag beroende på storlek eller organisationsform. Slutfallet blev inte 

riktigt som tänkt och istället valde man att låta andra faktorer än storlek och 

organisationsform få bestämma vilket regelverk man ville använda. De företag som kan 



 

använda sig av regelverken är företag som är skyldiga eller vill upprätta ett årsbokslut (kan 

vara förenklat årsbokslut), en årsredovisning och/eller en årsredovisning enligt IFRS. Om ett 

företag uppfyller något av dessa krav har det företaget möjlighet att använda sig av de 

regelverket de anser är lämpligt (BFN Information om K-projektet, 2010).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Fig. 1) 

 

De olika regelverken är formade efter storlek på företag. K1-regelverket är avsett för enskilda 

näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut och ideella föreningar samt registrerade 

trossamfund som upprättar förenklat årsbokslut. K2-regelverket är vägledning för mindre 

ekonomiska föreningar som har en årsredovisning och även mindre aktiebolag, definition på 

mindre aktiebolag finns i ÅRL (BFN Information om K-projektet, 2010). K4-regelverket 

kommer att avse företag som är börsnoterade företag och kan upprätta en koncernredovisning 

enligt Interational Accounting Standards (IAS) ( BFN K-projektet, 2010, ss. 1-2). Figur 1 ( 

BFN K-projekt, 2012) är tagit ifrån ett av BFNs offentliga dokument. 

3.3.1 K3-regelverket 

Syftet med K3-regelverket är att skapa ett gemensamt regelverk som är lätt att förstå och 

använda. K3 har sin grund i ÅRL och utöver ÅRL är IFRS for SMEs den standard som K3 

baseras på, vilket man tydligt kan se på kapitelindelningen. Vid tillämpning av K3-regelverket 

skall enbart detta regelverk användas då det är ett eget regelverk. Vid oklarheter är det möjligt 

att se över i bestämmelser som berör liknande frågor (BFN Vägledning 2012b). År 2008 

meddelande BFN även att K3-regelverket dessutom skulle påverkas av RR 1-RR 29. En stor 

skillnad mellan K3 och RR 1-RR 29 samt IFRS for SMEs är att upplysningskraven är 

betydligt färre. Upplysningskraven kommer att anpassas utefter storlek på företaget som 

tillämpar K3 vilket innebär att om företaget är mindre kommer upplysningskraven inte vara 

lika svåra att handskas med (BFN Normgivningsprojekt, 2008).  

 



 

Den 12 oktober 2011 beslöt BFN att K3-regelverket skall kunna användas av företag som 

upprättar årsredovisningar efter 31 december 2013. Remisser skickades ut till olika instanser 

där de kunde dela med sig av sina synpunkter för att förbättra utformningen på K3-

regelverket. Det beslöts i februari 2011 att om en regel i K3 går emot ÅRL och direktivet 

skall denna regel ändras. Om det däremot inte strider mot direktivet utan bara ÅRL, skall 

BFN lämna önskan om lagändring. K3 kommer att kompletteras med lagtextrutor och för 

enkelhetens skull skall kommentarer finnas lättfunnet till den lag/regel kommentaren avser ( 

BFN Information om K3-projektet, 2011).  

 

Den 8 juni 2010 skickade BFN ut remisser till olika institutioner för att få respons på K3 

regelverkets utformning (BFN u.å.). I det utkastet som skickades ut fanns inte kapitel 11, 

kapitel 12 och  kapitel 26 med ( BFN Vägledning, 2012b). Senare samma år beslöt BFN att 

komplettera K3-regelverket med de kapitel som tidigare inte funnits med. Kapitel 11 berör 

finansiella instrument vid värdering av anskaffningsvärde, kapitel 12 berör finansiella 

instrument värderade enligt 4 kap 14 a - 14 e §§ ÅRL (verkligt värde) och kapitel 26 handlar 

om aktierelaterade ersättningar ( BFN Vägledning, 2012a). 

3.4 Redovisningslagstiftning 

EUs 4:e, 7:e och 11:e bolagsrättsliga direktiv har lett till att vissa förändringar har skett i den 

svenska redovisningslagstiftningen. ÅRL kom till för att vägleda de som definieras som 

bokföringsskyldiga enligt bokföringslagen. De som inte innefattas av ÅRL har fått separata 

årsredovisningslagar, och detta omfattar försäkringsföretag samt kreditinstitut och 

värdepappersbolag (FAR, 2000, s. 3). ÅRL är anpassad till EUs direktiv och ändamålet med 

direktiven är att minska de olikheter som finns mellan medlemsländerna i de lagar och regler 

om redovisning (PwC, 2012, s. 9). 

3.4.1 Bokföringsnämnden 

Den myndighet i Sverige som jobbar under regeringen och ansvarar för att utveckla god 

redovisningssed är BFN. I arbetet med utveckling av regelverket omfattas även förenkling och 

smidig anpassning för att företagare skall kunna förstå och använda sig av regler och principer 

utan problem. Huvuduppgiften för BFN är att utge lagar och föreskrifter till småföretagare 

och vid behov kunna bistå med upplysning i redovisningsfrågor. Denna myndighet klassas 

även som statens expertorgan på sitt område och deras mål är att ständigt förbättra de 

standarder som finns för bokföring och redovisning i små och medelstora företag (BFN 

Vägledning 2012b). BFN har även ansvaret för att förmedla hur företag skall tillämpa 

bokföringslagen och ÅRL i sitt bokslut (BFN, 2012). 

3.4.2 Bokföringslagen  

I Sverige har det funnits en bokföringslag sedan 1929. Redan på mitten av 1800-talet fanns 

det förordningar gällde handelsböcker och handelsräkningar. Bokföringslagen på den tiden 

innefattade 28 paragrafer och var på totalt fem sidor. År 1929 när bokföringslagen trädde i 

kraft var principen bakom lagen att bokföringen skulle ske med "allmänna bokföringsgrunder 

och med iakttagande av god köpmannased (Westermark, C., 2005, s. 12). År 1999 utformades 

den nya bokföringslagen som är den senaste versionen. I 1 kap 1 § BFL (Riksdagen. 2012) 

kan man läsa om lagens innehåll som omfattar bland annat kretsen av bokföringsskyldiga, 

räkenskapsår och bokföringsskyldighetens innebörd. 

 

Enligt 4 kap 1 § BFL (Riksdagen, 2012) skall ett bokslutsföretag upprätta en balansräkning 

samt avsluta den löpande bokföring som inkluderar en årsredovisning om företaget är ett 

aktiebolag, ekonomisk förening, handelsbolag och om det är ett företag som omfattas av lagen 



 

(1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag eller lagen (1995:1660) 

om årsredovisning i försäkringsföretag. Syftet med lagen är att skydda de som investerat i 

företaget och även andra som berörs av företaget såsom ägare, anställda och intressenter 

(Westermark, C. 2000, s. 14).   

3.4.3 Årsredovisningslagen 

ÅRL har inte alltid funnits lika länge som bokföringslagen, vilket kan vara lätt att tro med 

tanke på att bokföringslagen hänvisar väldigt mycket till ÅRL. År 1995 utformades ÅRL 

(Törning, E & Olsson, M, 2007, s. 7) och användes till en början av banker och 

försäkringsföretag. Under de senaste åren har ett antal ändringar skett i ÅRL för att kunna 

anpassa lagen till EU-rättens krav samt för att förenkla lagtexten för företagare som använder 

sig av den (PwC, 2012, ss. 7-9). Enligt 1 kap 1 § ÅRL innehåller lagen regler och principer 

gällande hur en årsredovisning, koncernredovisning och delårsrapport upprättas samt 

offentliggörs. En årsredovisning skall enligt 2 kap 1 § ÅRL bestå av en balansräkning, 

resultaträkning, noter och en förvaltningsberättelse. 

3.5 God redovisningssed 

Enligt 2 kap 2 § ÅRL skall årsredovisningen upprättas på ett överskådligt sätt och i enlighet 

med god redovisningssed. God redovisningssed är inte ett uttryck som alltid är glasklart för 

varken den ickepåläste eller den påläste (Westermark, C., 2005, s. 96). BFN är den svenska 

myndigheten som har ansvaret att förmedla vad god redovisningssed är samt utveckla god 

redovisningssed i enlighet med bokföringen (Riksdagen. 2012). Alla svenska företag måste 

upprätta bokslutet i enlighet med god redovisningssed, oavsett den redovisningsprincip som 

företaget använder sig av, som ofta brukar bero på verksamhetsområde. BFN förklarar god 

redovisningssed som "allmänna råd respektive rekommendationer från normgivande 

organ"(BFN, 2012).  

3.6 Rättvisande bild 

I 2 kap 3 § ÅRL kan det utläsas att balansräkningen, resultaträkningen och noterna skall 

upprättas som en helhet och ge en rättvisande bild av företagets ställning och resultat. Om det 

behövs för att en rättvisande bild skall ges, skall det lämnas tilläggsupplysningar (Riksdagen, 

2012). 

 

Med rättvisande bild menas att företagets ekonomiska ställning skall framgå av balans- och 

resultaträkning. Om den information som ÅRL kräver skall vara med, inte är tillräcklig nog 

för att ge en rättvisande bild av företagets ekonomiska ställning skall detta, enligt 2 kap 3 § 

ÅRL, upplysas i den finansiella rapporten. Detta är ett krav från EG-rätten och skall därmed 

tillämpas i de svenska företag som upprättar en årsredovisning. De upplysningar som lämnas 

utöver de som krävs enligt ÅRL, skall finnas i noterna och klassas i annat fall som otillräcklig 

information (Tholin&Larsson, 2000, ss. 73-74), vilket även framgår av 2 kap andra stycket 

ÅRL. Tholin och Larsson (2000, s. 75) skriver vidare i sin bok att begreppet "rättvisande bild" 

har fastställts av EG-domstolen och kan därför inte tydas av svensk lagstiftning utan enbart av 

EG-domstolen som har rätt att uttala sig om detta.  

3.7 Redovisningsrådet 

År 2007 ersatte Rådet för Finansiell Rådgivning (RFR) Redovisningsrådet (RR). De uppgifter 

RR, tillsammans med redovisningsrådets akutgrupp, hade var att offentliggöra 

redovisningsrekommendationer för noterade företag. Trots att Redovisningsrådet blivit ersatt 

kommer de rekommendationer, RR 1-RR 29 som skrevs fram till 1 januari 2005 att finnas 



 

kvar. I de fall som rekommendationerna krockar med lagar som är aktuella i dagsläget 

kommer alltid lagen i första hand BFN, 2013). 

3.8 Stakeholder theory 

Stakeholder theory, eller fritt översatt på svenska intressentmodellen, grundades av R. Edward 

Freeman. Med tiden har denna teori fått ökad betydelse, där ett flertal forskare och författare 

möjliggjort dess teoretiska djup och utveckling (Emerson Wagner et al., 2011). Freeman kom 

att presentera sin teori  för första gången i sin bok Strategic Managment: A Stakeholder 

Approach, som publicerades år 1984 (Laczniak and Murphy, 2012). Idéerna som Freeman 

hade, som senare kom att utvecklas till intressentmodellen, uppstod ur ett organisatoriskt 

sammanhang. Enligt honom uppfattades inte företagen som självförsörjande utan ansågs vara 

beroende av den yttre miljön som bestod av grupper utanför organisationen (Emerson Wagner 

et al., 2011).  

 

Andemeningen med boken var att erbjuda en mer pragmatisk inställning till strategier som 

uppmanade företag att vara medvetna om intressenter. Freeman menade på att den ökande 

medvetenhet som hans teori medförde inte gick att finna i de då befintliga 

företagsekonomiska teorierna (Laczniak and Murphy, 2012). Ursprunget till konceptet om 

intressenterna kom ifrån  företagsekonomisk litteratur och kan spåras tillbaka till Adam Smith 

och hans teorin om moraliska känslor. Vidare menade Freeman att organisationer bör ta 

hänsyn till andra intressenters intressen när de fattar strategiska beslut (Emerson Wagner et 

al., 2011).  

 

Freeman skriver om att de dåvarande teorierna saknade rätt ”utrustning” att ta itu med 

kvantitet och andra typer av förändringar som skedde i omvärlden. Exempel på vad han ansåg 

vara andra typer av förändring är utländsk konkurrens, nya industriella relationer, statliga 

reformer och ökad miljöhänsyn. Freeman påstod i sin teori att det uppstod slags grupperingar i 

olika miljöer, både för de interna intressenterna som är ägare, kunder, anställda och 

leverantörer samt de externa intressenter som är myndigheter, konkurrenter, konsumenter och 

media. Målet var att med hjälp av teorin ge ägarna varningar om eventuella ekonomiska 

farhågor, öka deras medvetenhet. Freeman vill även att hänsyn och erkännande åt olika 

individer eller grupper skulle öka då dessa kunde påverka/påverkas av företagets utförande 

(Laczniak and Murphy, 2012).  

 

Roten för intressentmodellen är uppbyggd på fyra viktiga akademiska områden, sociologi, 

ekonomi, politik och etik. Modellen är dessutom baserad på särskild litteratur om företagens 

planering, systemteori, företagens sociala ansvar och organisationsteori. Vad Freeman 

försökte förklara var relationen mellan företaget och dess omvärld samt dess beteende i denna 

miljön. Författaren beskrev sin modell som ett diagram där företaget är placerat i mitten och 

involverad med intressenter kopplade till företaget. I denna modell är företaget och de olika 

relationerna är tvåfaldiga, det vill säga att det sker ett utbyte av ”intresse”. Relationerna 

mellan varje intressent är oberoende av varandra (Emerson Wagner et al., 2011).   

 

De grundläggande förutsättningarna för intressentmodellen är att organisationen träder i 

relationer med många olika grupper som kallas för intressenter. Teorin  fokuserar på naturen 

av dessa relationer i termer av processer och resultat för företaget och för intressenterna. Den 

förklarar hur intressenterna försöker påverka organisatoriska beslutsprocesser för att få det att 

överensstämma med de egna behoven och prioriteringarna. Tillägg till organisationens roll är 

att dessa ska försöka förstå och balansera de olika intressen som kommer från grupperna. 

Detta ledde till att begreppet stakeholder management utvecklades för organisationer att 



 

känna igen, analysera och undersöka egenskaper hos individer eller grupper som påverkar 

eller påverkas av organisatoriskt beteende. Där ledningen först och främst identifierade 

intressenter, tolkade deras behov och intresse och bygger sedan upp en relation. (Emerson 

Wagner et al., 2011). Grönlund, Tagesson och Öhman (2010, s.14) skriver i sin bok att 

oberoende av storlek, verksamhet eller ägande har alla företag någonting gemensamt. Det 

gemensamma i detta fall är att samtliga företag  framställer varor och tjänster med hjälp av 

varierande medel. Detta innebär att ett flertal olika parter kommer i kontakt, antingen direkt 

eller indirekt, med företaget.  

 

Själva modellen har kommit att modifierats ett flertal gånger (Olve, 2008, s. 49). Enbart 

företagens fantasi och omdöme sätter stopp för vilka intressenter man kan ha med i sin 

modell. Beroende på hur konkreta och specificerade dessa är desto fördelaktigare är det (Ibid. 

s. 89). Ursprunget till konceptet om intressenterna ligger i företagsekonomisk litteratur och 

även dessa kan spåras tillbaka till Adam Smith och hans teori om moraliska känslor. Utifrån 

detta perspektiv, hävdade Freeman (1984) att branschorganisationer bör ta hänsyn till 

intressen andra intressenter har när de fattar strategiska beslut. Målet med hans arbete var att 

avgränsa en alternativ form av strategisk ledning som ett svar på stigande konkurrenskraft, 

globalisering och den ökande komplexiteten i företagets verksamhet (Emerson Wagner et al., 

2011). 

 

Trots en utbredd användning av teorin finns det många som antar termen utan att varken 

definiera begreppet eller ha någon klar uppfattning om vad ordet intressent egentligen 

betyder. Otaliga definitioner av stakeholder theory har lagts fram efter att Freeman presenterat 

sin teori. Inget av de förslag som presenterats har bidragit med någon enighet om att använda 

en och samma definition och därför finns det ingen definitiv och riktig definition på teorin. 

Olika forskare har kommit att definiera begreppet på olika sätt. Vad som dock sammanfaller 

lika i deras olika definitioner är principen om att företagen skall i mindre eller större 

utsträckning ta hänsyn till de behov, intressen och influenser från folk och grupper som 

antingen påverkar eller kan påverkas av företagets politik och verksamhet (Emerson Wagner 

et al., 2011). Vilka grupper som kan kallas för intressenter är något företaget avgör helt själva, 

det kan således variera från företag till företag. De får på eget intiativ vidga sitt perspektiv och 

identifiera andra intressenter i företaget (Olve, 2008, s. 89). I huvudsak nämns följande som 

intressenter: ägare, företagsledare, kunder, samhälle, finansiärer, leverantörer och anställda 

(Grönlund et al, 2010, s.15). 

 

 

 

 



 

3.9  Intressentmodellen 

Här ser vi i figur 2 (wdict, 2013) företaget är placerat i mitten och att olika intressenter är 

”kopplade” till företaget på ett eller annat sätt. Som Emerson (2011) beskrev har företaget och 

de olika intressenterna en är tvåfaldiga relation, det vill säga att det sker ett utbyte av 

”intresse”, . Relationerna mellan varje intressent är dock oberoende av varandra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig 2. 

 

Vidare kommer vi enbart att beskriva de intressenterna Grönlund (2010) tar upp i sin bok. Vi 

kommer utefter egen bedömning sortera in intressenterna i egna kategorier.  

3.5.1 Ägare 

Informationen som ägare tar del av drivs av målet att de investerade pengarna i företaget skall 

generera i så hög avkastning som möjligt (Grönlund, 2010, s. 14). Ägare är så kallade 

residualrisktagare som först och främst riskerar sitt egna insatta kapital om företaget skulle gå 

i konkurs. Residualrisktagaren är även de som berörs när verksamheten går med vinst eller 

förlust (Tagesson, 2010, s. 14). 

 

Ägarna har i huvudsak två syften med att använda sig av en verksamhets externa redovisning. 

Det ena syftet är att kunna bedöma företagsledningens skötsel av företag för att i efterhand ta 

ett beslut om styrelsen skall vara kvar på sin post eller inte. Den andra syftet till användandet 

av den externa redovisningen är vid bedömning av att köpa, sälja eller behålla aktier i 

företaget, förutsatt att företaget är publikt (Smith, 2006, s. 18).  

 

Förefaller det sig så att ägare och företagsledning är en och samma person faller det 

ovannämnda. Redovisningen för en ägare i egenskap av företagsledare är intressant ur den 

aspekten att vederbörande kan göra bedömningen om den nutida och framtida utfallet i 



 

verksamheten är rimlig. Vidare kan man från redovisningens riktning tyda om den kommer att 

förändras (Smith, 2006, s. 18). 

Även potentiella aktieägare har ett intresse av att studera företags redovisningar. Det som 

studeras är främst hur det har gått för verksamheten i fråga och de framtidsplaner som finns. 

Detta görs för att ta ett beslut om att köpa eller inte köpa aktier i företaget. Icke finansiell 

redovisningsinformation kan också vara viktigt för potentiella ägare då denna informationen 

visar på verksamhetens inriktning, målsättning och policy. Genom olika handlingar som 

bidrar med mångfaldig information kan eventuella ägare se om de är förenliga med deras egna 

värderingar (Tagesson, 2010, s. 14). 

 

Författaren Greve (2009, s. 35) skriver att det finns många exempel som tyder på att det i 

slutändan är ägare som har den egentliga makten i företaget. Med det som utgångspunkt finns 

det belägg att det övergripande målet för ett marknadskopplat företag är att skapa värde för 

verksamhetens ägare. 

3.5.2 Anställda 

Företagen förser sina anställda med ersättning i form av lön och en god arbetsmiljö för att 

motivera dem till att göra ett bra arbete och utveckla sin kompetens (Greve, 2009, s. 37). I 

utbyte bidrar de anställda med arbetskraft för företag (Grönlund, 2010, s. 14). En anställd är  

först och främst mån om att behålla sin befintliga tjänst. För att finna information kring 

anställningstryggheten på företaget kan han eller hon studera företagets redovisning. Därifrån 

kan företagets nuvarande ekonomiska läge utläsas och även information om hur det framtida 

läget kan komma att bli (Tagesson, 2010, s. 22).  

 

Att bli varse om den aktuella ekonomiska situationen gällande företaget kan vara väldigt 

intressant, inte bara för den redan anställde. Innan en anställning kan man ta reda på 

nuvarande och framtida möjliga lönenivåer, om stabilitet, om det är aktuellt för uppsägning 

eller om verksamhetens ekonomi är solid (Tagesson, 2010, s. 15). För den redan anställde är 

det möjligt att utefter informationen om företagets finansiella välbefinnande och potentiella 

utvecklingsmöjligheter ställa lönekrav och få sig en grund om förhandlingsargument 

(Johansson, 1995, s. 68). Detta är ett ämne som dessutom kan vara intressant för facket då de 

med information gällande företagens ekonomiska ställning kan bidra med underlag till sina 

medlemmar vid löneförhandlingar (Tagesson, 2010, s. 15). 

3.5.3 Ledningen 

Liksom de anställda är ledningen beroende av företaget för sin försörjning. Redovisningen 

kan vara ändamålsenlig att använda som grund vid uppföljning av historisk, aktuell och 

framtida information som är av intresse. Uppgifterna som kan erhållas kan bidra med att styra 

upp och följa upp verksamheten samt sköta den dagliga driften och utöver detta planera 

kommande aktiviteter (Tagesson, 2010, s. 15). 

3.5.4 Finansiärer/Långivare 

Grönlund (2010, s. 14) skriver i sin bok att gemensamt för alla finansiärer/långivare är att de 

lånar ut pengar till företag. Deras främsta intresse är att förse sig om information kring de 

framtida likvida medel som kommer in till företaget. 

 

Kreditgivare lånar ut likvida medel till företag eller organisationer och är därför intresserade 

av att verksamheten i fråga kan generera likvida medel och att både räntor och amortering 

betalas löpande (Tagesson, 2010, s. 16). Frågor som dessa gör att kreditgivare ofta måste ta 

hänsyn till hur det går för företagets likviditet och resultat (Smith 2006, s.20).  



 

Kreditgivare utsätts för så kallade kreditrisker, vilket innebär att de är utsatta för risken att 

företaget som lånat likvida medel inte infriar sina betalningsförpliktelser. På kort sikt är risken 

beroende av den nuvarande likviditeten och soliditeten, på lång sikt är risken däremot 

beroende av lönsamhetsutvecklingen i företaget (Smith, 2006, s. 20). 

 

Tagesson (2010, s.16) menar på att finansiärer/långivare använder sig av säkringar många 

gånger för att ha en visshet om att lånet kommer att betalas tillbaka. Dessa säkringar kan 

exempelvis vara i form av olika tillgångar som kan säljas för pengar. På så vis har 

kreditgivaren försäkrat sig om eventuella uteblivna betalningar på räntor och amorteringar. 

Beslutstagandet till typen av säkring kan finansiärer förse sig själva genom att se igenom 

företagets eller organisationens redovisning (Tagesson, 2010, s.16). Långivare är måna om att 

få återbetalning på krediten och det är även företagen då en utebliven likvid kan innebära att 

företaget blir återbetalningsskyldig med risk att försättas i konkurs (Greve, 2009, s. 35). 

3.5.5 Kunder 

Likt kreditgivare och leverantörer har kunder en förväntan om att företaget skall kunna 

uppfylla sina åtaganden, vilket i detta fall åsyftar på att förse kunder med varor och tjänster. 

Ett annat gemensamt drag kunder har med finansiärer är att många gånger betalar kunder i 

förskott för en tjänst eller vara vilket leder till ett väckt intresset för att se om företaget kan 

slutföra uppdraget (Smith, 2006, s. 21).  

 

En aspekt som kunder har gemensamt med samtliga intressenter är att uppmärksamhet riktas 

mot verksamhetens redovisning. Det som kan utläsas från redovisningen är den nuvarande 

finansiella positionen och samtidigt kan kunderna bilda en uppfattning om eventuella 

prisförhandlingar (Johansson, 1995, s. 69). 

 

Företag förser kunder med varor eller tjänster, för att i utbyte få likvida medel och därmed öka 

vinsten. För att en kund skall känna intresse för att påbörja en förhandla med ett företag gäller 

det för kunden att anse servicen som erbjuds från företaget vara prisvärd. Vidare är det även 

viktigt att tjänsten eller varan är av hög kvalitet och har ett konkurrenskraftigt pris (Greve, 

2009, ss. 35-37). Ytterligare intresseväckande faktorer för kunden, förutom varor och att 

tjänster levereras, är att det skall finnas en supportfunktion, det vill säga att företaget bistår 

med tjänster liknande reparation och/eller garanti (Tagesson, 2010, s. 16). 

3.5.6 Allmänheten och Media 

För invånare i en kommun har ett företags redovisning en stor betydelse. Här kan dessa 

intressenter undersöka hur väl en/flera förtroendevalda politiker förvaltar sina uppdrag och 

även bedöma framtida resursbehov i kommunen och landstinget, som i sin tur påverkar skatte- 

och avgiftsnivåerna (Tagesson, 2010, s. 15). 

 

Medias roll i detta sammanhang är att de många gånger ställer ansvariga mot väggen. Det rör 

sig oftast om politiker, tjänstemän eller företagsledare. Då kan underlaget från en verksamhets 

redovisning vara ytterst viktigt för massmedias rapportering (Tagesson, 2010, s. 17). 

3.5.7 Staten 

Smith (2010, s. 22) skriver att även staten har ett starkt intresse för företagets redovisningar 

och denna engagerande uppmärksamhet för verksamhetens redogörelse grundar sig i att kunna 

bedöma de skattepliktiga resultaten. Vidare beskriver författaren att staten är en intressent i 

egenskap av skatteindrivare. De intar en särskild ställning vad gäller inbetalningen av 

inkomstskatten av både företag och ägare.  I och med statens skatteintresse för företag och 



 

organisationer  sker det i många fall att verksamheterna erbjuder infrastruktur och andra typer 

av bidrag till samhället.  

3.5.8 Analytiker och rådgivare  

Kreditgivare och liknande yrkesroller som ingår i denna kategori har ett lika stort behov av 

den finansiella redovisningen från företagen som de redan nämnda intressenterna. Analytiker 

är oftast rådgivare till ägare eller eventuella ägare, men det som skiljer dem från resterande 

intressenter är att de har större expertis inom området då de är mer insatta kring ämnet 

redovisning (Tagesson, 2010, s. 17). 

3.5.9 Kritik mot teorin 

Likt många teorier före och efter undkommer inte intressentemodellen sin beskärda del av 

skepticism och kritik. En del forskare menar på att teorin är något kontroversiell, inte enbart 

på grund av ringa ålder utan även för att den ifrågasätter det konventionella antagandet att ett 

företags drivkraft till vinst är en ägares mest framstående oro. Under årens lopp har vissa 

akademiker även kritiserade vagheten och tvetydigheten i denna teori (Emerson Wagner et al., 

2011). Samtidigt som man ser ett ökat behov av medvetenhet för intressenter, av både 

strategiska och moraliska skäl, generar teorin mycket spänning då den är ”rörlig” på grund av 

dess känslomässiga resonans (Laczniak and Murphy, 2012).  

 

Trots att vissa forskare samtycker om att teorin är diskutabel är den fortsatt en viktigt teori då 

den lyfter fram förbisedda sociologiska frågor om hur företag faktiskt påverkar ett samhälle i 

stort. Dess relevans i att framhäva praktiska bekymmer, oetiska och oansvariga beteende hos 

vissa företag i stora drag, har lett till att det har blivit en teori på uppgång (Laczniak and 

Murphy, 2012). Enligt Emerson (2008) tros detta bero på enkelheten som finns med modellen 

eftersom att den har en tydlig visuell presentation. En av de mest framträdande kännetecken 

för denna teori är mångfalden i de synpunkter som har framförts inom dess 

tillämpningsområde.  

 

3.6 Finansiella instrument 

Under 1980-talet tog utvecklingen av finansiella instrument en väldig fart på 

kapitalmarknaden då det var aktuellt med placering av stora värden av finansiella tillgångar på 

marknaden (Norberg, 2009).  

 

Den internationella organisationen IASB kom att utveckla den internationella 

redovisningsstandarden IFRS (IFRS, 2013). I början på 2000-talet kom denna standard att bli 

en normgivande redovisningsstandard och det utvecklades till en självständig standard för 

icke noterade företag, IFRS for SMEs (IFRS, 2013). Genom IASB och IFRS for SMEs kom 

sedan BFNs utformning av K3-regelverket att anamma liknande principer vad gäller 

redovisning av finansiella instrument (BFN Remiss Dnr 07-30 2010, s. 2).  

 

I K3-regelverket finns BFNs egna beskrivningar kring de olika former finansiella instrument 

kan ta, exempelvis kontanta medel, kundfordringar, leverantörsskulder, låneskulder, 

derivatinstrument eller aktier och andelar i andra företag. De mest konventionella instrument 

man åsyftar till när man refererar till finansiella instrument är vanliga aktier och obligationer, 

och de mest komplicerade är villkorade skuldebrev. Hilling (2007) nämner dessa instrument 

som de mest fundamentala byggstenarna gällande alla sorters finansiella instrument är derivat 

och kredit-fördelningsinstrument. 

 



 

 

 

Ett finansiella instrument kan anta många olika former och kan således många gånger vara 

svårt att definiera. Ur kapitel 11 och kapitel 12 i K3-regelverket från BFN kan man utläsa 

deras definition, och den lyder följande. 

 

Ett  finansiellt instrument är varje form av avtal som ger upphov till en 

finansiell tillgång hos en part och en  finansiell skuld  eller ett  

egetkapitalinstrument hos en annan part.  Avtalet behöver inte ha  föranlett 

någon betalning. 

 

Trots denna smala sammanfattning från BFNs sida av vad som kan räknas som ett finansiell 

instrument, behövs definitionen utvecklas mer för att öka förståelsen för dess innebörd. 

Hilling (2007) har i sin rapport definierat finansiella instrument som: 

 

Ett bevis av rättsliga förhållandet härrör till tillhandahållandet av pengar, 

egendom, eller ett löfte att betala pengar eller egendom från en person till 

annan. I ersättning för ett löfte från den andra personen att lämna pengar eller 

egendom vid någon framtida tidpunkt eller tidpunkter, eller vid förekomsten 

eller icke-förekomst av någon framtida händelse eller händelser. 

 

Denna breda definition av finansiella instrument täcker in alla kommersiella avtal, särskilt 

överförbara kontrakt som har sitt egna oberoende värde. De olika definitionerna av finansiella 

instrument kan sammanfattas till en form av värdebevis som inte består av valuta (Hilling, 

2007). 

3.6.1 Derivat 

Som tidigare nämnt är derivat en typ av ett finansiellt instrument och kan klassas som olika 

slag av värdepapper. De vanligaste derivatinstrument är optioner, terminer och swappar 

(BFN, 2012a). Dessa instrument handlas oftast på en organiserad finansmarknad (Hilling, 

2007). Ett derivat kännetecknas av tre punkter. Dessa utmärkande drag är följande.  

 

Dess värde ändras till följd av ändringar i en angiven räntesats, priset på ett 

finansiellt instrument, ett råvarupris, en valutakurs, ett pris- eller ränteindex, 

ett kreditbetyg eller ett kreditindex eller annan variabel, förutsatt att variabeln 

inte är specifik för någon avtalspart när det gäller en icke-finansiell variabel 

(som ibland kallas ”underliggande” variabel). 

 

Det krävs ingen initial nettoredovisning eller initial nettoinvestering som är 

mindre än vad som skulle krävas för andra typer av avtal som kan förväntas 

reagera på ett liknande sätt vid förändringar i marknadsfaktorer, och det 

regleras vid en framtida tidpunkt (BFN,2012a). 

 

Vad som är utmärkande för derivatinstrument är att dess värde är kopplat till värdet på en 

underliggande tillgång. De underliggande tillgångarna kan exempelvis vara aktier. Vidare är 

ett derivat kopplat till diverse händelser eller premisser vid en särskild tidperiod i framtiden. 

Till skillnad från resterande instrument utgör derivat ett slags kontrakt. Den ena parten har 

möjlighet att köpa eller sälja den underliggande tillgången vid en specifik tidpunkt i framtiden 

(Hilling, 2007). 

 



 

3.7 Redovisning av finansiella instrument enligt K3-regelverket 

Företag  som omfattas av K3-regelverket skall ta i hänsyn till kapitel 11 eller kapitel 12, där 

finansiella instrument redovisas utifrån anskaffningsvärdet respektive verkligt värde. Dessa 

två kapitel skall tillämpas av företag som aktiv gjort valet att inte värdera instrumenten som 

de besitter enligt 4 kap. 14 a – 14 a §§ ÅRL. Reglerna gäller för samtliga instrument, dock 

förekommer undantagsregler och dessa tas i punkt 11.3 (BFN, 2013a). 

 

Företagen ges frihet att redovisa sina finansiella instrument antingen enligt kapitel 11 eller 

enligt kapitel 12. Hur sedan företaget redovisar skall dock vara konsekvent och det innebär att 

det inte är möjligt att hoppa och byta mellan de olika redovisningsprinciperna. Dock skall det 

påpekas att det finns undantagsregler gällande byte av redovisningsprincip. Enligt 10.2 b kan 

ett företag byta från kapitel 11 till 12 om: 

 

Det leder till att den finansiella rapporten kommer att innehålla mer tillförlitlig 

och relevant information om effekterna av transaktioner, andra händelser eller 

förhållanden på företagets finansiella ställning, resultat eller kassaflöden” 

enligt 4 kap. 14 a–14 e §§ ÅRL (BFN, 2012a). 

 

Om undantagsregeln förbises skall principen, som tidigare nämnts, följas konsekvent. Följden 

blir att ett företag som valt en princip utifrån verkligt värde måste tillämpa kapitel 12, utan att 

för den skull ens förfoga över finansiella instrument som enligt 4 kap. 14 a §§ ÅRL får 

värderas till verkligt värde (BFN,2012a).  

 

Förutom de tilläggsupplysningar som ÅRL kräver ska enligt K3-regelverket ett företag som 

tillämpar säkringsredovisning lämna upplysningar på balansdagen. Detta är upplysningar som 

kan vara en beskrivning av säkringen, de finansiella instrument som identifierats som 

säkringsinstrument och instrumentets verkliga värde på balansdagen samt karaktären på den 

säkrade risken och på den säkrade posten. Båda kapitlen har upplysningskrav om tillgångar 

som inte tagits bort ur balansräkningen och de företag som har valt att redovisa enligt kapitel 

12 ska upplysa dess grunden för att bestämma det verkliga värdet (BFN, 2013b). 

 

Företag som har valt att tillämpa ÅRL 4 kap 14 a § ska redovisa sina finansiella instrument i 

enlighet med reglerna i kapitel 12 och inte enligt reglerna i kapitel 11. Företag som är så 

kallade IFRS-företag, det vill säga att de ingår i en koncern vars moderföretag upprättar sin 

koncernredovisning enligt IASBs standarder, får dock välja att redovisa finansiella instrument 

i enlighet med tillämpliga standarder i IFRS. Väljer ett sådant företag att tillämpa denna regel 

får företaget inte tillämpa kapitel 12 utan ska tillämpa de internationella standarder som är 

aktuella, vilket för närvarande är IAS 39 version 2010 (BFN, 2013b). 

3.7.1 Kapitel 11 

Kapitel 11 innehåller regler om vad som räknas som ett finansiellt instrument samt hur dessa 

finansiella instrument skall värderas utifrån anskaffningsvärdet. I kapitlet tas det även upp vad 

och hur anläggningstillgångar och omsättningstillgångar skiljer sig ifrån varandra och om det 

förefaller på sådant sätt att de klassas som finansiella instrument (BFN, 2013b).  

 

I samband med bokslut gäller lägsta värdets-princip för omsättningstillgångar. Det gäller dock 

att vara uppmärksam kring detta segment då det kan förekomma undantag. Exempelvis skall 

även derivatinstrument som har klassificerats som anläggningstillgångar värderas efter lägsta 

värdets principen. De finansiella instrument, som långfristiga fordringar och långfristiga 

skulder, vilket inte är derivat, ska värderas till upplupet anskaffningsvärde. Vidare skall 



 

fordringar som utgör omsättningstillgångar samt kortfristiga skulder värderas till upplupet 

anskaffningsvärde. Däremot finns det inget krav på detta i kapitel 11 (BFN, 2012b). 

3.7.2 Säkringsredovisning enligt kap. 11 

Kapitel 11 innehåller även regler för så kallad säkringsredovisning. Denna typ av redovisning  

innebär att värdeförändringarna på säkringsinstrumentet eller den säkrade posten inte 

redovisas så länge säkringsredovisningen pågår. Däremot skall en säkrad fordran eller skuld 

redovisas men då till den säkrade kursen. De finansiella instrument som har en extern motpart 

får antas som ett säkringsinstrument. För derivatinstrument  gäller det att den inte är utfärdad  

som option för att den skall antas som ett säkringsinstrument och för de finansiella 

instrumenten som inte räknas in i kategorin derivatinstrument får de endast identifieras som 

säkringsinstrument för säkring mot valutarisker. Företag som vill kunna tillämpa 

säkringsredovisning, måste uppfylla följande villkor(BFN, 2013a). 

 

a) Säkringsförhållandet samt företagets mål med riskhantering och 

riskhanteringsstrategi avseende säkringen ska vara dokumenterade senast när 

säkringen ingås och omfatta:  

i) identifiering av säkringsinstrumentet och den säkrade posten,  

ii) beskrivning av karaktären på den risk eller de risker som säkrats,  

iii) beskrivning av hur företaget kommer att bedöma säkringens effektivitet, 

samt  

iv) uppgift om någon del av värdeförändringen och resultatet på 

säkringsinstrumentet inte ingår i säkringsförhållandet.  

b) Säkringsförhållandets effektivitet ska kunna mätas på ett tillförlitligt sätt. 

c) Säkringsförhållandet ska förväntas vara effektivt.  

d) Säkringsförhållandet ska fortlöpande bedömas och ska ha fastställts vara 

effektivt under den period för vilken säkringen har identifierats 

(BFN,2012b). 

 

Säkringsredovisning innebär att vinster och förluster på säkringsinstrumentet och den säkrade 

posten avseende den säkrade risken inte redovisas i resultaträkningen så länge 

säkringsredovisning tillämpas. Förefaller det sig på sådant vis att säkringsförhållandet 

kvalificerar sig för säkringsredovisning och företaget har valt den här metoden kan man inte 

avbryta den i förtid. Vidare är bestämmelserna som sådana att ett företag ska upphöra med 

säkringsredovisningen antingen när säkringsinstrumentet förfaller, säljs, avvecklas eller löses 

in eller när säkringen inte längre uppfyller villkoren för säkringsredovisning (BFN,2012a).  
 

Tidigare ovan nämndes det att en säkrad fordran eller skuld skulle redovisas till den säkrade 

kursen. Det innebär att resultateffekten av den säkrade posten och säkringsinstrumentet skall 

redovisas i samma period till följd att man kan förbinda säkringen till en ränterisk. 

Förekommer det ett förfall, såld, avveckling eller att säkringsinstrumentet löses in så skall ett 

företag ska upphöra med säkringsredovisningen. Detsamma gäller även om villkoren inte 

längre uppfylls. Förefaller det sig att säkringsförhållandet i övrigt är kvalificerat för 

säkringsredovisning innebär det att ett företag inte har möjlighet att avbryta en 

säkringsredovisning. Vanligtvis brukar den intäkt eller kostnad som uppstår redovisas i 

resultaträkningen (BFN,2012a).  

3.7.3 Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar i kapitel 11 

Det är upp till företagen själva att bedöma om det finns något indicium på att en eller flera 

anläggningstillgångar har minskat i värde, något som företaget skall kolla upp vid varje 



 

balansdag. Gör företaget den bedömningen att det förekommer indikationer på att 

värdeminskning existerar ska en beräkning ske av eventuellt nedskrivningsbehov. Det leder 

till att där finansiella anläggningstillgångar värderas till upplupet anskaffningsvärde ska 

nedskrivningen beräknas som skillnaden mellan redovisat värde och nuvärdet av framtida 

kassaflöden diskonterade med tillgångens ursprungliga effektivränta (BFN, 2013b).  

 

För tillgångar som inte värderas till upplupet anskaffningsvärde ska nedskrivningen beräknas 

som skillnaden mellan det redovisade värdet och det högsta av verkligt värde med avdrag för 

försäljningskostnader och nuvärdet av framtida kassaflöden. Den aktuella räntan skall 

användas på balansdagen om det förefaller på sådant vis att räntan är rörlig. Har en tillgång 

handlats på en aktiv marknad finns det alternativ till nedskrivning av dessa, man kan beräkna 

skillnaden mellan det redovisade värdet och tillgångens verkliga värde minskat med 

försäljningskostnader (BFN, 2013b).  

3.7.4 Sammansatta finansiella instrument 

De finansiella instrument som består av en fordran eller en skuld och är i kombination med ett 

eller flera derivatinstrument kallas för sammansatta finansiella instrument. Kapitel 11 ger 

företaget ett val, selektion av redovisningsprincip, att dela upp sammansatta finansiella 

instrument i olika ”beståndsdelar” eller se det finansiella instrumentet som en enhet.  

Oberoende på vilken metod företaget väljer skall det vara konsekvent över samtliga 

sammansatta finansiella instrument (BFN, 2013b) 

 

De gånger finansiella instrument skall tas bort från balansräkningen är när ett företag har 

överfört de väsentliga riskerna och förmånerna. Skulle det vara svårt att göra den 

bedömningen om väsentliga risker och förmåner är överförda måste företaget bedöma 

huruvida de fortfarande har kontroll över instrumentet. I så fall får det finansiella instrumentet 

inte tas bort från balansräkningen. Vidare innehåller kapitlet även andra regler om när ett 

finansiellt instrument ska tas bort från balansräkningen (BFN, 2013b). 

3.7.5 Kapitel 12. 

Enligt kapitlet ska ett företag dela upp sina finansiella instrument i följande 

värderingskategorier:  

 

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 och   

e) Övriga finansiella skulder” (BFN, 2012b). 

 

Dessa olika värderingskategorier redovisas således även annorlunda och vid en värdering av 

dessa finansiella instrument är det viktigt med klassificering. Att göra detta ligger till grund 

för själva värderingsformen, hur de finansiella instrument skall värderas och hur 

värdeförändringen skall redovisas. De klassificeringar som råder på värderingskategorierna är 

följande: a och d ska värderas till verkligt värde. Värderingskategorierna b, c samt e ska 

värderas till upplupet anskaffningsvärde efter första redovisningstillfället (BFN, 2012a). 

 

Inom kategorin ”finansiella tillgångar som kan säljas” skall företag välja vilken princip som 

skall tillämpas vid redovisning av värdeförändringar. Vanligtvis redovisas en värdeförändring 

på en finansiell tillgång i resultaträkning men undantag råder för instrument under kategorin 



 

”Finansiella tillgångar som kan säljas”. Dessa får även redovisas direkt i fond för verkligt 

värde inom eget kapital (BFN, 2012a).  

3.7.6 Nedskrivning av finansiella tillgångar 

För de tillgångarna som passar in i kategorierna b och c är det upp till företaget att avgöra om 

det finns något nedskrivningsbehov. Detta görs i samband vid varje balansdag och företaget 

skall göra en objektiv bedömning kring dessa omständigheter. Detsamma gäller för 

kategorierna a och d om det är sådant vis att företaget finner att man inte kan bestämma 

verkligt värde om dessa (BFN, 2012b).  

3.7.7 Säkringsredovisning 

Reglerna avseende villkoren för säkringsredovisning är i princip desamma som i kapitel 11 

förutom på en punkt. Det ställs högre krav på säkringens effektivitet i kapitel 12. Den ska vara 

mycket effektiv till skillnad från i kapitel 11, där det krävs att säkringen ska vara effektiv. I 

kapitel 12 beskrivs tre olika slags säkringsförhållanden, säkring av verkligt värde, 

kassaflödessäkring och säkring av en nettoinvestering i en utlandsverksamhet (BFN, 2012b). 

 

När det kommer till att redovisa säkring av verkligt värde skall det tas hänsyn till, beroende på 

om säkringsinstrumentet är ett derivatinstrument, värdeförändringen. En omvärdering av 

säkringsinstrument redovisas i resultaträkningen. Förefallare det att på sådant vis att det 

finansiella instrumentet inte är ett derivatinstrument, får det endast påvisas som 

säkringsinstrument för säkring av valutarisk (BFN, 2012a). 

 

Likt bestämmelserna i kapitel 11 gäller det även här att ett företag ska upphöra med 

säkringsredovisningen när säkringsinstrumentet säljs, förfaller, avvecklas eller löses in. 

Vidare är det likaledes att ett företag skall sluta med säkringsredovisning när villkoren för 

säkringsredovisnings inte längre uppfylls samt annullerar identifieringen. Det som skiljer 

kapitel 12 från kapitel 11 i det här sammanhanget är att företagen kan på eget bevåg avbryta 

säkringsredovisningen (BFN, 2012a).  

 

De företag som ingår i en koncern vars moderföretag upprättar en koncernredovisning enligt 

IASB standarder ges möjligheten redovisa finansiella instrument som överensstämmer med 

adekvata standarder i IFRS.  Väljer ett företag möjligheten att redovisa enligt IFRS kan den 

därmed inte tillämpa kapitel 12 utan tillgängliga internationella standarder (BFN, 2012a).  

3.7.8 Verkligt värde 

Inom kapitel 12 framkommer det tydligt om hur verkligt värde definieras.  Den säger att 

verkligt värde är marknadsvärdet i form av noterade priser på en aktiv marknad. Skulle det te 

sig på sådan vis att det inte finns noterade priser på en aktiv marknad för det finansiella 

instrumentet, likartade instrument eller instrumentets beståndsdelar ska företaget bestämma 

det verkliga värdet genom att använda en värderingsteknik. Meningen med användningen av 

denna teknik är att den skall ge en tillförlitlig uppskattning om det verkliga värdet. 

Värderingstekniken skall i största möjliga utsträckning baseras på marknadsinformation, och i 

minsta möjliga utsträckning företagsspecifik information. Definitionen för verkligt värde är 

det belopp med vilket en tillgång skulle kunna överlåtas eller en skuld kunna regleras mellan 

kunniga parter som är oberoende av varandra och som har ett intresse av att transaktionen 

genomförs (BFN, 2012b).  



 

3.8 Anpassad intressentmodell 

För att förklara intressenternas relation till K3-regelverkets kompletterande version med 

kapitel 11 och kapitel 12 har vi valt att modifiera en intressentmodell. De företag som 

remissen skickades ut till är i detta fallet intressenterna då de har ett behov av hur finansiella 

instrument skall värderas och att innehållet är i dessa två kapitlen är välgjort.   

Grönlund (2010, s. 15) skriver att intressentmodeller ser ut på ett sådant sätt att verksamheten 

i fokus, som i detta fall blir K3-regelverket med kapitel 11 och kapitel 12, är placerat i mitten 

och sedan är intressenterna utplacerade runtomkring i kategorier. 

 

Som tidigare nämnt skriver Olve (2008, s. 89) att det är frivilligt att forma egna kategorier och 

vi har därmed fört in de svarande institutionerna under respektive kategori som förklarar 

myndighetens/organisationens ställning i samhället.  

 

Figur 2. 

3.8.1 Vår intressentmodell 

Som kan utläsas av intressentmodellen i kapitel 3, har varje svarande institution 

kategoriserats. Under kategorin Staten finns Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket, Statistiska 

Centralbyrån och Kammarrätten. Dessa är placerade i den här kategorin då de utför ärenden åt 

staten och regeringen. Ekobrottsmyndigheten arbetar för att ha ett samhälle fritt från 

ekonomiska brottsligheter. Skatteverket har som uppgift att se till att både juridiska och 

fysiska personer betalar de skatter som de är skyldiga enligt lag. Statistiska Centralbyrån tar 

fram statistik för regeringens arbete och Kammarrätten handlägger olika typer av mål, allt 

från mål som handlar om socialförsäkring till migrationsmål. Genom att dessa institutioner 



 

har ett visst intresse för utformningen av K3-regelverket, har därmed staten ett visst intresse 

för det.  

 

Under kategorin Akademier finns Handelshögskolan och Ingblad och Lundqvist. 

Anledningen till att Ingblad och Lundqvist har placerats till i samma kategori som 

Handelshögskolan är dels för att de båda är verksamma där och dels för att de i sitt remissvar 

hänvisar till Handelshögskolans remissvar och uppger att de varit närvarande vid skrivandet 

av skolans remissvar. Handelshögskolan utbildar ekonomer som i arbetslivet kommer att 

arbeta med K3-regelverket. Detta innebär dessutom att föreläsarna vid Handelshögskolan 

måste vara insatt i regelverket för att sedan kunna lära ut det till eleverna. Ingblad och 

Lundqvist har ett intresse av regelverket då de tillhör kategorin akademier och lär ut hur 

reglerna och lagarna tillämpas i bokslutet.  

 

Representerande Organisationer är en kategori som består av FAR, SiS, LRF, SRF, 

Svenskt Näringsliv och Sydsvenska Industri- och Handelskammaren. Anledningen till detta är 

för att varenda en av organisationerna representerar sina medlemmar. Man kan vara medlem 

antingen genom att ha en viss utbildning eller genom att ha ett visst yrke. Dessa 

organisationer är självklart intresserade, dels för själva organisationen och dels för 

medlemmarnas skull, av hur regelverket ser ut. Intresset finns då medlemmarna kontinuerligt 

kommer i kontakt med bokslutsarbete och kommer att använda sig av det nya regelverket vid 

upprättandes av årsredovisning och/eller koncernredovisning.  

 

Kategorin Svenska fastigheter/bygg skapades då vi insåg att många av institutionerna var 

aktuella inom byggbranschen. Följande organisationer är aktiva inom byggbranschen, 

Fastighetsägarna, Hyresgästföreningen, SABO, SB och IB. Organisationerna är beroende av 

hur kapitel 11 och kapitel 12 utformas med tanke på att verksamheter lik denna oftast kräver 

mycket redovisning av finansiella instrument. Därför är det av vikt att kunna påverka hur de 

själva kommer att få arbeta i framtiden när de ska värdera de finansiella instrumenten. Dessa 

organisationer verkar ha ett störst intresse för hur säkringsinstrument skall värderas. Detta går 

även att utläsa från remissvaren, då de enda kommentarerna som finns är gällande 

säkringsinstrument, som genom regelverket kommer att påverka företagens redovisning.  

 

De svarande institutioner som vi inte riktigt kunde placera i någon kategori är Svenska 

kyrkan, RF och Finansbolagens Förening. De fick läggas under rubriken Övriga. Även här 

finns ett intresse då antingen själva föreningen gör ett bokslut eller medlemmarna. Därav är 

det signifikant att ha ett regelverk som är bekvämt att arbeta med.   

 

 



 

 

4 Empiri 

4.1 Inledning 

Varje remissvar som BFN har mottagit är väsentligt och av den anledningen redogörs för 

samtliga 20 svar i detta kapitel. En kort beskrivning av varje institution kommer att ske och 

därefter kommer en sammanfattning att göras om respektive institutions remissvar.  

4.2 Remissinstanserna och sammanfattning av deras remissvar  

BFN har en lista över de instanser som remisserna har skickats ut till. Denna lista består av 

myndigheter och organisationer vars arbete berörs av redovisnings- och skatteområdet. 

Beroende på remissens innehåll görs en omställning av listan. BFNs förslag (remissens 

innehåll) läggs ut på den egna hemsidan och oavsett om man är med på listan är man 

välkommen att lämna synpunkter. Således finns remissinstansernas svar att hämta hem i pdf-

fil från BFNs hemsida (BFN, 2012). 

 

Remissen gick ut på att BFN ville ha synpunkter på vad som kunde förbättras med avseende 

på innehållet i kapitel 11 och 12. Utöver detta skickade BFN med tre frågor som de ville ha 

svar på och den första av de tre frågor som skickats ut är den som flest institutioner har valt att 

svara på. Det kommer att vara den enda frågan som kommer att tas upp vidare då dessutom vi 

anser att de två andra frågorna som berör säkringsredovisning inte behöver tas upp då ämnet 

berörs ofta nog i remissvaren. Förslaget som gavs ut berörde redovisningsprinciper, om 

företagens val vid värdering av finansiella instrument. Frågan vi kommer att ta upp lyder 

följande:  

 

Ska det vara möjligt att tillämpa olika redovisningsprinciper vid redovisning av 

finansiella instrument, t.ex. tillämpa kapitel 12 i koncernredovisningen och kapitel 

11 i årsredovisningen? (BFN Remiss Dnr 07-30 2012). 

4.2.1 Staten 

4.2.1.1 Ekobrottsmyndigheten 

I slutet på 90-talet startades, av riksdagen, en myndighet som går under namnet 

Ekobrottsmyndigheten. Syftet var att denna myndighet skulle arbeta med att stoppa 

ekonomisk brottslighet i Sverige (Ekobrottsmyndigheten, 2013). Idag består organisationen av 

mer än 400 anställda och i bland de anställda ingår följande yrkeskategorier: poliser, åklagare, 

ekorevisorer, ekoadministratörer samt finansiella specialister och analytiker 

(Ekobrottsmyndigheten, 2013).  

 

Ekobrottsmyndigheten finner det positivt att ett regelverk för små och medelstora företag förts 

samman. En önskan är dock att det ska finnas så lite utrymme som möjligt för att den egna 

individen skall kunna tolka reglerna. Detta för att minska risken att många tolkar på olika sätt. 

Ytterligare en önskan är att det tydligare i K3 skall framgå vad en aktiv marknad är och vad 

som är regelbundet och vad regelbundenhet står för. Då begreppet mycket sannolikt används 

vid flertal tillfällen vill Ekobrottsmyndigheten även att ett förtydligande av begreppet skall 

finnas med. Vad gäller frågorna som BFN skickade ut, beträffande om företag skall kunna 

använda sig av kapitel 11 i årsredovisningen och kapitel 12 i koncernredovisningen, d.v.s. 

olika kapitel vid olika tillfällen, tycker Ekobrottsmyndigheten att för jämförbarhetens skull 

bör samma tillvägagångssätt användas vid båda tillfällen.  



 

4.2.1.2 Skatteverket 

SKV är en förvaltningsmyndighet för beskattning, fastighetstaxering, folkbokföring och även 

registrering av bouppteckningar. Om man som folkbokförd i Sverige behöver ett nytt id-kort 

kan man vända sig till SKV. Kontoren finns belagda över hela landet och där granskas 

deklarationer för svenska medborgare som företag (SKV, 2013). Den huvudsakliga uppgiften 

SKV har är att driva in skatterna som medborgare och företag är skyldiga att betala. Detta är 

en fristående myndighet och det innebär att regeringen inte kan påverka den enskilda 

individens eller företags skattefrågor i annat än att avgöra hur stor skatt som skall betalas och 

detta bestäms i riksdagen (SKV, 2013).  

 

SKV tillstyrker förslaget om införandet av kapitel 11 och kapitel 12 i K3-regelverket men har 

lämnat förslag på förbättringar. Förslagen avser allt från att begrepp bör definieras tydligare 

till att BFN bör tänka till ytterligare en gång vid regelsättning. Ett exempel på detta är att 

säkringsredovisning är frivilligt i K3-regelverket medan SKV tycker att det skall vara 

tvingande när det föreligger ett objektivt säkringsförhållande. Vidare anser SKV att det skall 

vara möjligt att använda sig av olika redovisningsprinciper i årsredovisningen och 

koncernredovisningen då detta kan underlätta vid beskattning. 

4.2.1.3 Statistiska Centralbyrån 

Statistiska Centralbyrån är en förvaltningsmyndighet som har som uppgift att samla in 

information om olika områden och upprätta statistik kring insamlad data. Detta för att bidra 

sina kunder med siffror som kan vara avgörande i viktiga frågor. De största kunderna är 

regeringen och myndigheter, men det finns även en kundkrets bland privatpersoner och 

forskare (SCB, 2013).  

 

Statistiska Centralbyrån anser att det skall finnas en rekommendation på vilket värderingssätt 

företagen skall använda sig av. Om en rekommendation inte finns kan företag använda olika 

definitioner på liknande poster i sin redovisning och detta kan leda till en mindre bra statistik. 

Det är därför enklare vid insamling av data om företagen väljer att värdera till enbart 

anskaffningsvärde eller enbart verkligt värde.  

4.2.1.4 Kammarrätten i Göteborg 

Kammarrätten i Göteborg är en förvaltningsdomstol som har som syfte att bedöma oenigheter 

mellan den egna individen och myndigheter. Utöver detta har kammarrätten en skyldighet att 

ge åsikter om lagförslag, då kammarrätten är en remissinstans (Kammarrätten i Göteborg, 

2013).  

 

Kammarrätten hade enligt remissvaret inget att erinra mot förslaget. 

4.2.2 Akademier 

4.2.2.1 Handelshögskolan vid Göteborgs universitet 

Handelshögskolan i Göteborg tillhör Göteborgs universitet. Handelshögskolan består av 

institutioner som undervisar i bland annat ekonomisk historia, företagsekonomi och 

entreprenörskap. I handelshögskolan finns det även ett forskningsinstitut och skolan bestod år 

2011 av 4016 stycken heltidsstuderande och 455 anställda varav 44 är professorer 

(Handelshögskolan GU, 2013).  

 

För Handelshögskolan vid Göteborgs universitet har Pernilla Lundqvist och Jan Marton svarat 

på remissen. De tycker att det området finansiella instrument är komplicerat och att det i 



 

dagsläget saknas normer och därför håller sig Handelshögskolan positiv till förslaget om 

införande av ett regelverk som innefattar både små och medelstora företag. Däremot anses det 

finnas mycket arbete kvar innan kapitel 11 och kapitel 12 är klart för utgivning. Vad gäller 

frågan om man skall kunna använda kapitel 11 i juridisk person och kapitel 12 i 

koncernredovisningen, tycker Handelshögskolan att det skall vara möjligt. Anledningen är att 

det av skattemässiga skäl kan vara behövligt att använda sig av olika redovisningsprinciper. 

Handelshögskolan har lämnat kommentarer angående vilka punkter de anser behöver 

förtydligas (Handelshögskolan G, 2013).   

4.2.2.2 Ingblad och Lundqvist 

Sten-Eric Ingblad är en pensionerad expert inom redovisningsområdet som tidigare har arbetat 

som direktör på PwC och även biträtt olika normsättningsorgan som BFN, FAR och RR. Han 

har dessutom varit en veteskaplig ledare vid Högskolan i Borås och universitetslektor och 

huvudlärare vid Handelshögskolan i Göteborg
3
. Pernilla Lundqvist är redovisningsspecialist 

vid KPMG och huvudlärare i Handelshögskolan i Göteborg (Balans nr 10,  

Intäktsredovisninsprincip är ingen enkel beskrivning, 2010).   

 

Sten-Eric Ingblad och Pernilla Lundqvist medverkade, enligt deras remissvar, med 

framtagandet av remissvar åt Handelshögskolan och hänvisar därför till svaret därifrån. Av 

Handelshögskolans remissvar framgår dock att Jan Marton har skrivit under remissvaret 

tillsammans med Pernilla Lundqvist.   

4.2.3 Representerande Organisationer 

4.2.3.1 FAR 

FAR slogs samman med Svenska Revisorsamfundet (SRS) 2006. Organisationernas historia 

började vid slutet av 1800-talet och tidigt på 1900-talet då respektive organisation bildades. 

Syftet för organisationerna vid bildandet är inte densamma som idag. Idag är FAR en 

branschorganisation för redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare (FAR, 2013), där 

deras uppgift är att vara en hjälpande hand för branschen och göra nytta för samhället (FAR, 

2013). Utöver detta publicerar organisationen bestämmelser för god yrkessed, formulerar 

rekommendationer, uttalanden och standarder. FAR erbjuder även stöd åt medlemmar genom 

utbildning, rådgivning och andra typer av hjälpmedel (FAR, 2013). 

 

FAR anser att införandet av K3-regelverket är positivt. Finansiella instrument, enligt FAR, är 

ett av de mest komplexa områden och därför har de tagit sig god tid med att bedöma K3-

regelverkets kapitel 11 och kapitel 12, för att kunna bestå med givande förslag om 

förändringar. Vad gäller säkringsredovisning har BFN använt sig av regler som finns i IAS 

39. IAS 39 arbetar med att fastställa nya regler inom detta område, då de som funnits tidigare 

varit komplexa och av därför anser FAR att även BFN skall använda sig av de nya och mindre 

komplexa reglerna som IASB utarbetar. Samtidigt skall kapitel 11 och kapitel 12 vara helt 

oberoende av varandra anser FAR och därför bör vardera kapitel utformas på ett sådant sätt att 

de är självständiga. Vidare anser FAR "fair value option" vara användbart till den del ÅRL 

tillåter, i K3-regelverket kapitel 12.  

4.2.3.2 Lantbrukarnas Riksförbund  

LRF är en organisation för både enskilda individer och företag som arbetar med lantbruk. 

Organisationen finns för att vara ett stöd för de 172 000 medlemmar som finns idag genom att 

                                                
 



 

hjälpa till med att utveckla verksamheten och öka avkastningen. LRF anser att 

svårighetsgraden för att tyda kapitel 11 och kapitel 12 är relativt hög.  

 

Eftersom de flesta företag har någon form av finansiell tillgång kommer kapitel 11 och kapitel 

12 att användas och bör därför förenklas. Vidare anser LRF att båda kapitlen innehåller ett 

mer regelbaserat än principbaserat system. LRF tycker även att det finns en tydlig skillnad 

mot övriga delar av BFNAR 20012:1 och att detta är negativt. Vad gäller frågan om det skall 

vara möjligt att tillämpa kapitel 11 i juridik person och kapitel 12 i koncernredovisning fanns 

det ingen direkt åsikt från LRF, utan de ansåg att BFN borde undersöka ämnet närmare och 

genom en undersökning komma fram till ett beslut. 

4.2.3.3 Sveriges Redovisningskonsulters Förbund 

Denna branschorganisation är den som funnits under längst tid för redovisningskonsulter. 

Sveriges Redovisningskonsulters förbund (SRF) bildades 1936 har idag 6 000 medlemmar 

och 4 000 av dem är Auktoriserade Redovisningskonsulter. Organisationen erbjuder även 

utbildning för sina medlemmar med sitt egna utbildningsbolag som heter SRF 

Ekonomiutbildning AB. Organisationens huvudsakliga syfte är kvalitets- och 

kompetenshöjning av medlemmarna (SRF Konsulst, 2013). 2006 införde SRF en 

auktorisationsordning för redovisningskonsulter, där mening med ordningen var att utmärka 

de uppriktiga och professionella yrkesutövarna (SRF Konsult, 2013).  

 

SRF anser, precis som många andra institutioner, att texten inte är formulerad på ett 

lättillgängligt sätt. SRF tycker dessutom att företag bör tillämpa samma redovisningsprincip i 

koncernredovisningen som i årsredovisningen. Undantag kan göras om skattemässiga skäl 

föreligger men enligt deras granskning av respektive kapitel bör inga sådana komplikationer 

förekomma, och med det som grund räcker det att företagen håller sig till antingen kapitel 11 

eller till kapitel 12. Enligt SRFs uppfattning värderar alla företag sina finansiella instrument 

enligt anskaffningsvärde och av den anledningen har de bara kommenterat förbättringar som 

kan ske i kapitel 11 i remissvaret. Förbättringarna avser mestadels att BFN skall förklara 

punkter ytterligare för att det skall vara enkelt för företag att använda regelverket och för att 

risken för felanvändningen av regelverket skall reduceras.  

4.2.3.4 Svenskt Näringsliv 

För att företräda de svenska företagen i Sverige finns föreningen Svenskt Näringsliv. 

Organisationen för talan åt ungefär 60 000 företag som är verksamma i 49 olika bransch- och 

arbetsgivarförbund. Den huvudsakliga uppgiften är att kommunicera med företagen och 

informera om de aktuella nyheterna samt arbeta för att de svenska företagen ska kunna göra 

en skillnad och även utvecklas (Svensk Näringsliv, 2013).  

 

Svenskt Näringsliv tillstryker förslaget och tycker dessutom att företag skall ha möjlighet att 

använda olika redovisningsprinciper beroende på om det är årsredovisning eller 

koncernredovisning som upprättas.  

4.2.3.5 Sydsvenska Industri- och Handelskammaren  

Handelskammaren arbetar för de sydsvenska företagens intresse och är en privat 

näringslivsorganisation. Med infrastruktur och utbildning för företagen, kan organisationen 

påverka företagens villkor. Målet med organisationen är att göra Sydsverige mer passande för 

företagsaffärer och detta genom att utöva inflytande på de olika företagens villkor, genom 

hjälp och anvisningar förenkla affärer och även genom att föra samman företag med varandra 

(Handelskammaren, 2013).  



 

 

Även Sydsvenska Industri- och Handelskammaren har fått remissen utskickad och därmed 

haft en möjlighet att kommentera dess innehåll. De har inte något givit förslag till 

förbättringar som kan göras i kapitel 11 eller kapitel 12 utan enbart besvarat de frågor som 

BFN angett att de vill ha svar på. Angående frågan om företag skall ha möjlighet att tillämpa 

olika redovisningsprinciper, anser Sydsvenska Industri- och Handelskammaren att det skall 

vara möjligt.   

4.2.3.6 Föreningen Stiftelser i Samverkan 

År 1989 grundades föreningen Stiftelser i Samverkan, som är en samlingsplats för samtliga 

stiftelser i Sverige. Syftet är att stiftelserna tillsammans ska kunna påverka, då det kan vara 

svårt för en stiftelse ensam att ha en påverkan vid exempelvis lagstiftningssammanhang. Här 

kan även fysiska personer som hyser intresse för stiftelser bli medlemmar (Stiftelser i 

Samverkan, 2013).  

 

Föreningen Stiftelser i Samverkan har synpunkter på att flera av punkterna i kapitel 11 och 

kapitel 12 som kan förklaras närmare. De kategorier som ingick bland de som behövde 

förändras, enligt Föreningen Stiftelser i Samverkan, var bland annat värdepappersportfölj och 

nedskrivningar. Vad avser frågan om det skall vara möjligt att tillämpa kapitel 11 i 

årsredovisningen och kapitel 12 i koncernredovisningen tar föreningen ingen direkt ställning 

till detta då stiftelser väldigt sällan är moderbolag i en koncern. Om ställningen skall tas, trots 

brist på erfarenhet på denna punkt, anser föreningen inte att man skall kunna använda sig av 

olika definitioner utan att man använder sig av ett värderingssätt. Med detta menas att om ett 

företag väljer att värdera enligt anskaffningsvärde i årsredovisningen skall företaget värdera 

på samma sätt i koncernredovisningen.  

4.2.4 Svenska Fastigheter/bygg 

4.2.4.1 Fastighetsägarna 

Fastighetsägarna är en organisation som finns till för att ha en fungerande fastighetsmarknad i 

Sverige. Med ca 20 000 medlemmar och de flesta är fastighetsägare med hyresrätter, lokaler 

och industrifastigheter. Minoriteten av medlemmar består av bostadsrättsföreningar.  

Fastighetsägarna har inget att erinra mot förslaget enligt remissvaret (Fastighetsägarna, 2013).  

4.2.4.2 Hyresgästföreningen 

Hyresgästföreningen är en organisation för dess medlemmar - hyresgästerna. Målet är att alla 

ska ha en bra bostad till ett rimligt pris. Detta åstadkommer organisationen genom att 

förhandla med hyresvärden om olika villkor, samt genom att finnas där för medlemmarna i 

frågor som berör deras boende (Hyresgästföreningen, 2013).   

 

Hyresgästföreningen är ytterligare en institution som håller sig positiv till förslaget. De har 

däremot kommit fram till detta efter att ha kontrollerat att kapitel 11 och 12 går ihop med 

deras sätt att redovisa på, då de vill undgå större förändringar. Hyresgästföreningen har enbart 

kommenterat de punkter som är relevanta för deras redovisning och den enda punkten som 

kommenterades var 11.21 som handlar om Derivatinstrument, där de vill veta hur stor 

utredning som krävs för att få reda på värdet av dessa instrument. Vad gäller frågan som BFN 

skickat ut angående att kapitel 11 skall kunnas användas i juridisk person medan kapitel 12 

används i koncernredovisningen, anser Hyresgästföreningen att det skall vara möjligt.  



 

4.2.4.3 Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag 

SABO är en bransch- och intresseorganisation för ungefär 300 bostadsföretag. Företagen som 

är med i SABO finns över hela landet och har olika storlekar på byggnaderna/lägenheterna 

(SABO, 2013). Organisationen har olika enheter som ansvarar för olika områden hos 

företagen. De olika enheterna är Boende och Juridik, Fastighetsutveckling, Kommunikation, 

Human Resources, Ekonomi och Finans. De finns även en enhet som sköter själva 

organisationens administration (SABO, 2013).  

 

SABO yttrar sig enbart angående kapitel 11 i remissvaret. SABO tycker att det är positivt att 

regler om värdering av finansiella instrument samlas i ett regelverk. Samtidigt finner de 

innehållet svårförståeligt och önskar att en förenkling sker samt exempel på hur värdering i 

vissa fall sker. SABO är kritisk till mätning av företagens säkringars effektivitet då de anser 

detta vara både resurskrävande och tidskrävande. Angående frågan om olika värderingssätt i 

årsredovisningen respektive koncernredovisningen för ett företaget, har SABO inga 

invändningar till varför det inte skulle vara på det viset.  

4.2.4.4 Svenska Bostäder 

År 1944 bildades Svenska Bostäder som ägs av Stockholms stad. Organisationen är ett 

bostadsbolag som är aktiv med sina bostäder i Stockholm och tillhörande stadsdelar. Utöver 

bostäder förvaltar Svenska Bostäder lokaler för kontor, butiker, skolor och annat (Svenska 

Bostäder, 2013).  

 

Svenska Bostäder har inga förslag på förändringar som kan ske i kapitel 11 och kapitel 12. De 

har heller inget emot att företag använder olika värderingssätt i årsredovisningen och 

koncernredovisningen, om det noga framgår vilket värderingssätt som använts och även 

anledningen till varför just det sättet har prioriterats.  

4.2.4.5 Sveriges Byggindustrier  

Sveriges Byggindustrier (BI) är en bransch- och arbetsgivarorganisation med medlemsföretag 

som består av byggföretag, anläggningsföretag och specialföretag. Förbundets syfte är bland 

annat att hantera frågor och bidra till ett felfritt lönebildnings- och regelsystem på 

arbetsmarknaden. Sveriges Byggindustrier har kontor över hela landet, som har ansvaret att 

sköta dess verksamhet (Bygg, 2013).  

 

Sveriges Byggindustrier har samarbete med 14 olika branschföreningen som avtalsreglerat 

bildar en branschregion inom BI. Föreningarnas uppgift är att ge den branschservice 

medlemmarna behöver medan BIs uppgift är att ha generella frågor samt arbetsgivarfrågor i 

fokus. Strukturen är lagd för att öka effektiviteten av arbete samt för att ha en bra standard på 

servicen som ges. Föreningarna är självständiga på den nivån att de har sin egna ekonomi och 

även egen styrelse där en större del av föreningarnas arbete sköts (Bygg, 2013). BI hänvisar 

till Svenskt Näringslivs remissvar avseende sin syn på BFNs utkast (Bygg, 2013).   

4.2.5 Övriga 

4.2.5.1 Svenska Kyrkan 

Kyrkans uppgift är beroende på de behov som finns eller de möjligheter som finns i 

respektive församling (Svenska Kyrkan, 2013). I Uppsala hålls ett möte av Svenska kyrkans 

högsta avgörande organ som är känt som kyrkomötet. Det finns även ett kyrkokansli i 

Uppsala, och ansvaret där är att besluta inom områdena utbildning, samråd, ekumeniska 

relationer, information, verksamhet bland svenskar utomlands och andra tillhörande områden. 



 

Ett av de stora åliggandena kansliet har är att vara den Svenska kyrkans ansikte utåt, både 

nationellt och internationellt (Svenska Kyrkan, 2013).  

 

Svenska Kyrkan stödjer de förslagen som BFN publicerat. Däremot finnas det punkter som 

kan definieras på ett klarare sätt enligt Svenska Kyrkan. Utöver detta önskas det att kapitel 11 

och 12 blir mer läsbart och att fler kommentarer blir tillgängliga.  

4.2.5.2 Riksidrottsförbundet 

Riksidrottsförbundet (RF) är en organisation för den idrottsrörelse som finns i landet. 

Medlemsförbunden får stöd av RF genom att RF, som en större organisation, kan föra talan åt 

de mindre medlemsförbunden (RF u.å.) 

 

RF samtycker till förslaget i utkastet.  

4.2.5.3 Finansbolagens förening 

År 1960 bildades FF som är en branschorganisation för finansbolag. Organisationen fungerar 

för en positiv ökning av etiska regler för företagen. Detta är en organisation som inte bedriver 

affärsverksamhet. Finansbolagens Service - FF AB, som bedrivs utan vinstsyfte, har som mål 

att finnas där för sina medlemmar genom verkställande av utredningar och rådgivning i 

juridiska och ekonomiska frågor (Finansbolagens Förening, 2013).  

 

FF har svarat på BFNs fråga angående tillämpning av kap 11 och kap 12. FF tycker att av 

skattemässiga skäl bör företag ha möjlighet att tillämpa en redovisningsprincip i juridisk 

person och en annan i koncernredovisningen. Föreningen har inte lämnat några vidare 

kommentarer om förbättringar i de förslagna kapitlen.  



 

 

5 Analys 

5.1 Inledning  
I detta kapitel kommer vi analysera den data som samlats in angående värdering av finansiella 

instrument som skall finnas tillgängligt i K3-regelverket. Vissa instanser har lämnat utförliga 

svar medan andra lämnat nästan intill obefintliga. 

 

Vi kommer att göra en analys av remissvaren som skickats in av de institutioner som blev 

ombedda att kommentera innehållet i de kapitel som omfattar värdering av finansiella 

instrument. Varje institution kommer i kontakt med redovisning på ett eller annat vis och 

förutsätts ha väsentliga kunskaper kring ämnet
4
.  

 

5.2 Syftet med BFNs utkast 

Anledningen till att K3-regelverket har utformats är att det ska vara enklare för företag att 

upprätta en årsredovisning. De flesta institutioner är positiva till kapitel 11 och kapitel 12 i 

BFNs utkast. Några negativa kommentarer kring utkastet har inte stötts på i remissvaren, men 

däremot har inte alla institutioner nämnt att det är positivt heller. Orsaken till den positiva 

inställningen är för att det tidigare har krävts mer än en lagbok eller en rekommendation för 

att kunna värdera alla finansiella instrumenten, och nu när det enbart krävs ett regelverk 

minskar de administrativa bördorna för företagen. Dels blir det billigare för de stora onoterade 

företagen och dessutom blir det enklare att upprätta ett bokslut. Arbetet för att nå dit BFN vill 

komma är inte klart ännu och detta framgår klart och tydligt av remissvaren.  

5.2.1 Upplägget 

Strukturen på respektive kapitel har gjorts på ett sådant sätt att det skall vara möjligt att 

använda sig av ett kapitel utan att vara i behov av innehållet i det andra. BFN anser varje 

kapitel vara oberoende vilket vi till en viss del kan hålla med om.  

 

Av remissvaren som skickats in kan vi avläsa att de flesta av remissinstanserna anser att en 

förenkling bör ske och att innehållet bör bli mer tydligt. Användarvänligheten är inte på den 

nivån det önskas vara av instanserna och för att öka förståeligheten på materialet har förslag 

förts fram. Instanserna önskar bland annat att det skall finnas kommentarer till vissa punkter 

för att syftet lättare skall förstås och det önskas även att exempel skall finnas tillgängligt. I 

övrigt har de flesta av instanserna tyckt att det är ett väldigt bra förslag att ha med värdering 

av finansiella instrument i K3-regelverket, då det är ett omfattande område som är i behov av 

att förenklas.  

5.3 Hur skall företag värdera? 

I samband med remissen som skickades ut till de olika institutionerna skickade BFN även 

med tre frågor som institutionerna hade möjlighet att svara på. I detta arbete avgränsade vi oss 

till en av frågorna, då det var den enda som var relevant. Frågan beträffar möjligheten att 

redovisa de finansiella instrumenten enligt kapitel 11 i årsredovisningen och enligt kapitel 12 i 

koncernredovisningen. Enligt kapitel 11 värderas de finansiella instrumenten till 
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anskaffningsvärde och enligt kapitel 12 värderas de finansiella instrumenten enligt verkligt 

värde. 

 

Majoriteten av de institutioner som har svarat på frågan anser att det skall vara möjligt att 

värdera på olika sätt, och bland annat Skatteverket nämner att det kan vara nödvändigt av 

skattemässiga skäl. Detta innebär i sin tur att vad gäller den interna redovisningen kommer de 

finansiella instrumenten vara värderade till ett annat värde än vad de kommer att vara i den 

externa redovisningen, men självklart inte nödvändigtvis. De två institutioner som inte tyckte 

att detta skulle vara möjligt var Ekobrottsmyndigheten och Statistiska Centralbyrån. 

Motiveringen till varför enbart en redovisningsprincip skulle vara aktuell var att det ökar 

jämförbarheten företag emellan. Statistiska Centralbyrån tyckte även att BFN skulle 

rekommendera ett av värderingssätten för att öka sannolikheten att företagen väljer samma 

värderingsprincip för värdering av sina finansiella instrument. SRF tyckte inte heller att det 

skulle vara möjligt att värdera enligt anskaffningsvärde i årsredovisningen och enligt verkligt 

värde i koncernredovisningen, men däremot skulle undantag vara möjligt om skattemässiga 

skäl föreligger.  

5.4 Förbättringspunkter  

Utöver förslag om kommentarer och exempel vid sidan av punkterna i kapitel 11 och kapitel 

12, har institutionerna haft önskemål på ändringar av specifika punkter. De punkter som 

återupprepande gånger påpekades av remissvaren var de punkter som innehöll begrepp som 

inte definierats i det ena kapitlet men definierats i det andra. Oftast har det inte funnits någon 

definition i kapitel 11 medan i kapitel 12 har det återgetts. Institutionerna menar att om ett 

kapitel skall vara oberoende av det andra är det viktigt att formulera innehållet i respektive 

kapitel utefter det. Detta tycker institutionerna kan åstadkommas genom att BFN har 

definitionerna i varje kapitel. Genom detta förenklas användandet ytterligare.  

 

Ord som "mycket sannolikt" och "obetydligt belopp" har skrivits utan närmare definition på 

vad som anses vara mycket sannolikhet och vad ett obetydligt belopp är. Om ingen definition 

finns är det lätt hänt att användare skapar sin egna uppfattning och det blir väldigt lätt fel.  

 

Både FAR och Handelshögskolan har konstaterat i sina remissvar att mycket av de delarna i 

K3-regelverket som handlar om säkringsredovisning är hämtat från IAS 39. IAS 39 är en 

internationell standard som tillämpas på börsnoterade företag och texten i K3-regelverket kan 

vara svår att förstå för användaren om denne inte är insatt i IAS 39. FAR menar att svensk 

normgivning bör vara mer lättförståeligt och vill därför att punkterna 11.38-11.62 justeras. 

Handelshögskolan tycker heller inte att detta är lämpligt och uppmanar BFN att ändra delen 

om säkringsredovisning. Även SABO har kommenterat i remissvaret att det är bra att det 

ställs krav från BFNs sida om säkringsredovisning men tycker att detta är tidskrävande och då 

IFRS håller på att utarbeta en mer förståelig text bör även BFN göra det.  

 

Det finns ytterligare kommentarer om säkringsredovisning och det är bland annat från SKV, 

Hyresgästföreningen och SABO. Enligt K3-regelverket är säkringsredovisning frivilligt och 

SKV anser att detta skall vara tvingande när det föreligger ett objektivt säkringsförhållande. 

Hyresgästföreningen anser att punkt 11.21 om derivatinstrument korrigeras, då det är en kort 

och oklar punkt som kan omfatta en stor del. Punkten handlar om att företag som har 

derivatinstrument skall värdera dessa och komma fram till det mest förmånliga värdet. Även 

SABO vill ha en förklarande text på punkt 11.21, där en beskrivning finns på hur företag skall 

gå tillväga för att tillämpa denna punkten.  



 

SRF skriver att K3-regelverkets uppbyggnad är förståeligt till viss del då det är ett 

principbaserat regelverk och inte regelbaserat. Därav de få kommentarerna och exemplaren. 

Trots detta är det av vikt att nog med kommentarer och exempel finns, och detta för att 

undvika att företag värderar fel i bokslutet. 

5.4.1 IAS 39 

Många institutioner har påpekat likheten mellan kapitel 11 och kapitel 12 i K3-regelverket 

med IAS 39. IAS 39 är den internationella standarden för noterade företa. Först och främst 

hänvisar IAS 39 till värdering till anskaffningsvärde vid det första redovisningstillfället, och 

därefter är det möjligt att värdera till verkligt värde om så önskas.  

 

Detta är ett kapitel som har varit väldigt komplex för företag att använda sig av, då företag har 

haft svårigheter med att tolka innehållet. Därför håller innehållet på att korrigeras och 

förhoppningsvis leder det till ett mer lättförståeligt kapitel. De institutioner som har påpekat 

likheten har även påpekat att det för tillfället arbetas med att förenkla IAS 39 och att 

detsamma borde göras med kapitel 11 och kapitel 12 i K3-regelverket.  

5.4.2 Remissvarens reliabilitet  

Om man analyserar remissvaren närmare kan man se att ett antal av institutionerna har enbart 

kommenterat de punkter som är relevanta i deras bransch. SABO och Hyresgästföreningen är 

ett exempel på detta. I deras svar har säkringsredovisning lyfts fram tydligt och i en av 

remissvaren har enbart säkringsredovisning kommenterats. Detta av den simpla anledningen 

att dessa typ av företag, som befinner sig i byggbranschen, använder sig väldigt mycket av 

säkringsinstrument av derivatinstrument. Därav kan man ställa sig frågan om institutionerna 

har gjort sitt bästa för att stötta BFN i arbetet med K3-regelverket, eller om institutionerna 

enbart är intresserade av att påverka den del som kommer att vara mer aktuell för de egna 

företagen. I denna analysen är det enkelt att gå tillbaka till intressentmodellen som innebär att 

företag har ett intresse av K3-regelverket och därav har ett intresse för dess upplägg. 

 

De remissvar som var längst och omfattade en större del av innehållet i kapitel 11 och kapitel 

12 var remissvaren från FAR, SRF och Handelshögskolan. Vi finner dessa remissvar väldigt 

givande och det är möjligen de svar som mest kommer att påverka BFN i sitt arbete med att 

förbättra innehållet i de kapitel som berör finansiella instrument. Utöver att detta är 

institutioner som arbetar med redovisningsområdet, motiverade även dessa institutionerna 

bäst till varför en ändring bör ske. Däremot valde SRF att enbart rikta sina synpunkter på 

kapitel 11, och det av den anledningen att de anser att alla företag värderar enligt 

anskaffningsvärdet. De betonade även att de ansåg att väldigt mycket i kapitel 12 var likt 

innehållet i kapitel 11.  

 

  

 

 

 

 



 

6 Slutsatser 

6.1 Inledning 

Detta kapitel kommer att innehålla de slutsatser som dragits baserat på analysen. Vi kommer 

även att skilja på våra egna slutsatser genom att betona att vad som är våra åsikter och vad 

som är instansernas synpunkter på kapitel 11 och kapitel 12.  

6.2 Våra forskningsfrågor och vårt syfte 

Syftet med arbetet var att få svar på frågor berörande värderingssätt av finansiella instrument i 

K3-regelverket och intressenternas uppfattning av värderingssätten. Våra frågor utformades 

utifrån problemdiskussionen och de lyder följande. 

 

 Hur är de olika instansernas attityd gentemot K3-regelverkets nya värderingsprinciper 

som omfattar finansiella instrument? 

 

För att kunna besvara vår forskningsfråga djupare krävdes även svar på följande fråga: 

 

 Är innehållet i K3-regelverkets kapitel 11 och 12 tillräckligt anpassat för att tillgodose 

intressenternas behov? 

 

Den sista frågan är utformad för att få en mer förståelse för attityderna remissinstanserna har 

gentemot kapitel 11 och kapitel 12.  

 
Vi anser att vi har fått svar på våra frågor och det framgår av vår analys och slutsats.  

6.3 Användarvänligheten 

När vi gick igenom kapitel 11 och kapitel 12 i K3-regelverket var de oundvikligt att inte lägga 

märke till komplexiteten som rådde, som även vissa av institutionerna  påpekat i remissvaren. 

Texten är svårförståelig och det förvånades vi över, då vi trodde att det skulle vara mer 

begripligt för oss som under de senaste åren undervisats i redovisning. Vad som är 

anmärkningsvärt är att endast två av instanserna påpekar användarvänligheten. Något vi 

finner som en låg siffra då värdering och redovisning kring finansiella instrument är ytterst 

komplext. Vad gäller att fler kommentarer och exempel hade underlättat för läsaren och 

genom att göra denna korrigeringen kommer instansernas attityd kring detta förändras. 

Specifikt hade regelverket kunna ha med en defintionslista. Många gånger slås man över 

bristen på definitionen kring vissa finansiella instrument, så som egetkapitalinstrument.  

 

6.4 Värderingsprincip 

Majoriteten av institutionerna anser att företag skall ha möjlighet till att värdera enligt kapitel 

11 i årsredovisningen och enligt kapitel 12 i koncernredovisningen. Anledningen till att detta 

bör vara möjligt är för att det kan vara nödvändigt av skattemässiga skäl. Dessutom tycks 

remissinstanserna vara nöjda över att den valmöjligheten finns. När två redovisningsprinciper 

är tillgängliga förstärker det att K3-regelverket är principbaserat och inte regelbaserat, och det 

ger även intressenterna möjlighet till att anpassa redovisningen till deras egna behov.  

 



 

6.5 Kunskap - en påverkande faktor 

Instanserna är alla aktiva inom redovisningsområdet och därav är remissvaren viktiga då de på 

ett eller annat vis representerar hur intressenterna vill att utformningen av regelverket skall 

vara. Några av institutionerna har skrivit att de tycker att innehållet i kapitel 11 och kapitel 12 

ser bra ut, och sedan har inga fler kommentarer kring innehållet gjorts.  

 

Vi nämnde i analysen att vi inte var säkra på om institutionerna verkligen ger 

förbättringsförslag på hela utskicket eller om de bara kommenterar de punkter som kan vara 

relevanta för den egna finansiella rapporten. Ett exempel på detta är SABO och 

Hyresgästföreningen, som båda kommenterade säkringsredovisning. Det framgick klart och 

tydligt att remissvaren att detta var den enda punkten som var av större vikt, då inga andra 

punkter hade kommenterats. Sedan kan det vara på det viset att intressenterna väljer att 

fokusera sig på de punkter i kapitel 11 och kapitel 12 som berör deras egna organisation. 

Exempelvis väljer kategorin Staten att fokusera sig på värdering i sin helhet, det innebär att 

de vill se hur utfallet blir när skatten på vinsten skall räknas ut. Representerande 

organisationer vill att deras medlemsorganisation går med större vinst och därför fokuserar de 

mer på dem värderingssätt som leder till att mindre skatt betalas och mer likvida medel 

innehåll inom företaget.   

6.5.1 Remissinstanserna  

Urvalet av instanser är baserat på myndigheter och organisationer som arbetar inom 

redovisnings- och skatteområdet, enligt Ulla Lloyd 
5
. Handläggaren väljer sedan, efter ämnet, 

ut de myndigheter och organisationer som utskicket skall skickas till. Vi har diskuterat kring 

de instanser som har fått vara med och påverka, och om de är passande i just det här 

sammanhanget. Vi anser att de flesta av instanserna är passande, men de finns även de 

instanser vi anser inte har så breda kunskaper inom området att de kan vara med att utforma 

kapitel 11 och kapitel 12 som skall användas av många företag i Sverige.  

 

De instanser vars remissvar inte är speciellt givande är Riksidrottsförbundets- och Svenska 

Kyrkans remissvar. Instanserna framgår inte som organisation som arbetar mycket med 

värdering av finansiella instrument och därför kan det vara ett ämne som är mer invecklat och 

därav svårt att ge förbättringsförslag på. De instanser som enligt oss hade utförligare 

remissvar var FAR, SRF, SKV och Handelshögskolan. Svaren var utförliga och det märktes 

av remissvaren att instanserna hade gått igenom utskicket noga. Något som vi tänkte på var 

också att många av institutionerna valde att enbart kommentera den/de punkterna som 

påverkade deras egen redovisning medan de ovannämnda instanserna inte har någon specifik 

punkt som påverkar deras redovisning då de jobbar med hela redovisningsområdet.  

6.6 Förhållandet till IAS 39 

Mycket av innehållet i kapitel 11 och kapitel 12 är likt innehållet i IAS 39. Då IAS 39 är en 

internationell standard är det naturligt att det är en del som är mer omfattande och har större 

krav. Därför är det också mer förståeligt att innehållet i IAS 39 kan vara svårare för företag att 

tillämpa. Det är viktigt att ha i åtanke att K3-regelverket är ett principbaserat regelverk som 

avses att komma att tillämpas för svenska onoterade företag. Med detta menar vi inte att det är 

mindre viktigt att det är korrekt, men vi tycker att en viss ansträngning för att justera 

regelverket och dess användarvänlighet bör göras.  

 

                                                
5 Ulla Lloyd, Handläggare BFN, mailkontakt den (2013-04-08) 



 

IAS 39 håller på att revideras för att förenkla användandet för intressenterna, och precis som 

institutionerna anser vi att även innehållet i kapitel 11 och kapitel 12 bör göras desamma. IAS 

är ett regelverk som i större utsträckning används av större företag vilket i många fall kan vara 

tecken på att företaget har större resurser  för att kunna hantera det administrativa. Mindre 

företag har inte alltid tillgång till de resurserna och därför är det av vikt att innehållet i K3-

regelverket är lättare att hantera.  

 

 

 



 

 

7 Avslutande diskussion 
 

7.1 Inledning 

Detta kapitel kommer att inledas med en avslutande diskussion och reflektion över studien. Vi 

kommer även att ge förslag till vidare forskning.  

7.2 Våra åsikter 

Remissvaren är bra som underlag för BFN för att arbeta vidare med innehållet i kapitel 11 och 

kapitel 12. Vad gäller upplägget anser vi inte de två kapitlen som undersökts vara oberoende 

av varandra. Som tidigare nämnt fanns det definitioner på begrepp i kapitel 12 men inte i 

kapitel 11. Sedan tyckte vi att den inledande texten i kapitel 11 kunde skrivas på ett bättre sätt. 

I kapitel 11 punkt 11.1 framgår det att kapitlet ska tillämpas vid redovisning av finansiella 

instrument av företag som inte har valt att värdera instrumenten enligt 4 kap. 14 a-14 e §§ 

ÅRL. Där hade BFN kunnat skriva ut vad som står i den punkten som hänvisas till, för att 

läsaren skall slippa bläddra fram och tillbaka.   

 

SCB skrev något i sitt remissvar som fick oss att börja fundera. Om företag värderar på olika 

sätt, hur blir statistiken kring den insamlade data? Det kommer således inte vara lika enkelt att 

jämföra de finansiella rapporterna, och det kan även leda till att företag delas in i två olika 

grupper vid statistiska undersökningar - de som värderar enligt kapitel 11 och de som värderar 

enligt kapitel 12.  

 

När det gäller verkligt värde innebär det att företag värderar de finansiella instrumenten enligt 

marknadsvärdet i form av noterade priser på den aktiva marknaden. Om detta inte är 

tillgängligt värderar man efter en värderingsteknik som innebär att man i största utsträckning 

baserar värdet enligt den marknadsinformation som råder. Vi tycker att värderingstekniken 

framstår som väldigt osäker. Om ett instrument inte finns på marknaden och därav inte kan 

värderas enligt marknadsvärde, räcker verkligen information till för att värdera? Här anser vi 

att värdering bör ske enligt anskaffningsvärdet. I tillfällen som dessa tycker vi att undantag 

skall finnas och företag skall kunna redovisa enstaka instrument enligt anskaffningsvärde 

även om de valt kapitel 12 som redovisningsprincip.  

 

7.3 Diskussion 

Vi anser K3-regelverket är givande vid upprättande av bokslut. BFN jobbar för att utveckla 

regelverket och är säkra på att det kommer att underlätta för många företag. Vi är även 

övertygade om att när företag har vant sig vid K3-regelverket kommer de administrativa 

kostnaderna minska i takt med att det inte kommer vara lika tidskrävande som det är i 

dagsläget utan regelverket. Det är väldigt positivt att alla redovisningsprinciper är samlade 

under ett regelverk. Trots att vi är för den internationella harmoniseringen, anser vi att lagarna 

kan aningen förenklas när de översätts för att passa ihop med den svenska lagstiftningen. 

Vidare anser vi det är positivt att de börsnoterade företagen följer den internationella 

standarden IFRS, och vi anser det även vara positivt att BFN bygger sitt arbete kring IFRS for 

SMEs. Detta ökar den internationella harmoniseringen och verkar för att större anpassningar i 

framtiden inte blir lika krävande som de annars kunde ha blivit.  

 



 

Vad gället strukturen på kapitel 11 och kapitel 12 anser vi upplägget vara bra. Innehållet är 

relativt omfattande men som tidigare nämnts i avsnitt sex krävs det förenklingsarbete. Precis 

som instanserna hade vi önskat kommentarer och exempel för att komplettera de punkter som 

kan vara oklara. Sedan är det ofta svårt att förstå vad som menas med vissa begrepp som det 

skrivs om, och även där kommenterar instanserna att förbättringar bör göras. Viktigt att ha i 

åtanke är att många av de som kommer använda K3-regelverket faktiskt har svårt för att förstå 

de begrepp som finns och därför är det av vikt att tydliga kommentarer finns. Ytterligare en 

anledning till varför kommentarer och exempel bör vara tillgängligt är för att det minskar 

risken för feltolkning. Dessutom behöver inte användaren använda sig av någon annan lagbok 

eller regelverk, utan får den tillräckliga informationen i K3-regelverket.  

 

Vid tillämpning av en text som är svårförståelig kan det komma sig att många väljer att tolka 

texten på sitt egna sätt. Detta är självklart någonting som bör undvikas då det enbart leder till 

att många företag använder sig av regelverket på fel sätt. Det är även anledningen till varför vi 

anser att begreppen skall förklaras närmare annars är det lätt att statistiken blir fel när företag 

jämförs med hjälp av sina finansiella rapporter. Det är precis som Statistiska Centralbyrån 

skrev i sitt remissvar, att ett förtydligande är nödvändigt för att företag skall tolka innehållet 

på samma sätt och slippa använda sig av misstolkade tillvägagångssätt vid värdesättning.  

Beträffande de två kapitel som har behandlats i uppsatsen, kapitel 11 och kapitel 12, behöver 

de förenklas och klargöras tydligare. Kommentarer och exempel bör läggas till för att 

komplettera innehållet. 

7.4 Förslag till vidare forskning 

Vårt förslag är att en liknande undersökning görs om ungefär tre år, då anser vi att det gått 

tillräcklig lång tid efter att institutionerna börjat tillämpa regelverket. Efter denna tid kan det 

ha uppstått klarare synpunkter om hur tillämpningen av regelverket fungerar. Det är möjligt 

att det finns en positiv inställning till kapitel 11 och kapitel 12 innan de har börjat tillämpas, 

men att inställningen sedan ändras. Detta är något som enbart vidare forskning kan ge svar på. 
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8.3 Bilaga 1. Institutionerna som svarat på remissen 

Institution Antal sidor remissvar 

Ekobrottsmyndigheten 3 sidor 

FAR 19 sidor 

Fastighetsägarna 1 sida 

Finansbolagens Förening 1 sida 

Handelshögskolan i Göteborg 8 sidor 

Hyresgästföreningen  2 sidor 

Ingblad och Lundqvist 1 sida 

Kammarrätten i Göteborg 1 sida 

Lantbrukarnas Riksförbund  2 sidor 

Riksidrottsförbundet   2 sidor 

Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag 2 sidor 

Svenska Bostäder  1 sida 

Statistiska Centralbyrån 3 sidor 

Föreningen Stiftelser i Samverkan  3 sidor 

Skatteverket  3 sidor 

Sveriges Redovisningskonsulters Förbund 7 sidor 

Sveriges Byggindustrier 1 sida 

Svenska Kyrkan   1 sida 

Svenskt Näringsliv 3 sidor 

Sydsvenska Industri- och Handelskammaren 2 sidor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8.4 Bilaga 2. Institutionerna som inte svarat på remissen 

Bolagsverket 

Finansinspektionen 

Företagarna 

Handelshögskolan i Stockholm 

Landsorganisationen i Sverige 

Lunds Universitet 

Rådet för finansiella rapportering 

Statens bostadskreditnämnd 

Svenska Bankföreningen 

Sveriges advokatsamfund 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8.5 Bilaga 3. Frågorna som skickades ut till institutionerna 

Fråga 1.  
Förslaget innebär att den redovisningsprincip som företaget valt vid värdering av 

finansiella instrument, dvs. valet mellan kapitel 11 och 12, ska tillämpas både i 

koncernredovisningen och juridisk person. Ska det vara möjligt att tillämpa olika 

redovisningsprinciper vid redovisning av finansiella instrument, t.ex. tillämpa 

kapitel 12 i koncernredovisningen och kapitel 11 i årsredovisningen? 

 

Fråga 2. 

I förslaget anges principerna för säkringsredovisning. Ger kapitel 11 tillräcklig 

vägledning för redovisning av säkrade poster? 

 

Fråga 3 

Av punkt 11.54 framgår att vid säkring av en fordran eller skuld ska den säkrade posten 

värderas till säkrad kurs. Erläggs eller erhålls en terminspremie eller annan premie avseende 

säkringsinstrumentet och är premien väsentlig ska den periodiseras över säkringsinstrumentets 

löptid. Är premien inte väsentlig innebär det att företaget t.ex. på en säkrad post i utländsk 

valuta kan välja avistakurs eller terminkurs. Är begreppet säkrad kurs tillräckligt definierad 

eller behöver begreppet utvecklas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8.6 Bilaga 4. Mailet från BFN 

Hej Basak! 

  

Bokföringsnämnden har tagit fram en standardlista över remissinstanser, vilken vi utgår från 

när ett förslag från oss ska skickas ut på remiss. Standardlistan består av myndigheter och 

organisationer som arbetar inom redovisnings- och skatteområdet. Jag skickar en fil till dig, så 

kan du läsa vilka de är. Handläggaren gör sedan en anpassning av standardlistan utifrån vad 

förslaget handlar om. Förslaget läggs ut på vår webbplats, www.bfn.se och alla är välkomna 

att lämna synpunkter till oss. Den som prenumererar på vårt nyhetsbrev (gratis) får ett mail 

från oss när något publiceras på webbplatsen och kan då se när ett förslag har kommit ut på 

remiss.   

  

Med vänliga hälsningar 

Ulla Lloyd 
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8.7 Bilaga 5. Sändelista     

 

1. Ackordcentralen Göteborg AB 

2. Bolagsverket  

3. Ekobrottsmyndigheten 

4. Far 

5. Fastighetsägarna Sverige 

6. Finansbolagens Förening 

7. Finansinspektionen 

8. FöretagarFörbundet 

9. Företagarna 

10. HSB Riksförbund 

11. Lantbrukarnas Riksförbund, LRF 

12. Landsorganisationen i Sverige, LO 

13. Näringslivets Regelnämnd, NNR 

14. Rådet för finansiell rapportering 

15. Riksbyggen 

16. Rekonstruktör- och konkursförvaltarkollegiet (REKON) 

17. Skatteverket 

18. Statens Bostadkreditnämnd, BKN 

19. Statistiska Centralbyrån, SCB 

20. Stockholms Kooperativa Bostadsförening, SKB 

21. Svensk Handel 

22. Svenska Bankföreningen 

23. Svenska Bostäder 

24. Svenska Kyrkan 

25. Svenskt Näringsliv 

26. Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, SABO 

27. Sveriges Bostadsrätters Centralorganisation, SBC 

28. Sveriges Byggindustrier 

29. Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, SRF 

30. Tjänstemännens Centralorganisation, TCO 

31. Upplysningscentralen 

32. XBRL Sweden 

33. Universitet 

34. Domstol 

 

För kännedom: Justitiedepartementet, enheten för fastighetsrätt och associationsrätt 

 

 

 

 

 
 

 



 

Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen Handels- och IT-högskolan (HIT) har vi tagit fasta på studenternas framtida behov. 
Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, helhet och 
sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan studenter och lärare 
som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och förvaltningar 
och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om samhällsutveckling 
och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra sin förmåga att analysera, 
utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, administration eller 
marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill designa framtidens IT-
baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på organisationers information 
för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och affärsutveckling, utveckla sin förmåga 
att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot programmering och utveckling för god IT-
användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och utvecklingsinriktad. 
Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och tjänsteutveckling i vilken kunskaper 
och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi utgör viktiga grundstenar. Forskningen är 
välrenommerad och fokuserar på inriktningarna affärsdesign och Co-design. Forskningen är också 
professionsorienterad, vilket bland annat tar sig uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på 
aktionsforskningsbaserade grunder med företag och offentliga organisationer på lokal, nationell och 
internationell arena. Forskningens design och professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, 
som är institutionens och Högskolans enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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