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Förord 

Det har varit en intressant och givande tid vi ägnat åt denna studie. Vi vill passa på att tacka 

vår handledare Kjell Johansson, jur. dr. och universitetslektor i företagsekonomi, för hans stöd 

genom hela processen. Vi uppskattar de värdefulla synpunkter och det engagemang han gett 

oss. Vi vill rikta ett tack till de opponenter som har bidragit med förlag om förbättringar till 

vår studie. Vi vill även tacka våra familjer och närstående för det stöd de gett oss under 

studiens gång, och under hela vår utbildning.  
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Sara Andersson              Sofia Rüngas             
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Abstract: 

The purpose of this dissertation is to examine the statement made by BFN, that the K3 

reporting standard is a principles-based framework by showing how principles- or rules-based 

it is in relation to IFRS for SMEs, FRS 102, FRF for SMEs and K2. To fulfil this purpose we 

have executed a study where we have classified the frameworks from a rule and principle 

point of view. The study has been conducted in the frameworks’ classifications of assets, 

liabilities and current and fixed assets. This study is significant because of the recent 

accounting scandals which have inspired a debate regarding rules- or principles-based 

standards. As far as we know, no other attempt to classify individual provisions as rules- or 

principles-based has been made, where an analysis of the scope of the individual provisions 

are set in relation to other frameworks. Our contribution to current research will therefore be 

to try to describe reality. We also wish to contribute in changing the debate regarding rules- 

and principles-based standards to make it more nuanced.  

To be able to determine whether or not the K3 reporting standard is a framework which is 

based on principles, we have studied both financial and legal literature. This has allowed us to 

find definitions and indications as to determine rules- and principles-based provisions. Based 

on this information, we present arguments for each of the studied provisions in different 

frameworks regarding the level of principle or rule. Using the dimension theory, we 

demonstrate how rules- or principles-based the various standards are in relation to each other. 

In addition, we discuss the relevance of the harmonization efforts in terms of principles- and 

rules-based standards. 

The conclusion of our dissertation is that the K3 reporting standard is the least rules-based and 

most principles-based framework of the studied provisions and frameworks. However, all of 

the studied standards contain aspects that can be considered being based on both rules and 

principles. This leads to our conclusion that BFN’s statement, that the provisions of K3 are 

principles-based, is incorrect.  

We do not think it is useful to continue the debate regarding the level of rule and principle in 

standards using the general wording that is common in scientific literature today. We believe 

that it would be more useful to assess how a provision should be designed in each situation 

and make trade-offs between the scope of rules and principles. The design of the provisions 

must also be weighed against the overall aim and requirement of financial statements, such as 

comparability, relevance, and other qualitative objectives. We also believe that a framework 

needs to contain both rules and principles to be effective and adequate.  

This dissertation is written in Swedish.  

Keywords: principles –based, rules-based, accounting standards, harmonisation, K3, K2, 

FRS 102, IFRS for SMEs, FRF for SMEs 
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Sammanfattning 

Syftet med studien är att undersöka BFNs uttalande att K3 är ett principbaserat regelverk, 

genom att visa hur princip- eller regelbaserat regelverket är i förhållande till IFRS for SMEs, 

FRS 102, FRF for SMEs och K2. För att uppfylla syftet har vi utfört en komparativ studie där 

vi klassificerar redovisningsregelverken utifrån ett princip- och regelperspektiv. Studien har 

utförts på regelverkens klassificeringar av tillgångar, skulder samt omsättnings- och 

anläggningstillgångar. Undersökningen är relevant då de senaste redovisningsskandalerna 

medfört en debatt kring regel och principbaserade standarder. Enligt vår vetskap har inget 

liknande klassificeringsförsök gjorts tidigare där en bedömning av varje enskild bestämmelse 

görs huruvida den är regel- eller principbaserad och där omfattningen av regel- eller 

principbasering av enskilda normer sätts i relation till andra regelverk. Vårt bidrag till 

forskningen blir därför att försöka beskriva hur verkligheten ser ut. Vi vill även bidra till att 

diskussionen kring regel- och principbaserade standarder blir mer nyanserad.  

För att kunna avgöra om K3 är ett principbaserat regelverk eller ej har vi studerat både 

ekonomisk och juridisk litteratur. Vi har på så sätt hittat olika definitioner och tecken som 

indikerar om en norm är regelbaserad eller principbaserad. Utifrån denna information 

presenterar vi argument för varje undersökt paragraf i de olika regelverken gällande dess nivå 

av princip eller regelbasering. Med hjälp av dimensionsteorin visar vi sedan hur regelbaserade 

de olika studerade standarderna är i relation till varandra. Dessutom förs en diskussion 

angående relevansen av att diskutera harmoniseringsarbetet i termer av princip och 

regelbaserade standarder.  

Vår slutsats är att K3 är det minst regelbaserade och mest principbaserade regelverket av de 

undersökta bestämmelserna och regelverken. Men samtliga studerade regelverk innehåller 

dock aspekter som kan anses vara både regel- och principbaserade vilket medför att vår 

slutsats därför är att BFNs uttalande, att K3 regelverket är principbaserat, är felaktigt och för 

generellt.  

Vi tror inte att det är givande att fortsätta föra en diskussion angående regler och principer i de 

allmänna och generella ordalag som är vanligt i dagens vetenskapliga litteratur. Vi anser 

därför att det är mer utvecklande att istället bedöma hur en bestämmelse bör vara utformad i 

varje enskilt fall och då göra avvägningar mellan omfattningen av regler och principer i varje 

bestämmelse. Utformningen måste även vägas mot de övergripande mål och krav som ställs 

på de finansiella rapporterna, såsom jämförbarhet, relevans och andra kvalitativa egenskaper. 

Vi anser även att ett regelverk behöver ha både regler och principer för att vara effektivt och 

ändamålsenligt. 

Nyckelord: principbaserad, regelbaserad, redovisningsstandarder, harmonisering, K3, K2, 

FRS 102, IFRS for SMEs, FRF for SMEs 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Under de senaste decennierna har finansiella marknader genomgått en stark utveckling 

(Hoarau 1995, s. 220). Ökad globalisering har medfört en utbredd internationell handel vilket 

har bidragit till utvecklingen av globala finansiella marknader och förekomsten av fler 

internationella företag (Nobes & Parker 2006, s. 6). Den snabba framväxten av globala 

finansiella marknader har medfört ett behov att ta fram gemensamma internationella 

redovisningsstandarder, så kallad harmonisering (Tweedie & Seidenstein 2005, s. 589). 

Harmonisering är en process som syftar till att öka jämförbarheten mellan redovisningspraxis 

i olika länder (Nobes & Parker 2006, s. 75). Det är därför essentiellt att dessa standarder får 

ett globalt erkännande enligt Guggiola (2010, s. 100). 

Arbetet med att harmonisera redovisningsstandarder har pågått sedan slutet av andra 

världskriget då den ekonomiska integreringen blev allt viktigare (Nobes & Parker 2006, s. 7). 

Arbetet intensifierades 1973 då International Accounting Standards Committee (IASC) 

bildades, och organisationen gjorde under sin verksamhetsperiod framsteg i att skapa 

internationella redovisningsstandarder (Tweedie & Seidenstein 2005, s. 591). IASCs 

standarder kritiserades dock bland annat för att ge för många valmöjligheter (Sutton 1993, s. 

181; Van Hulle 1993, ss. 387-388). Harmoniseringsarbetet togs 2001 därför över av 

International Accounting Standards Board (IASB) efter en omorganisation inom IASC 

(Johansson 2010, s. 60). IASB är en internationell organisation vars mål är att skapa 

redovisningsstandarder som är baserade på principer (IFRS 2013, s. 1). 

Den amerikanska normgivaren heter Financial Accounting Standards Board (FASB). FASB är 

en privat organisation som, i likhet med IASB, utfärdar standarder som ska reglera viktiga 

redovisningsområden (Johansson 2010, s. 61). Enligt denna organisation är målet med 

harmoniseringen att skapa överlägsna standarder för finansiell rapportering (FASB 2013a, s. 

1). Sedan 2002 har IASB och FASB arbetat tillsammans för att förbättra International 

Financial Reporting Standards (IFRS) och United States Generally Accepted Accounting 

Principles (US GAAP) (FASB 2013b, s. 1). Organisationerna strävar därmed mot ett 

gemensamt mål; att utarbeta homogena standarder och eliminera skillnader där det är möjligt 

(FASB 2013a, s. 1). Organisationerna ska utarbeta högkvalitativa standarder som kan 

användas vid inhemsk och gränsöverskridande rapportering, vilket bör öka jämförbarheten 

(Whittington 2005, ss. 128, 132).  

Harmoniseringsarbetet i Europa har påverkats av utvecklingen i USA (Dewing & Russell 

2004, s. 290). Företagskollapserna i början på 2000-talet, såsom Enron, WorldCom och 

Arthur Andersen, har påskyndat harmoniseringsarbetet (FASB 2013a, s. 1). De senaste 

ekonomiska kriserna har lett till ökad uppmärksamhet på skillnader i redovisningsstandarder 

då europeiska företag klarade sig relativt bättre vid krisen än deras amerikanska konkurrenter 

(Dewing & Russell 2004, s. 312). Många länder arbetar därför med att anpassa sina lokala 

redovisningsregler till de internationella standarderna. EU har fört harmoniseringsarbetet 

framåt, då de sedan 2005 kräver att alla börsnoterade bolag ska rapportera sin 

koncernredovisning i enlighet med IFRS (FASB 2013a, s. 1).  

Bokföringsnämnden (BFN) är det normgivande organet i Sverige som arbetar med 

harmoniseringsfrågor. Organet arbetar med att skapa fyra kompletta regelverk, kategori 1-4, 

som gäller för olika typer av bolag (BFN 2012c, ss. 1-2). Vissa bolag har möjlighet att välja 

mellan de olika regelverken. Ett mindre bolag kan till exempel välja att redovisa enligt 

BFNAR 2008:1 Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre aktiebolag 
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(K2) eller enligt BFNAR 2012:1 Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning och 

koncernredovisning (K3). För att underlätta för läsaren kommer vi av pedagogiska skäl 

hädanefter referera till regelverkens populärnamn, K2 och K3. Enligt BFN baseras K3 på 

International Financial Reporting Standard for Small- and Medium-sized Entities (IFRS for 

SMEs) och sägs vara ett principbaserat regelverk (BFN 2012c, s. 2). Storbritannien har 

nyligen publicerat ett nytt regelverk, FRS 102 The Financial Reporting Standard applicable in 

the UK and Republic of Ireland (FRS 102), som bland annat ska ersätta Financial Reporting 

Standards for Smaller Entities (FRSSE). Den nya standarden ska användas vid finansiell 

rapportering från 1 januari 2015 men får tillämpas även på tidigare räkenskapsår (FRS 102 p. 

1.14). Även i USA pågår arbetet med att ta fram ett nytt regelverk för mindre bolag som ett 

led i harmoniseringsarbetet. American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) 

publicerade ett förslag till regelverk i november 2012, Financial Reporting Framework for 

Small and Medium-sized Entities (FRF for SMEs) (FRF for SMEs, s. 1). Det slutliga 

regelverket väntas vara klart våren/sommaren 2013.  

1.2 Problemdiskussion 

Det finns olika åsikter angående harmoniseringsarbetet och dess tillvägagångssätt. Enligt 

Beke (2010, s. 48) är syftet med internationell redovisning att liknande transaktioner ska 

behandlas på samma sätt, vilket skulle resultera i globalt jämförbara rapporter. Det skulle 

underlätta för investerare som arbetar på globala marknader (SEC 2010, s. 5) då de inte 

behöver revidera finansiella rapporter innan investeringsbeslut kan fattas (Choi & Levich 

1991, s. 80). Choi och Levich (1991) studie visade att investeringsbeslut påverkas av 

skillnader i redovisningen och att bearbetningen inte är tillräcklig för att upphäva dessa 

skillnader för att säkerställa jämförbarhet (Choi & Levich 1991, ss. 79-80). Av samma 

anledning blir harmoniseringsarbetet viktigt även för internationella kreditgivare (Nobes & 

Parker 2006, s. 76). Tidigare forskning har enligt Beke (2010, s. 50) visat att globala 

redovisningsstandarder inte nödvändigtvis skulle resultera i jämförbar redovisning då 

nationell praxis påverkar rapporteringen. Murphy (2000, s. 487) genomförde emellertid en 

liknande studie som visade att harmoniseringen har ökat mellan företag och länder. Hon 

kunde dock inte påvisa att harmoniseringen beror på användning av internationella 

redovisningsstandarder. Murphy (2000, s. 471) anser att harmoniseringsarbetet skulle medföra 

att alla företag har liknande villkor över hela världen, vilket enligt henne skulle leda till ökad 

jämförbarhet.  

Internationella standarder kan underlätta utvecklingen av nationella kapitalmarknader samt 

hjälpa till att integrera de internationella kapitalmarknaderna enligt Tarca (2012, s. 1). 

Internationella redovisningsstandarder ökar informationstillgängligheten vilket i sin tur 

maximerar marknadseffektiviteten (Guggiola 2010, s. 102; s. 106). Företag kan, med hjälp av 

internationella standarder, undgå att behöva utfärda flera finansiella rapporter baserade på 

olika länders nationella redovisningsstandarder (Deegan & Unerman 2006, s. 107). Det skulle 

innebära en lägre kostnad för företagen (Tweedie & Seidenstein 2005, s. 591). Ökad 

marknadseffektivitet bidrar även till minskade kapitalkostnader (Tarca 2012, s. 1) och bättre 

resursallokering genom att varken företag, investerare eller kreditgivare behöver revidera 

finansiell information från företagen (SEC 2010, s. 5). Ytterligare fördelar är att företag 

lättare kan registrera sig på fler aktiemarknader, så kallad cross-listing, vilket innebär att 

likviditeten på dessa marknader ökar (Beke 2010, s. 58). Därmed främjar standarderna 

landsöverskridande investeringar (Tarca 2012, s. 12).  

Ampofo och Sellani (2005, s. 229) är kritiska till harmoniseringsarbetet eftersom det troligtvis 

medför alltför enkla lösningar för komplexa situationer. Standarderna skulle då inte spegla 
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den ekonomiska verkligheten. Harmoniseringsarbetet är dessutom svårt eftersom politiska och 

finansiella drivkrafter påverkar harmoniseringen (Ampofo & Sellani 2005, s. 219). Hoarau 

(1995, s. 220) är kritisk till harmoniseringsarbetet och anser att harmoniseringen av 

redovisningsstandarder misslyckas att ta hänsyn till skillnader i ekonomisk, social och 

kulturell miljö i olika länder (Hoarau 1995, s. 220). Dessa skillnader innebär att varje land har 

olika behov och traditioner och tolkar därför standarderna olika. Sutton (1993, s. 179) anser 

dock att de flesta länder redan använder liknande redovisningsmetoder, till exempel historiskt 

anskaffningsvärde vid tillgångsvärdering (Sutton 1993, s. 180). Informationen är därför redan 

jämförbar och relevant, vilket medför att hon ifrågasätter harmoniseringsarbetets betydelse 

(Sutton 1993, ss. 179-180). Harmoniseringsarbetet försvåras av det faktum att många länder 

är motvilliga till att förändra den egna praxisen (Sutton 1993 s 181). Det kan medföra att de 

standarder som tas fram innehåller många valmöjligheter vilket leder till att jämförbarheten 

blir mindre mellan de finansiella rapporterna i olika länder (Sutton 1993 s 181). Olikheter i 

nationers kultur, rättssystem, skattesystem och finansieringssystem orsakar skillnader i 

länders redovisning (Gray 1988, s. 14; Nobes 1998, s. 163). Det är skillnader som normgivare 

måste ta hänsyn till vid framtagning av redovisningsstandarder och som därför påverkar 

harmoniseringsarbetet.  

Nationella aspekter påverkar de flesta redovisningssituationer vilket gör det svårt att hitta 

lösningar som kan användas globalt (Ampofo & Sellani 2005, s. 229). Förenklingar är 

nödvändiga vid harmonisering, men medför en risk för att standarderna blir oanvändbara på 

den nationella marknaden (Ampofo & Sellani 2005, s. 229). Då IFRS regler gynnar 

investerare bör de länder, vars redovisningssystem är skapade för borgenärer, vara försiktiga 

med att anta IFRS regler (Guggiola 2010, s. 100). Länder med högt borgenärsskydd bör 

istället utveckla sin nationella GAAP till att vara jämförbar med IFRS utan att påverka 

borgenärernas skydd i allt för stor utsträckning (Guggiola 2010, s. 100). D’Arcy (2001, s. 

346) menar att det är positivt att ett land hittar egna redovisningsmetoder eftersom en 

acceptans av internationella standarder inte automatiskt förbättrar kvaliteten på nationell 

redovisningspraxis. För länder med gott borgenärsskydd är det svårt att anta IFRS utan 

förbehåll. Sverige är ett land som har valt att hitta egna redovisningsmetoder för att förbättra 

informationstillgängligheten för kapitalmarknaden, utan att äventyra borgenärernas skydd 

(d'Arcy 2001, ss. 345-346). 

Det finns indikationer på att redovisningskvaliteten blir högre då företag använder sig av 

IASBs standarder (Guggiola 2010, s. 99; s. 107). Dessutom lämnas fler upplysningar än 

tidigare (Beke 2010, s. 59), vilket leder till en ökad transparens samt ökad internationell 

jämförbarhet hos finansiella rapporter (Tarca 2012, s. 1). Mer omfattande och transparent 

information ger ökad insyn i företagen och minskar därför skillnaden i informationsinnehav 

mellan interna och externa intressenter (Beke 2010, s. 59). Harmoniserad information är även 

viktig för att säkerställa tillförlitlighet och relevans (Ampofo & Sellani 2005, s. 220). Att följa 

internationella redovisningsstandarder medför ofta kostnader för företag men Tweedie och 

Seidenstein (2005, s. 601) anser att de kortsiktiga kostnaderna som associeras med 

redovisningssystemförändringar understiger de långsiktiga ekonomiska fördelarna med 

internationella redovisningsstandarder.  

Redovisningsskillnader gör det svårt för intressenter att bedöma företagens prestation, vilket 

leder till osäkerhet (SEC 2010, s. 12). Skillnaderna grundar sig bland annat i hur standarderna 

är uppbyggda, det vill säga om bestämmelserna är regel- eller principbaserade. Det är en 

allmän uppfattning att FASBs normer anses vara regelbaserade (Tweedie & Seidenstein 2005, 

s. 596) medan IASBs normer anses vara principbaserade standarder (Johansson 2010, s. 77). 

Tweedie och Seidenstein (2005, s. 589) menar att harmoniserade redovisningsstandarder 
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skulle kunna reducera risken för nya skandaler och kriser. Ampofo och Sellani (2005, s. 227) 

tror inte att harmoniseringen hade varit möjligt om det inte hade varit för Enronkrisen. Innan 

krisen hade nationella ledare svårt att tänka sig att lämna över ansvaret till internationella 

organisationer (Ampofo & Sellani 2005, s. 227). Tweedie och Seidenstein (2005, s.596) 

menar att Enronkrisen medförde att USA öppnade upp för användandet av nya 

redovisningsstandarder. Efter denna kollaps har det blivit allt tydligare att harmonisering är 

nödvändig (Ampofo & Sellani 2005, s. 227). Enligt Tweedie och Seidenstein (2005, s. 596) 

fördes diskussioner om de amerikanska regelbaserade standarderna var en bidragande orsak 

till Enronkrisen och om krisen hade kunnat förhindras med redovisningsstandarder baserade 

på principer och professionellt omdöme. Det finns en oro över att Europa i allt för stor 

utsträckning har accepterat US GAAPs standarder i sin strävan efter ett internationellt 

regelverk (Dewing & Russell 2004, s. 314). Det skulle kunna medföra att även de nya 

standarderna blir alltför regelbaserade (Benston, Bromwich & Wagenhofer 2006, s. 171). 

Avsaknaden av etik anses vara ytterligare en bidragande orsak till Enronkrisen (Jönsson 2004, 

s. 46). Företagsskandalerna har visat att företagsvärden är full av etiska överträdelser som 

måste hanteras (Fombrun & Foss 2004, s. 284). Principbaserade standarder skulle möjligtvis 

kunna underlätta etiska ställningstaganden.  

Sedan 2004 arbetar BFN med att utveckla fyra separata redovisningssystem, Kategori 1-4 

(BFN 2013, s. 1). Enligt BFN är avsikten med regelverken att samtliga regler som är relevanta 

för företag ska finnas samlade på ett och samma ställe. Den 8 juni 2012 offentliggjordes det 

nya regelverket K3 (K3, s. 1). Regelverket gäller för samtliga bolag som är skyldiga att 

upprätta en årsredovisning (BFN 2012c, s. 2) och ska tillämpas i sin helhet från och med det 

räkenskapsår som påbörjas efter 31 december 2013 (K3 p. 1.4; s. 103). BFN har anpassat K3 

regelverket för att vara koherent med befintliga regler i lagar såsom ÅRL och IL, men 

regelverket är även anpassat till befintliga normer och redovisningspraxis (BFN 2012c, s. 2). 

BFN (2012b, s. 2) menar att K3 regelverket är principbaserat och att IFRS for SMEs har varit 

utgångspunkten för det nya regelverket. K-projektet medför att svensk rapportering blir mer 

jämförbar med rapportering enligt IFRS. 

1.3 Formulering av forskningsfråga 

 I vilken utsträckning är K3 regelverket principbaserat och hur principbaserat är det i 

förhållande till andra regelverk? 

1.4 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka BFNs uttalande, att K3 är ett principbaserat regelverk, 

genom att utreda hur princip- eller regelbaserat regelverket är i förhållande till IFRS for 

SMEs, FRS 102, FRF for SMEs och K2. 

1.5 Avgränsningar 

I vår studie ska K3 jämföras med IFRS for SME, FRS 102, FRF for SME och K2. Då vi inte 

har möjlighet att studera hela regelverket kommer vi att avgränsa studien till de 

redovisningsaspekter vi anser viktiga. Utifrån BFNs uttalande att K3 är en principbaserad 

standard vill vi därför studera de mest övergripande klassificeringssituationerna. 

Klassificering av tillgångar, skulder samt klassificering av omsättnings- och 

anläggningstillgångar kommer således att studeras. Klassificering anser vi vara en intressant 

aspekt att studera eftersom resultatet av klassificeringen ska visa vad företaget använder sina 

resurser till eller vad de avser att använda resurserna till. Klassificeringen är angeläget att 

studera eftersom det torde vara information som är viktig för företagets intressenter. 
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Regelverken har valts ut med utgångspunkt i att de är avsedda att användas av små och 

medelstora företaget. 

1.6 Ämnets relevans 

Vårt ämne är aktuellt då stora företagsskandaler har medfört att internationella organisationer 

kommit till insikt i att nya globala standarder är av yttersta vikt (FASB 2013a, s. 1). 

Enronskandalen har dessutom gett upphov till en diskussion angående vikten av 

principbaserade standarder då regelbaserade standarder har angetts som en möjlig orsak till 

skandalens omfattning (Dewing & Russell 2004, s. 301; Tweedie & Seidenstein 2005, s. 596). 

Vi anser därför att det är nödvändigt och relevant att analysera om det nya svenska 

regelsystemet för små och medelstora bolag är principbaserat eller ej. K3 regelverket sägs 

bygga på IFRS for SMEs (BFN 2012c, s. 1) och därför vill vi även undersöka hur 

principbaserat K3 är i förhållande till andra regelverk. Enligt vår vetskap har inget liknande 

klassificeringsförsök gjorts tidigare där en bedömning av varje enskild bestämmelse görs 

huruvida den är regel- eller principbaserad och där omfattningen av regel- eller 

principbaserade enskilda normer sätts i relation till andra regelverk. På så sätt vill vi bidra till 

en ökad förståelse för regel- och principbaserade regelverk samt bidra till 

diskussionsunderlaget av hur K3 och andra regelverk bör utformas. Vi vill även bidra med att 

nyansera debatten om princip- och regelbaserade standarder.  

1.7 Disposition 

Den fortsatta framställningen disponeras på följande sätt. Kapitel 2 redogör för studiens 

tillvägagångssätt vilket innefattar motivering av val av forskningsansats, undersökningsansats, 

urval samt källkritik. I kapitel 3 beskrivs studiens teoretiska referensram som behandlar 

relevant fakta för den fortsatta undersökningen. Syftet med detta kapitel är att förmedla 

kunskap till läsaren angående regel- och principbaserade normer. Vi har för avsikt att i detta 

avsnitt informera om ämnet och den diskussion som förs internationellt. Kapitel 4 innehåller 

empiri och analys vid sidan av varandra. Här görs en genomgång av olika 

klassificeringstillfällen för samtliga studerade regelverk och där den jämförande analysen sker 

med den teoretiska referensram som utgångspunkt. I kapitel 5 redogör vi för studiens 

slutsatser. I kapitel 6 presenteras våra tankar och reflektioner kring studien och funderingar 

som växt fram runt ämnet regel- eller principbaserade standarder. Dessutom ges förslag till 

fortsatt forskning.  
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2 Metod 

2.1 Inledning 

I följande kapitel kommer de val som gjorts under genomförandet av studien att redogöras för. 

Inledningsvis beskrivs studiens grundläggande drag i form av forsknings- och 

undersökningsansats. Vidare beskrivs hur studien genomförts och hur urvalen gjorts. En 

diskussion förs om studiens trovärdighet och hur vi har agerat för att säkerställa denna. 

Använt material diskuteras utifrån ett källkritiskt perspektiv och kapitlet avslutas därefter med 

en diskussion om alternativa metoder för studiens genomförande. 

2.2 Forskningsansats 

För att kunna avgöra om K3 regelverket är principbaserat eller ej genomför vi en komparativ 

analys mellan utvalda klassificeringar i K3, IFRS for SMEs, FRS 102, FRF for SMEs samt 

K2. Att jämföra olika regelverk ger oss möjlighet att få en bättre bild över hur principbaserat 

K3 är i förhållande till de andra regelverken då likheter och skillnader mellan regelverken 

belyses. Standardernas utformning utgör därmed det centrala perspektivet i vår studie. Då 

både empiri och teori är av vikt i vår studie anser vi att en abduktiv ansats bäst uppfyller 

studiens syfte. Den abduktiva ansatsen kan sägas vara en kombination av induktiv och 

deduktiv ansats (Patel & Davidson 2003, s. 24). I en induktiv studie är empiri utgångspunkten 

enligt Backman (2008, s. 54). En deduktiv studie utgår istället ofta från en befintlig teori som 

bekräftas med empiri (Lincoln & Guba 1985, s. 333). I en abduktiv ansats kombineras dessa 

synsätt. Vår studie kan anses abduktiv då studien grundar sig i empiri samtidigt som vi ser om 

standarderna är principbaserade eller regelbaserade genom att ta stöd i vår teoretiska 

referensram. På så sätt har vi både ett induktivt och deduktivt förhållningssätt då vi växlar 

mellan teori och empiri.  

2.3 Undersökningsansats 

Syftet med studien är att undersöka om BFNs uttalande, att K3 regelverket är principbaserat, 

är korrekt. Dessutom vill vi visa hur principbaserat det nya regelverket är i förhållande till 

IFRS for SMEs, FRS 102, FRF for SMEs och K2. Utifrån detta syfte har vi valt att genomföra 

en kvalitativ studie då vi anser att denna forskningsform bäst belyser vår frågeställning. 

Fördelen med kvalitativa metoder är att de kan ge en djupare förståelse av det som studeras 

(Fejes & Thornberg 2009, s. 19). Det är därför viktigt för oss att få en djupare insikt i de 

regelverk vi jämför och de bestämmelserna vi studerar. Styrkan med en kvantitativ metod 

ligger i att generalisera resultatet (Holme & Solvang 1997, s. 80). Detta ansågs inte vara 

nödvändigt för vår studie då vi endast kommer att uttala oss om de studerade 

klassificeringarna i olika regelverk. Våra slutsatser kommer följaktligen endast att gälla de 

normer vi valt att studera.  

Enligt Holme och Solvang (1997, s. 83) är kvalitativa metoder mer flexibla än kvantitativa då 

metoden tillåter att forskningsfrågorna ändras under tidens gång. Det flexibla 

förhållningssättet gör att relevanta tolkningar kan göras (Holme & Solvang 1997, s. 83). Då vi 

inte kunnat finna vetenskapliga studier som gjort en liknande undersökning anser vi att 

flexibilitet är viktigt i vår studie eftersom vi inte vet vad vår analys kommer att ge. Studien är 

även anpassningsbar då vi inte i förväg operationaliserat begrepp utan låter den information 

som kommer fram att styra innehållet i studien. Inom den kvalitativa metoden studeras ofta ett 

litet antal studieobjekt med ett stort antal variabler (Alvesson & Sköldberg 2008, s. 18). Detta 

gör att forskningsmetoden syftar till att göra en detaljerad och avgränsad undersökning. Även 

detta korresponderar med vår studie då vi kommer att analysera utvalda delar av regelverket 
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och granska dem ingående. Vi anser därför att en kvalitativ metod är väl lämpad för vår 

studie. Metoden tar dessutom hänsyn till den kontext som studeras. Alvesson och Sköldberg 

(2008, s. 17) menar att forskaren tolkar en händelse utifrån den kontext han är i och försöker 

förstå den innebörd människor ger fenomenet. Kontexten är viktig i studien då vi har för 

avsikt att analysera utfärdade standarder.  

2.4 Studiens genomförande 

Vid informationssökningen har vi i stor utsträckning använt oss av databaserna Business 

Source Elite och Summon för att hitta vetenskapliga artiklar som är relevanta för vårt ämne. I 

nämnda databaser finns ett stort utbud av vetenskapliga artiklar som har internationellt fokus. 

I våra sökningar har vi använt oss av de begrepp som ansågs väsentliga för vår studie, 

exempelvis ”harmonisation”, ”principles-based”, ”rules-based” och ”comparability”. Då en 

relevant källa hittats användes databasen Scopus för att hitta liknande artiklar och för att 

undersöka citeringarna till den relevanta källan. Juridisk litteratur har främst hittats på 

bibliotekens juridiska avdelning samt genom sökningar i databasen Rättsbanken. Vår studie 

baseras till stor del på offentliga dokument, såsom standarder och vägledningar. Dokumenten 

ska analyseras utifrån ett princip- eller regelbaserat perspektiv där vi ska avgöra om de 

studerade dokumenten är principbaserade eller ej i förhållande till varandra. Vi har därför haft 

fokus på att samla in kvalitativ information för att underlätta denna jämförelse. 

Innan analys av regelverken påbörjades läste vi igenom de utvalda delarna i standarderna för 

att individuellt bilda oss en uppfattning om normerna. Vi jämförde hur vi bestämmelserna och 

hur vi individuellt hade tolkat dem. Vid de tillfällen vår uppfattning skilde sig åt hade vi en 

argumentation där vi vägde våra ståndpunkter mot varandra. På så sätt resonerade vi oss fram 

till resonabla tolkningar. När regelverken sedan vägdes mot varandra upprepades denna 

procedur för att på ett pedagogiskt sätt kunna framställa hur principbaserade regelverken är i 

förhållande till varandra. Vi har på detta sätt kunnat säkerställa att flera perspektiv har 

beaktats i vår studie.  

I vår studie har vi genomgående valt att kalla de svenska regelverken vid deras populärnamn, 

K2 och K3. De korrekta benämningarna är BFNAR 2008:1 respektive BFNAR 2012:1 men 

av pedagogiska skäl, för att underlätta för läsaren att hålla isär regelverken, har alltså namnen 

K2 och K3 använts. De övriga regelverk som studerats kommer från engelskspråkiga länder. 

Vi har valt att citera normerna i originalspråk för att minska risk för att betydelse och nyanser 

i språket ska falla bort i översättningen och för att läsaren ska vara medveten om vår tolkning 

och översättning av de engelska begreppen.  

I vårt försök till att klassificera normernas regelkaraktär har vi valt att ta hjälp av 

dimensionsteorin som är en normativ teori som kan användas vid utformning av nya 

redovisningsnormer. Vi kommer endast att använda oss av en dimension i dimensionsteorin 

som avser en regels regelkaraktär. Vi avser att använda teorin som ett verktyg i ett deskriptivt 

syfte när vi analyserar olika bestämmelser. Med hjälp av figurer vill vi försöka att tydliggöra 

vårt ställningstagande i varje klassificeringsförsök. Figurerna är avsedda att ge läsaren en 

fingervisning av hur klassificeringsförsöket ser ut och alltför stor vikt ska inte läggas vid 

regelverkens absoluta placering i skalan. Det är relationen mellan de studerade regelverken 

som vi vill belysa med hjälp av figurerna. Vi vill därmed påvisa att det finns skillnader i 

regelverkens uppbyggnad. 



16 

 

2.5 Urval 

Vi har i vår studie valt att jämföra K3 regelverket med IFRS for SMEs, FRS 102, FRF for 

SMEs och K2. Dessa regelverk har valts ut eftersom små och medelstora företag kan tillämpa 

dem. Då regelverken tillämpas av samma typ av företag är det lättare att jämföra dem med 

varandra. I Sverige kan sådana företag tillämpa antingen K2 eller K3, vilket är anledningen 

till att vi inkluderat båda dessa regelverk i studien. IFRS for SMEs har valts ut eftersom det är 

ett erkänt internationellt regelverk. Vi ville även inkludera det amerikanska regelverket FRF 

for SMEs i vår studie, trots att detta endast är ett utkast som kan komma att ändras till viss del 

innan det färdigställs. Detta eftersom de amerikanska normgivarna har visst inflytande på 

internationell redovisning och då amerikanska redovisningsstandarder har ett rykte om sig att 

vara regelbaserade. Det brittiska regelverket FRS 102 inkluderades eftersom även detta är ett 

nytt regelverk och sägs vara baserat på IFRS for SMEs men har, i likhet med K3, anpassats 

till nationella redovisnings- och skatteregler. Det tidigare brittiska regelverket FRSSE har 

valts bort i vår studie då det så småningom kommer att fasas ut. Det nya regelverket ska 

tillämpas från och med 1 januari 2015 men får användas redan nu (FRS 102 p. 1.14). Därför 

anser vi att detta regelverk är aktuellt att inkludera i vår studie.  

Vi har valt att studera aspekten klassificering eftersom det är en essentiell del av 

redovisningen då det har inflytande över resterande poster i de finansiella rapporterna. 

Dessutom tror vi att dessa övergripande klassificeringar är mer principbaserade än de 

klassificeringar som behandlar mer specifika poster. Klassificeringar av tillgångar och skulder 

anser vi vara viktiga då regelverken ska analyseras eftersom de inkluderar hela 

balansräkningen. Därför kommer klassificeringen av dessa att påverka samtlig redovisning. 

Studien inkluderar även klassificeringen av omsättningstillgångar och anläggningstillgångar. 

Dessa har inkluderats eftersom de utgör en stor del av ett företags resurser och 

klassificeringen av dessa får därför konsekvenser för övrig redovisning. Studien har 

följaktligen fokus på klassificeringar i balansräkningen. Vi har valt att inte inkludera 

klassificeringar i resultaträkningen eftersom K3 är ett regelverk med balansräkningsfokus och 

där resultatposter klassificeras utifrån förändringar i balansposter. Det ansågs därför viktigare 

att studera klassificering i balansräkningen i detta stadium av studien.  

2.6 Bedömning av studiens trovärdighet 

För att bedöma en studies trovärdighet bör två kriterier beaktas; validitet och reliabilitet 

(Ejvegård 2003, s. 70). Reliabilitet behandlar studiens tillförlitlighet genom att beröra frågan 

huruvida samma resultat kan upprepas om studien görs om vid ett senare tillfälle, under 

samma förutsättningar (Bell & Nilsson 2000, s. 89). Vi anser att studiens reliabilitet är god då 

undersökningen baseras på offentliga dokument i form av nationella och internationella 

redovisningsstandarder. Dokumenten är lättillgängliga och den enskilda forskaren kan inte 

påverka innehållet i regelverken, vilket torde öka studiens replikerbarhet. Hänsyn bör dock tas 

till att FRF for SMEs inte är slutgiltigt vilket kan komma att innebära förändringar i 

regelverkets innehåll. 

Inom begreppet reliabilitet behandlas även tolkning av insamlad data och huruvida forskare 

har olika åsikter om hur informationen ska tolkas (LeCompte & Goetz 1982, s. 41). För att 

öka reliabiliteten i vår studie har vi valt att ha en tydlig tolkningsprocess. Första steget i vår 

tolkningsprocess består i att vi, på var sitt håll, bildar oss en uppfattning om samtliga 

studerade regelverk och dess innehåll varefter vi för en diskussion tillsammans där vi 

argumenterar för våra ståndpunkter för att komma överens om en gemensam tolkning av 

normerna i regelverken. Vi har försökt att vara tydliga i våra resonemang och nogsamt stödja 
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våra argument med information som redogjorts i den teoretiska referensramen för att läsaren 

med lätthet ska kunna följa med i våra ställningstaganden. 

Begreppet validitet berör frågan huruvida studien mäter vad den är tänkt att mäta (Svensson & 

Starrin 1996, s. 210). I begreppet inbegrips även huruvida insamlad data är relevant för 

studien (Larsen 2009, s. 41). För att säkerställa validiteten har vi därför utgått från studiens 

syfte och problemformulering vid bedömningen av relevansen hos insamlat material. Vi har 

använt information från både juridisk och ekonomisk litteratur för att ge en bredare bild över 

den diskussion som förs, och har förts, angående olika definitioner av regel- och 

principbaserade bestämmelser. Detta anser vi ökar validiteten hos vår studie, då det medfört 

att vi kan argumentera för våra analyser och slutsatser.  

I begreppet validitet innefattas även frågan huruvida studiens resultat kan generaliseras till att 

gälla situationer som inte inkluderats i studien (Girden & Kabacoff 2011, s. 4). Då vi endast 

har studerat ett begränsat antal klassificeringstillfällen i regelverken anser vi det inte möjligt 

att generalisera våra resultat till andra delar av regelverken. I regelverken finns, förutom 

klassificeringsregler, även bestämmelser om värdering, omklassificering, erkännande av 

tillgångar, intäkter och liknande. Det kan finnas betydande skillnader mellan dessa normer 

och de bestämmelser vi studerat vilket medför att våra slutsatser endast kan anses gälla det 

som studerats och redogjorts för i undersökningen. Dessa avgränsningar görs för att 

säkerställa studiens kvalitet.  

2.7 Källkritik 

I en litteraturbaserad studie används texter av olika slag som underlag för undersökningen. 

Litterära dokument kan till exempel utgöras av lagtexter, doktorsavhandlingar, biografier, 

riktlinjer eller av forskningsartiklar (Friberg 2006, s. 33). Då texter av olika slag utgör vår 

empiri blir källkritik en viktig aspekt av vår uppsats. Det är centralt att de använda källorna är 

trovärdiga och det är i källkritiken som källornas trovärdighet och tillförlitlighet värderas 

(Thurén 2005, s. 9). 

2.7.1 Kvalificerad ekonomisk och juridisk litteratur 

Vetenskapliga artiklar innehåller den senaste forskningen inom ett ämne (Friberg 2006, s. 37) 

och genomgår ofta en granskning före publicering (Höst, Regnell & Runeson 2006, s. 62). I 

vår studie har utgångspunkten varit att all litteratur ska vara av vetenskaplig karaktär. 

Samtliga verk i den juridiska och ekonomiska litteraturen som använts i studien har granskats 

och bedömts för att säkerställa en hög trovärdighet. Vi har även tagit hänsyn till vem som 

författat det vetenskapliga verket då vi anser att källors trovärdighet påverkas av om 

författaren är välkänd inom ämnet. I inledningskapitlet har vi dock vi tillåtit oss att använda 

källor, som inte kan anses vetenskapliga. Dessa källor anser vi dock trovärdiga då dessa källor 

givits ut av normgivande organ och organisationer såsom BFN, IASB och FASB. För att få ett 

nationellt perspektiv har svensk ekonomisk och juridisk litteratur använts.  

2.7.2 Offentliga dokument 

Till kategorin offentliga dokument hör författningar och lagar som framtagits av myndigheter 

eller organisationer (Friberg 2006, s. 41). Direktiv, standarder samt allmänna råd och 

vägledningar utgivna av normgivande organ och organisationer bör därför även tillhöra denna 

kategori, enligt vår uppfattning. Dessa dokument utgör en stor del av studiens empiri och är 

därför av väsentlig vikt för undersökningen. De offentliga dokument som används anses vara 

tillförlitliga och av hög kvalitet eftersom de ges ut av normbildande organ eller 

organisationer. K2 och K3 regelverken har tagits fram av BFN och den internationella 
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organisationen IASB fastställer IFRS for SMEs. Då lagar och regler kontinuerligt förändras 

har uppdaterade standarder använts i vår studie.  

2.7.3 Webbplatser 

Vid användning av webbplatser bör stor försiktighet iakttas (Nyberg 2000, s. 198). 

Information som återfinns på internetsidor har i allmänhet inte genomgått en vetenskaplig 

granskning vilket medför att tillförlitligheten till dessa källor kan ifrågasättas (Nyberg 2000, s. 

198). Det kan stundtals vara svårt att uppskatta tillförlitligheten för en internetsida då det 

förekommer att ansvarig utgivare inte finns angiven. Vi har därför valt att endast använda 

information från Internetsidor som tillhandahas av BFN, FASB och IASB.  

2.8 Metodreflektion 

Vår studie är en komparativ studie som har utförts genom en abduktiv forskningsansats och 

en kvalitativ undersökningsansats. Det finns begränsningar i detta metodval som berör 

generaliserbarheten. Ett mer generaliserbart resultat hade möjligtvis kunnat åstadkommas 

genom att använda en kvantitativ undersökningsansats. En kvantifiering av måtten princip och 

regel hade då varit grunden för klassificeringsförsöken av regelverkens normer. Till exempel 

hade vi kunnat mäta hur många gånger en norm hänvisade till en princip för att få ett mått på 

hur principbaserad en standard är. Fler normer hade då kunnat inkluderas i studien vilket 

kunde gett ett bredare underlag som skulle kunna ligga till grund för en generalisering av 

resultaten. Vi tror dock att detta tillvägagångssätt kan ge ett snedvridet resultat eftersom 

metoden troligvis inte lyckas ta hänsyn till nyansskillnader i normerna. Eftersom vi vill bidra 

till forskningen genom att deskriptivt analysera olika normer för att ge forskare underlag till 

att normativt ta fram lämpliga redovisningsstandarder anser vi att vår valda design uppfyller 

studiens syfte bäst. 
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3 Teori 

3.1  Inledning 

Syftet med detta kapitel är att förmedla kunskap till läsaren angående regel- och 

principbaserade normer. Vi har för avsikt att informera om ämnet och den diskussion som förs 

internationellt. För att utröna skillnader mellan regler och principer tar vi hjälp av både 

juridisk och ekonomisk litteratur. Studien stöds dessutom av dimensionsteorin som belyser en 

norms olika dimensioner.  

3.2 Ords betydelseområde 

Inom juridiken är tolkning av lagar och bestämmelser essentiellt vilket medför att ords 

betydelse, ordval och tolkningen av dessa blir viktiga. Ett ord kan ha flera betydelser 

beroende på den kontext i vilken ordet används (Peczenik, Aarnio & Bergholtz 1990, ss. 59-

60). Ett exempel på detta är ordet mes som dels kan vara en fågel, men som även kan betyda 

en feg person. Detta är ett lexikaliskt mångtydigt ord (Peczenik 1995, s. 292), där den kontext, 

i vilken ordet används, lämnar begränsat utrymme för feltolkning. Ord kan vara mångtydiga 

även i en kontext. Peczenik, Aarnio och Bergholtz (1990, ss. 59-60) menar att ordet vålla kan 

betyda ”göra något som är nödvändigt för att skadan skall inträffa” eller ” göra något som är 

tillräckligt för att skadan skall inträffa”. Det är i en situation svårt att veta vilken betydelse 

som lagstiftaren avsåg när texten skrevs. Det är dock troligt att normgivarna gjort ett medvetet 

val av ord då standarder och lagar skrivs (Jansen 2005, s. 485). Ord kan dessutom vara vaga 

vilket försvårar tolkningen av ordets betydelse (Strömholm 1996, s. 457). Strömholm (1996, 

s. 457) menar att det finns en mer eller mindre klar gräns var ett ords betydelse slutar. Figur 1 

nedan är Strömholms illustration över hur ett ords betydelseområde kan se ut (Strömholm 

1996, s. 457). Den innersta cirkeln avser ett ords faktiska betydelse medan den yttre cirkeln 

visar den möjliga tolkning som kan göras av ordets betydelse.  

 
Figur 1: Ett ords betydelseområde  

Figur 1 och 2 kan användas för att förstå en lagregels tillämpningsområde. Då bestämmelser i 

stor utsträckning kräver tolkning för att kunna tillämpas, kan en lagregels tillämpningsområde 

både utökas och begränsas (Peczenik 1995, s. 338). Peczenik (1995, ss. 338-339) tydliggör 

dessa skillnader med hjälp av ett exempel där en schackklubb har följande regel: alla 

schackspelare får söka medlemskap i schackklubben. Bokstavstolkningen av den fiktiva 

bestämmelsen är att alla personer som spelar schack får ansöka om medlemskap. De som inte 

spelar schack får därför inte vara medlemmar i klubben. En avgränsad tolkning av 

bestämmelsen är att endast schackspelare som fått ett ratingnummer av nationella 

schackförbundet eller som är stormästare får ansöka om medlemskap. En utökad tolkning av 

bestämmelsen skulle kunna vara att samtliga personer som kan reglerna i schack får ansöka 
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om medlemskap. En ytterst vid tolkning av bestämmelsen är att även bridgespelare får bli 

medlemmar i schackklubben. I det senare fallet tillämpas bestämmelsen utanför dess 

tillämpningsområde. Figur 2 är en förenklad version av Peczeniks (1995, s. 340) bild av hur 

en regels tolkningsområde förklaras.  

 

Figur 2: En bestämmelses tolkningsområde  

3.2.1 Analogislut 

Inom juridiken finns ett behov att tolka bestämmelser. Ibland är bestämmelserna tvetydiga 

vilket ökar behovet av analys. Vi tar upp två metoder som underlättar tolkningen av 

bestämmelser: analogislut och motsatsslut. Analogi kommer från grekiskans analogia som 

betyder proportionell. Med tiden har dock ordet fått betydelsen likhet (Reidhav 2007, s. 23). 

Analogi innebär inom juridiken att då lagstiftaren inte uttalat sig om en viss fråga kan stöd 

istället hämtas i liknande fall (Fikentscher 1975, s. 546). Frågan avgörs då genom ett så kallat 

analogislut. Strömholm (1996, s. 457) menar att analogislut kan användas både när en 

händelse inte finns reglerad i befintlig lag eller när lagen inte reglerar händelsen 

tillfredsställande. För att ett analogislut ska vara lämpligt krävs det att en bestämmelses 

tillämpningsområde ligger utanför det aktuella fallet men att bestämmelsen ändå kan 

användas eftersom det finns väsentliga likheter med andra fall som omfattas av bestämmelsen 

(Peczenik 1995, s. 341). Det krävs dock en granskning av syftet med bestämmelsen för att 

göra ett korrekt analogislut (Strömholm 1996, s. 460). Ett analogislut innebär en utvidgning 

av bestämmelsens tillämpningsområde vilket grundar sig i rättviseprincipen som innebär att 

liknande situationer ska behandlas lika (Peczenik, Aarnio & Bergholtz 1990, s. 191). 

Likhetstänkandet är viktigt inom juridik enligt Frändberg (1984, s, 15). Ett analogislut innebär 

alltså att bestämmelsens tillämpningsområde omfattar fler situationer än dess 

betydelseområde (Strömholm 1996, s. 461).  

3.2.2 Motsatsslut 

Ett motsatsslut kallas även för e contrario och innebär en tolkning av lagen som skiljer sig 

från den tolkning som görs vid ett analogislut (Strömholm 1996, s. 462). Vid användning av 

motsatsslut som tolkningsmetod är utgångspunkten att allt är tillåtet om det inte omnämns i 

bestämmelsen (Jansen 2005, s. 487). Vid användandet av motsatsslut görs ingen utvidgning 

av bestämmelsens tillämpningsområde vilket innebär att lagtolkaren visar respekt för lagen 

(Peczenik 1995, s. 345). Lagen har fått sin betydelse genom en lagstiftningsprocess och det 

får därför antas att lagstiftaren har en tanke bakom ordalydelsen (Peczenik 1995, s. 345).  

Ett exempel som tydliggör skillnaden mellan ett analogislut och ett motsatsslut är huruvida 

det är tillåtet att ta med en katt in i en lokal där det råder förbud mot hundar (Agell, 
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Malmström & Ramberg 2010, s. 30). För att kunna avgöra om katter är tillåtna i lokalen måste 

syftet med bestämmelsen undersökas således. Om bestämmelsen finns på grund av hänsyn till 

pälsallergiker gäller förbudet även katter. Detta är att likställas med ett analogislut eftersom 

förbudet utökas från hundar till att omfatta samtliga pälsdjur för att skydda allergiker. 

Bestämmelsens tillämpningsområde utökas således. Om däremot syftet med bestämmelsen är 

att hindra spridning av en sjukdom som endast hundar är bärare av kan slutsatsen dras att 

katter är välkomna i lokalen. Ett motsatsslut har då används för att tolka bestämmelsen. 

Eftersom endast hundar nämns i bestämmelsen är andra djur tillåtna i lokalen. Vid val av 

tolkningsmetod får därför en avvägning göras mellan rättviseprincipen, att allt lika ska 

behandlas lika, och ansvaret att respektera lagen och lagstiftaren (Peczenik, Aarnio & 

Bergholtz 1990, s. 194). 

3.3 Juridisk definition av regel och princip 

I juridiken har det sedan länge funnits en diskussion angående hur regler och principer ska 

tillämpas. En regel definieras inom juridiken som en bestämmelse som endast har två 

möjligheter (Peczenik 1995, s. 450), det vill säga att en regel är antingen tillämpbar eller inte; 

en handling är antingen tillåten eller förbjuden. Det blir därför svårt att tillämpa en regel till 

viss del. Begreppet princip är, till skillnad från definitionen av regel, relativt diffust vilket 

medför att det finns många möjliga tolkningar (Peczenik, Aarnio & Bergholtz 1990, s. 81). 

Enligt den juridiska diskussionen finns flera betydelser av begreppet princip. Begreppet 

innefattar normer som är generella och betydelsefulla (Peczenik 1995, s. 447). Principer kan 

även framhålla ett ideal som kan uppnås till viss del (Peczenik, Aarnio & Bergholtz 1990, s. 

82). Det är således inte möjligt att till fullo följa en princip. Istället följs principen till stor 

eller liten del. I juridiken används principer som en vägledning där principen ger en indikation 

på hur en situation ska bedömas (Simmonds & Lindahl 1988, s. 104). Dock finns en möjlighet 

att välja om principen ska följas eller ej. En sådan situation kan vara när olika principer 

kolliderar vilket medför att principerna måste vägas mot varandra (Dworkin 1977, s. 26). 

Principer är av olika stor betydelse i olika redovisningssituationer, vilket innebär att 

professionellt omdöme måste användas för att fastställa den viktigaste principen som därför 

bör tillämpas. Simmonds och Lindahl (1988, s. 104) menar att regler däremot inte kan stå i 

motsättning till varandra, vilket innebär att två regler inte kan vara tillämpliga samtidigt 

(Dworkin 1977, s. 27).  

Cunningham (2007, s. 1418) vill hellre tala om två typer av föreskrifter i en lag. En av 

föreskrifterna innebär att en norm ger tydliga riktlinjer och den andra innefattar mer generell 

vägledning. Den första föreskriften förknippas, enligt Cunningham (2007, s. 1418) med regler 

och den senare associeras med principer. Principer ger färre riktlinjer än regler och anses 

därför vara vaga (Cunningham 2007, ss. 1422-1423). Bestämmelser som är abstrakta eller 

generella ökar denna otydlighet, men generella normer medför också en ökad handlingsfrihet 

för aktörerna. Cunningham (2007, s. 1420) anser att principer är abstrakta, generella och 

allsidiga, medan regler är detaljerade, konkreta och specifika. Strömholm (1996, s. 243) talar 

om att regler fastställer påföljden genom att visa vilka villkor som behöver uppfyllas för att 

regeln ska bli tillämplig. Principer fungerar inte på samma sätt då de endast ger en bild av 

vilka aspekter som bör beaktas när en påföljd ska fastställas (Strömholm 1996, s. 243).  

Peczenik, Aarnio och Bergholtz (1990, s. 83) synliggör skillnaden mellan en regel och en 

princip i följande exempel. Hastighetsbegränsningen på en väg är 50 km/h. Enligt 

regeldefinitionen är det lika lagligt att köra i 49 km/h som 20 km/h vilket innebär att lagen 

upprätthålls i båda fall. Det finns i denna situation en tydlig gräns mellan tillåtet och otillåtet, 

allt under 50 km/h är tillåtet och allt över gränsvärdet är förbjudet. Ett annat sätt att lagstadga 
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en hastighetsbegränsning är att fastslå att ett fordon ska framföras i skälig hastighet 

(Cunningham 2007, s. 1418). Detta kan anses vara en principbaserad bestämmelse. Denna typ 

av bestämmelse är möjlig att gradera, vilket innebär att principregeln kan följas mer eller 

mindre väl (Strömholm 1996, s. 245). Johansson (2010, s. 77) anser att en principbaserad 

regel kännetecknas av att avgörande rekvisit är diffusa. Det medför att den yttre gränsen hos 

en regel i många fall är svår att avgöra. Dworkin (1977, s. 27) menar att det inte alltid är lätt 

att avgöra vad som är en regel och vad som är en princip eftersom bestämmelserna ofta 

uppfyller samma syfte. Dworkin (1977, s. 28) anser att en bestämmelse är mer principbaserad 

då den innehåller ord såsom skälig, vårdslös, orättvis och betydelsefull. Dessa ord medför ett 

behov av att beakta den underliggande principen och kräver därför mer omdöme (Dworkin 

1977, s. 28).  

Enligt Wüstemann och Wüstemann (2010, s. 14) har regler och principer olika nivåer av 

precision. Regler anses ha detaljerade riktlinjer och ger inte mycket utrymme för 

professionellt omdöme. Principer däremot anses ha diffusa preciseringar vilket kräver mer av 

användaren då mer omdöme fordras för att kunna applicera bestämmelsen (Wüstemann & 

Wüstemann 2010, s. 14). Trots att principer till definitionen anses vara mer diffusa än regler 

kan principer ändå vara mer användarvänliga då avsikten med bestämmelsen är tydlig 

(Cunningham 2007, s. 1425). Det gör det enklare att förstå normgivarnas syfte med 

bestämmelsen. Regler kan i sin tur i vissa fall skapa större osäkerhet trots tydliga riktlinjer 

(Cunningham 2007, s. 1425). Detta beror på att mer komplexa situationer ofta faller utanför 

regelns definition vilket medför att regeln inte är direkt tillämpbar. Osäkerheten består då i om 

regeln kan användas eller ej i ett komplext fall. Regler kan inte alltid heller ge tydliga 

riktlinjer vilket enligt Simmonds och Lindahl (1988, s. 106) innebär att principer istället måste 

tillämpas. Regler anses således vara ett stöd för principerna.  

Cunningham (2007, s. 1413) menar att det inte är möjligt att endast undersöka vissa delar av 

en bestämmelse för att avgöra om den är principbaserad eller regelbaserad. Istället bör hänsyn 

tas till bestämmelsens kontext då tillämpning och ordalydelse är av betydelse. Även Peczenik, 

Aarnio och Bergholtz (1990, s. 88) betonar vikten av kontextuell förståelse av bestämmelser. 

Tagen ur sitt sammanhang skulle sannolikt inte bestämmelser komma till sin rätt och det är då 

troligt att normerna tillämpas felaktigt. Tolkning av lagar är alltid beroende av sin kontext 

(Peczenik, Aarnio & Bergholtz 1990, ss. 59-60). Dworkin (1986, s. 234) menar att användare 

inte är helt bundna av lagen men att de inte heller kan tolka lagen fritt. Kontexten är av 

betydelse. Lagtolkningen är beroende av situationen och den information som finns tillgänglig 

(Dworkin 1986, s. 234). Lagen ska därmed inte tolkas bokstavligt utan användas på ett etiskt 

acceptabelt sätt (Peczenik, Aarnio & Bergholtz 1990, s. 101). 

En skillnad mellan regler och principer är att principer ofta har diffusa rekvisit (Johansson 

2010, s. 77). Rekvisit är benämningen för de omständigheter som behöver förverkligas för att 

regeln ska kunna vara tillämpbar i en given situation (Hydén & Hydén 2011, s. 22). Detta 

innebär att rekvisiten är ett stöd för att bedöma vilka omständigheter som är centrala i en 

rättssituation. Tolkningen av lagregler försvåras dock genom att regler kan ha undantag. 

Principer har generellt inga undantag då de är mindre tydliga än regler (Dworkin 1977, s. 24). 

En grundläggande aspekt inom juridiken är att jämbördiga fall ska bedömas på ett liknande 

sätt. Enligt Simmonds och Lindahl (1988, s 113) kan detta perspektiv endast åstadkommas om 

besluten grundas i väl förankrade principer. Regler kan inte säkerställa att likartade fall 

behandlas jämbördigt då liknande situationer faller utanför den reglerade lagen. Principer har 

lättare att fånga upp nyanser hos de enskilda fallen.  
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Lagar består av både regler och principer som interagerar med varandra (Dworkin 1977, s. 

29). Cunningham (2007, s. 1430) menar att båda aspekter behövs i ett väl fungerande 

rättssystem. Samspelet mellan regler och principer skapar värden som är omöjliga att uppnå 

vid enbart regelbaserade eller principbaserade bestämmelser (Cunningham 2007, s. 1433). 

Samspelet underlättar även för tolkningen och användandet av bestämmelserna. Det kan dock 

vara svårt att skilja på regler och principer då de ofta har samma funktion i bestämmelser 

(Dworkin 1977, s. 27). Ofta anses dock regler fungera som undantag eller specifikationer av 

de grundläggande principerna (Strömholm 1996, s. 178). Principbaserade bestämmelser 

kännetecknas ofta av vaghet (Cunningham 2007, s. 1422). Om stort omdöme behövs för att 

använda standarden anses bestämmelsen vara principbaserad. Om mindre omdöme behövs 

anses bestämmelsen istället vara regelbaserad (Cunningham 2007, s. 1422). Cunningham 

(2007, s. 1433) betonar dock vikten av samspelet mellan regler och principer och menar att 

det alltid finns en risk för olämplig användning då reglerna inte stöds av principer eller vice 

versa.  

3.3.1 Användandet av regler och principer inom juridiken 

Cunningham (2007, s. 1417) anser att normgivare kan använda regler och principer för att 

uttrycka förväntningar samt fastställa riktlinjer för vad som tillåts och krävs. Cunningham 

(2007, s. 1425) menar därför att hänsyn måste tas till språk och betydelse av lagar och 

bestämmelser. Han menar att språk och mening påverkar tolkningen av bestämmelserna och 

därför går inte regler och principer att skilja från språk och mening. När bestämmelser beaktas 

bör därför ordval och formuleringar påverka tolkningen. Eftersom ambiguitet föreligger i 

bestämmelserna krävs således professionellt omdöme för att tolka dem (Cunningham 2007, s. 

1422). Dworkin (1986, s. 230) anser att professionen tolkar lagen efter sin bästa förmåga. Det 

är svårt att veta vad normgivarna har för avsikt med bestämmelsen och därför är det viktigt att 

använda den tolkning som fångar essensen i bestämmelsen. Professionellt omdöme och 

kunskap är viktiga redskap vid denna tolkning (Cunningham 2007, s. 1422). Peczenik, Aarnio 

och Bergholtz (1990, s. 101) anser att lagstiftaren kan använda regler och principer för att 

synliggöra etiska värden och påvisa att dessa är viktiga ur ett samhällsperspektiv. I juridiken 

är även de etiska värdena viktiga att ta hänsyn till i tolkningen av bestämmelser (Peczenik, 

Aarnio & Bergholtz 1990, s. 101). Normgivare har även möjlighet att använda språk och 

mening för att betona vikten av etik (Cunningham 2007, s. 1415). Peczenik, Aarnio och 

Bergholtz (1990, s. 101) anser därför att lagar inte bör följas ordagrant utan tolkas utifrån 

etiska hänsynstaganden.  

Dworkin (1977, s. 22) menar att principer bör beaktas inom juridiken eftersom de säkerställer 

moraliska aspekter såsom rättvisa och rimlighet. Etiska överväganden anses vara en viktig 

aspekt att inkludera även inom redovisning. Det bör således föreligga ett moraliskt 

resonemang bakom framtagandet av nya bestämmelser (Simmonds & Lindahl 1988, s. 106). 

Principer används ofta för att rättfärdiga de regler som fastslås, vilket innebär att regler ofta 

har en principbaserad övertygelse som grund. Principer används således i de situationer där 

regler inte ger tillräckligt tydliga riktlinjer (Simmonds & Lindahl 1988, s. 106). Strömholm 

(1996, s. 253) menar att vårt rättsystem har sin grund i principer och att dessa principer 

definieras ytterligare av mer specifika regler. Det är därför viktigt att de etiska övervägandena 

genomsyrar bestämmelserna (Simmonds & Lindahl 1988, s. 108). De som förespråkar 

principbaserad redovisning förefaller uttrycka en önskan om att inkludera mer etiska 

överväganden inom redovisning och rapportering (Cunningham 2007, s. 1415).  
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3.4 Ekonomisk definition av regel och princip 

Inom den ekonomiska litteraturen definieras regler och principer på liknande sätt som inom 

juridiken (Wüstemann & Wüstemann 2010, s. 15). Regler och principer särskiljs genom sin 

nivå av precision samt genom hur mycket professionellt omdöme som erfordras för att kunna 

använda bestämmelsen (Wüstemann & Wüstemann 2010, s. 15). Regler anses ha större nivå 

av precision än principer vilket innebär att mindre professionellt omdöme behövs. Agoglia, 

Doupnik och Tsakumis (2011, s. 749) förtydligar denna distinktion genom att tillägga att 

regelbaserade standarder ger strikta riktlinjer som ofta innehåller så kallade bright-lines. 

Bright-lines styr hur ekonomiska händelser ska behandlas i de finansiella rapporterna genom 

att ange tydliga kvantitativa gränsvärden (Duchac 2004, s. 325). Bright-lines kräver lite 

professionellt omdöme. Sådana bestämmelser skapar bättre förutsättningar för jämförbarhet 

mellan finansiella rapporter. Principer ger istället färre riktlinjer för tolkning av 

bestämmelserna vilket medför att professionellt omdöme blir viktigt (Agoglia, Doupnik & 

Tsakumis 2011, s. 750). Sådana bestämmelser ger inga tydliga direktiv utan ger istället 

användare möjlighet att själv bilda sig en uppfattning av situationen och på så sätt välja 

handlingsalternativ efter egen förmåga (Alexander & Jermakowicz 2006, s. 134). 

Begreppet redovisningsprinciper definieras i International Accounting Standard (IAS) 8 p. 5 

som ”de principer, grunder, sedvänjor och regler samt den praxis som ett företag tillämpar vid 

upprättandet och utformningen av finansiella rapporter”. Denna definition är således relativt 

omfattande. IASB menar att om redovisningsprinciperna som återfinns i standarderna 

tillämpas kommer de finansiella rapporterna ha kvalitativa egenskaper. Exempel på sådana 

egenskaper är tillförlitlighet och relevans (IAS 8 p. 8). Andra kvalitativa egenskaper som går 

att påträffa i IASBs standarder är neutralitet, substance over form, fullständighet samt 

försiktighet (IAS 8 p. 10). Dessa principer ska medverka till att informationen i de finansiella 

rapporterna är relevanta för användarna av rapporterna (Johansson 2010, s. 83).  

Dewing och Russell (2004, s. 292) definierar principbaserade standarder som bestämmelser 

som ger möjlighet att använda professionellt omdöme och tolkning. Principbaserade 

standarder har generellt färre bestämmelser än regelbaserade. Regelbaserade standarder har i 

sin tur många detaljerade bestämmelser som inte lämnar mycket utrymme för tolkning 

(Dewing & Russell 2004, s. 292). Bennett, Bradbury och Prangnell (2006, s. 196) erfar i sin 

studie att regelbaserade standarder kräver färre bedömningar än de principbaserade 

redovisningsstandarderna. Vid detaljerade regler finns risk för att syftet med standarden 

glöms bort. Det finns risk för att den underliggande avsikten med standarden blir mindre 

tydlig vid regelbaserade standarder (Alexander & Jermakowicz 2006, s. 134). Det är därför 

troligare att principbaserade standarder skulle upprätthålla syftet med redovisningen bättre. 

Alexander och Jermakowicz (2006, s. 134) argumenterar dock för att redovisningsstandarder 

behöver inslag av både regel- och principbaserade bestämmelser då de kompletterar varandra.  

Wüstemann och Wüstemann (2010, s. 15) finner att regelbaserade standarder ofta innehåller 

värdegränser för redovisning, så kallade bright-lines. De regelbaserade standarderna 

innehåller även undantag både i omfattning och i tillämpning (Wüstemann & Wüstemann 

2010, s. 15). Dessa aspekter kan påverka de finansiella rapporternas kvalitativa egenskaper. 

Bland annat kan bright-lines medföra att företag medvetet under- eller övervärderar en 

tillgång för att undvika att tillämpa en viss regel. Detta kan bland annat påverka de finansiella 

rapporternas jämförbarhet. På grund av omfattande undantag kan regelbaserade standarder 

ofta bli komplexa och utförliga (Alexander & Jermakowicz 2006, s. 133). Regelbaserade 

standarder kritiseras även för att åsidosätta specifika händelser. Om användaren av 

redovisningsstandarden kommer fram till att en specifik händelse inte är reglerad kan ett 
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motsatsslut göras, anser Johansson (2010, s. 77). Genom professionellt omdöme kan 

principbaserade standarder anpassas till sådana olika situationer. Dessa standarder behöver 

inte innefatta undantag och bright-lines då fler situationer ryms i redovisningsstandarden 

(Wüstemann & Wüstemann 2010, s. 15).  

Alexander (1999, s. 240) uttrycker att principbaserade standarder är ett grundläggande och 

allomfattande begrepp som formuleras i generella ordalag. Grundtanken bakom den 

finansiella rapporteringen enligt detta begrepp är att de finansiella rapporterna ska ge en 

rättvisande bild av företagets prestation (Alexander 1999, s. 240). Regelbaserade standarder är 

enligt Alexander (1999, s. 240) omfattningsrika bestämmelser som ska innefatta alla 

situationer och problem som kan förväntas uppstå i en redovisningssituation. Sådana 

standarder utfäster en specifik redovisningsmetod för varje tänkbar situation (Wüstemann & 

Wüstemann 2010, s. 14). Detta medför att standarden kan uppfattas som en avstämningslista 

som måste prickas av. Ett sådant förhållningssätt kan anses vara en fördel då rapporterna 

troligtvis blir jämförbara och ger godtagbar information, men risken är att omdömet 

försvinner från redovisningsutövadet (Alexander 1999, s. 240). Enligt Alexander och 

Jermakowicz (2006, s. 132) blir regler därför otillräckliga för att reglera redovisningen.  

3.5 Redogörelse för den allmänna diskussionen om regel- eller 
principbaserade standarder 

Sedan företagsskandalerna i början av 2000-talet har normgivare och forskare diskuterat 

huruvida redovisningsstandarder bör vara regel- eller principbaserade (Wüstemann & 

Wüstemann 2010, s. 1). Dewing och Russell (2004, s. 301) menar att de regelbaserade 

standarderna i USA möjliggjorde Enrons sätt att redovisa och ledde slutligen till företagets 

kollaps och då även till krisen. Enligt Dewing och Russell (2004, s. 312) ägde de så kallade 

europeiska företagsskandalerna rum i företagens amerikanska dotterbolag och därför anser de 

att detta är ett tecken på att den europeiska praktiken är överlägsen den amerikanska. Benston, 

Bromwich och Wagenhofer (2006, s. 171) beskriver att FASB börjat inkludera fler principer i 

sina standarder medan IFRS har lagt till fler riktlinjer i sina standarder. Det kan anses något 

förvånande då kriserna indikerar att amerikanska standarder inte är optimala (Dewing & 

Russell 2004, s. 312). Agoglia, Doupnik och Tsakumis (2011, s. 749) talar om en ”show me 

where it says I can’t” attityd hos vissa företag. De skapar transaktioner som inte omfattas av 

regelverket för att kunna redovisa transaktionerna på det sätt de själva vill (Dewing & Russell 

2004, s. 301). Eftersom den specifika transaktionen inte finns omnämnd i regelverket har 

revisorer svårt att, i en regelbaserad standard, bemöta ledningens argument; att allt är tillåtet 

om inte en regel uttryckligen förbjuder det. Detta har medfört att IASB och FASB börjat 

sträva efter ett gemensamt principbaserat ramverk (SEC 2003, s. 82). Åsikterna angående 

detta projekt går dock isär bland forskare och sakkunniga inom ämnet. 

Det finns många fördelar respektive nackdelar med regel- och principbaserade standarder. 

Wüstemann och Wüstemann (2010, s. 17) förespråkar regelbaserade redovisningsstandarder 

och betonar vikten av jämförbarhet. Jämförbarhet innebär att de finansiella rapporterna ska 

kunna jämföras mellan företag i olika länder (Wüstemann & Wüstemann 2010, ss. 2-3). 

Detaljerade regler underlättar användandet av standarderna eftersom reglerna ger konkret 

vägledning för användarna (Wüstemann & Wüstemann 2010, s. 20). Regelbaserade 

standarder medför att rapportering sker mer aggressivt (Agoglia, Doupnik & Tsakumis 2011, 

s. 749). Detta innebär att företag utnyttjar reglerna i standarderna för att framställa rapporter 

på sådant sätt att resultatet överensstämmer med ledningens önskemål (Nelson 2003, s. 96) 

och kringgår det underliggande syftet med redovisningsprincipen (Alexander & Jermakowicz 

2006, s. 134). Redovisningens syfte är enligt Thorell (2008, s. 18) att de finansiella 
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rapporterna ska ge en rättvisande bild. Nelson (2003, ss. 100-101) menar att regler kan göra 

standarderna onödigt komplexa och leder till att företag skapar sina egna 

redovisningsmetoder. Detta sker inte under principbaserad redovisning enligt Agoglia, 

Doupnik och Tsakumis (2011, s. 749). Schipper (2003, s. 67) anser att principbaserade 

standarder medför en förlust av jämförbarhet mellan företag eftersom sådana standarder 

medför fler alternativa sätt att redovisa en transaktion. Benston, Bromwich och Wagenhofer 

(2006, s. 168) menar i sin tur att jämförbarhet förloras då redovisningssituationer tolkas olika 

och därför inte redovisas likvärdigt. I Agoglia, Doupnik och Tsakumis (2011, s. 759) studie 

visas dock att jämförbarheten inte minskar med principbaserade standarder då professionen 

tar hänsyn till principens underliggande syfte. Jamal och Tan (2010, s. 1325) studie bekräftar 

detta genom att visa att principbaserade standarder lättast kan uppfylla det underliggande 

syftet rättvisande bild om upprättare av finansiella rapporter och revisorer arbetar 

tillsammans.  

En allmän uppfattning är att US GAAP är regelbaserad medan IFRS är principbaserad 

(Bennett, Bradbury & Prangnell 2006, s. 190). Schipper (2003, s. 63) anser dock att US 

GAAP är baserat på principer, eftersom samtliga standarder har sin grund i principerna 

jämförbarhet, relevans och tillförlitlighet. Emellertid kan de amerikanska standarderna 

uppfattas som regelstyrda på grund av den detaljnivå som FASB väljer att ha i standarderna 

(Schipper 2003, s. 67). Enligt Nobes (2005, ss. 25-27) behövs regler för att normgivarna valt 

fel principer i standarderna. Val av rätt principer kan öka jämförbarheten hos finansiella 

rapporter och göra regler överflödiga. Nelson (2003, s. 100) anser att det är viktigt att regler 

överensstämmer med varandra eftersom det skulle underlätta rapporteringen för företagen. 

Dessutom minskar detta risken för överreglering av standarder.  

Benston, Bromwich och Wagenhofer (2006, s. 169) anser att principbaserade standarder är att 

föredra eftersom regelbaserade standarder kan bli oanvändbara då den ekonomiska miljön 

förändras. Professionellt omdöme anses därför av Bennett, Bradbury och Prangnell (2006, s. 

191) att vara essentiellt i en principbaserad standard. De menar att IFRS betonar att 

professionellt omdöme är viktigt vid finansiell rapportering. Brown, Collins och Thornton 

(1993, s. 275) anser att professionella bedömningar är nödvändigt att göra eftersom 

redovisningsstandarderna inte ger tillräckligt med vägledning. Det professionella omdömet 

påverkar de finansiella rapporternas användbarhet eftersom företagen kan få svårt att ta fram 

information som är relevant för beslutsfattande utan professionellt omdöme (Wüstemann & 

Wüstemann 2010, s. 4). Fördelen med användandet av professionellt omdöme i en 

principbaserad standard är att den kan ta hänsyn till nya transaktioner eller nya situationer 

som kan uppstå i företagets omvärld, som normgivarna inte kan förutse (Wüstemann & 

Wüstemann 2010, s 18). Schipper (2003, s. 69) anser emellertid att det finns en nackdel med 

användandet av professionellt omdöme då det kräver mer kunskap av både ekonomer och 

revisorer. Hon anser att professionen skulle vara missnöjd med en principbaserad rapportering 

då sådan redovisning skulle innebära en större osäkerhet vid val av redovisningsmetod 

(Schipper 2003, s. 69). Professionellt omdöme påverkar hur transaktioner bedöms och 

påverkar därför jämförbarheten (Wüstemann & Wüstemann 2010, s. 1).  

I regelbaserade standarder förekommer ofta så kallade bright-lines, det vill säga tumregler 

som avgör hur en transaktion ska redovisas. Alexander och Jermakowicz (2006, s. 134) menar 

att bright-lines kan uppmuntra till att företagsledningen tolkar reglerna alltför bokstavligt och 

manipulerar därför transaktionerna för att möjliggöra redovisning som överensstämmer med 

önskat resultat. Standarder bör istället belysa den underliggande principen för att underlätta 

korrekt rapportering (Alexander & Jermakowicz 2006, s. 134). Att basera standarder på 

principer kan dock medföra svårigheter att säkerställa att standarderna efterlevs (Cunningham 
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2007, s. 1415). Detta beror på att principer är mer diffusa än regler och ger därför inte lika 

utförliga riktlinjer. Transaktioner som redovisats genom principbaserade standarder blir därför 

svårare att verifiera (Godfrey et al. 2010, s. 101). Kaplow (1992, s. 564) menar att då 

standarder är svåra att tolka kommer användarna att hitta sätt att undvika regleringen på. 

Därför tror han att tydliga regler är bättre då normgivaren vill reglera ett visst beteende eller 

säkerställa att ett fall hanteras på rätt sätt. Alexander och Jermakowicz (2006, s. 134) anser 

dock att innehållet i finansiella rapporter är subjektivt. De tror att personer som upprättar 

rapporter alltid påverkar innehållet genom sitt omdöme vid val av redovisningsmetoder och 

hur enskilda transaktioner ska hanteras. Sundby (1978, s. 192) menar även att praxis ofta 

skiljer sig från normgivarens bestämmelser. Ofta ska matematiska uträkningar kunna 

presenteras i en given situation, men praxis har medfört att dessa uträkningar inte längre anses 

nödvändigt (Sundby 1978, s. 192). Praxis medför ofta förenklingar. Det kan inte bara ha till 

följd att rapporterna varierar beroende på vem som tagit fram dem utan även att rapporterna 

uppfattas olika beroende på vem som använder dem (Alexander & Jermakowicz 2006, s. 

134). Total harmonisering blir följaktligen omöjlig att uppnå enligt Alexander och 

Jermakowicz (2006, s. 134).  

3.6 Dimensionsteorin 

Dimensionsteorin är en ny teori som utvecklats för att kunna användas vid utformning av nya 

normer som ska spegla den ekonomiska verkligheten (Johansson 2010, s. 494). 

Dimensionsteorin belyser flera olika dimensioner av en norm som behövs beaktas vid 

framtagning och justering av nya bestämmelser. Vår studie kommer dock endast att fokusera 

på en del av dimensionsteorin, som Johansson (2010, s. 493) benämner informationskvalitet. 

Informationskvalitet utgörs av fem kvalitativa egenskaper: relevans, jämförbarhet, neutralitet, 

koherens samt regelkaraktär (Johansson 2010, s. 493). Enligt IASBs Föreställningsram för 

utformning av finansiella rapporter (Föreställningsram) p. 26 innebär begreppet relevans att 

redovisningsinformation är användbar vid beslutsfattande. Dessutom innebär relevans att 

redovisningsinformationen bör spegla företagets ekonomiska verklighet (Johansson 2010, s. 

493). Det är viktigt att de finansiella rapporterna är jämförbara mellan företag och över tid 

(Föreställningsram p. 39). Neutralitet definieras genom att redovisningsinformationen inte är 

snedvriden (Föreställningsram p. 36). Dimensionen koherens tolkas som att en ekonomisk 

händelse ska bokföras samtidigt hos både köparen och säljaren under förutsättning att båda 

parter tillämpar samma regelverk (Johansson 2010, s. 493). Normgivarna bör beakta helheten 

vid utformingen av redovisningsstandarder. Dimensionen regelkaraktär innebär att en 

bestämmelse kan vara baserad på både regler och principer (Johansson 2010, s. 493). 

Johansson (2010, s. 77) anser att då en norm är starkt regelbaserad medför det att normen 

samtidigt är svagt principbaserad. Det är denna dimension som vår studie kommer att ha sin 

utgångspunkt från. I hur stor utsträckning en norm bör vara regel- eller principbaserad kan 

sättas i relation till de dimensioner som dimensionsteorin innefattar (Johansson 2010, s. 494). 

Det medför att en norms karaktär är relativ. Normens karaktär påverkas av vem normgivaren 

anser bär ansvaret för att redovisningsinformationen avbildar den ekonomiska verkligheten 

(Johansson 2010, s. 494). Ansvaret för att de finansiella rapporterna ger en rättvisande bild av 

företagets verklighet kan antingen ligga hos normgivaren eller hos upprättaren av rapporterna 

och utifrån detta bör normgivare formulera bestämmelserna i redovisningsstandarderna 

(Johansson 2010, s. 494).  

Dimensionsteorin innefattar även en modell som speglar relationen mellan ekonomisk 

innebörd och juridisk form samt relationen mellan principbaserade och regelbaserade normer 

(Johansson 2010, s. 495). Det är denna modell vi avser att använda oss av för att illustrera 

relationen mellan de studerade bestämmelserna och regelverken.  
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Figur 3: Dimensionsteorin  

Vi har dock valt att förenkla modellen något då vi endast har som avsikt att studera hur regel- 

och principbaserade regelverken är i relation till varandra. Den förenklade modellen 

innehåller därför enbart dimensionen regelkaraktär i form av en gradering från starkt 

regelbaserad till starkt principbaserad. Vi intenderar att placera ut de studerade 

bestämmelserna i modellen för att belysa hur princip- och regelbaserade bestämmelserna är i 

relation till varandra.  

 

Figur 4: En norms regelkaraktär 

3.7 Regelverk som analyseras 

Regelverken som inkluderas i vår studie är K3, IFRS for SMEs, FRS 102, FRF for SMEs och 

K2 och är samtliga tillämpbara för små och medelstora bolag. Dessa regelverk kommer från 

länder med olika kultur och lagstiftning. Gemensamt för regelverken är att de generellt har 

liknande kapitelindelning som ett led i harmoniseringsarbetet. För att få en bra överblick över 

standardernas härkomst och egenskaper följer nedan en genomgång av dessa regelverk.  

3.7.1 K3 

K3 är ett nytt regelverk som ska tillämpas vid upprättandet av årsredovisningar för bokslutsår 

som påbörjas efter den 31 december 2013. Det är dock tillåtet att tillämpa regelverket innan 

detta datum. Regelverket ska tillämpas i sin helhet (K3 p. 1.4) och gäller för samtliga bolag 

som är skyldiga att upprätta en årsredovisning (BFN 2012c, s. 2). Regelverket innehåller flera 

förenklingar för att underlätta redovisningen och tillfredsställa de behov som finns hos 

användarna (K3, s. 8). K3 anses vara ett principbaserat regelverk och har sin utgångspunkt i 

IFRS for SMEs. BFN påpekar dock att regelverket ibland avviker från principerna för att 

istället följa reglerna i ÅRL eller skattelagstiftning. K3 ska vara det huvudsakliga regelverket 

då företag upprättar koncernredovisning och årsredovisning. Mindre företag kan dock välja att 

istället följa K2 regelverket (K3, s. 8). I BFNs vägledning till K3 regelverket finns både 

lagtext från ÅRL och BFNs kommentarer i direkt samband med punkterna för att underlätta 
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för användaren. I de situationer då ingen vägledning existerar hänvisas användaren till 

allmänna råd i K3 regelverket som behandlar liknande situationer (K3 p. 1.5). Användaren 

förväntas då göra ett analogislut.  

3.7.2 IFRS for SMEs 

IFRS for SMEs utvecklas av IASB (IFRS for SMEs, s. 6), vilkas målsättning är att skapa 

globalt accepterade högkvalitativa standarder som ger transparent och kvalitativ 

redovisningsinformation. IFRS for SMEs ska användas av små och medelstora företag som 

definieras som företag som har redovisningsskyldighet och som publicerar finansiella 

rapporter med ett generellt syfte (IFRS for SMEs, s. 10). De företag som väljer att tillämpa 

IFRS for SMEs måste följa regelverket i sin helhet (IFRS for SMEs, s. 11).  

Olika länder har varierande krav på företag vilket medför att IFRS for SMEs riktlinjer ofta 

måste anpassas för att uppfylla juridiska och skattemässiga krav för ett specifikt land. IASB 

påpekar dock att samtliga punkter i regelverket är lika viktiga, men normgivare i andra länder 

kan behöva skapa kompletterande regler för att säkerställa att företag även uppfyller 

nationella redovisningskrav (IFRS for SMEs, s. 8).  

3.7.3 FRS 102  

FRS 102 är en nyutgiven standard från Financial Reporting Council (FRC) som gavs ut i mars 

2013, och är Storbritanniens och Irlands motsvarighet till IFRS for SMEs (FRS 102, s. 4). 

FRS 102 ska användas från och med det räkenskapsår som påbörjas 1 januari 2015 eller 

senare (FRS 102 p. 1.14). FRS 102 får dock användas för räkenskapsår som påbörjas efter 31 

december 2012 (FRS 102 p. 1.14). FRS 102 är en av tre nya standarder som utgivits i 

Storbritannien och dessa tre standarder ska ersätta, i det närmaste, samtliga av de kvarvarande 

tidigare standarderna (FRS 102, s. 3). FRS 102 ersätter FRSSE.  

3.7.4 FRF for SMEs 

AICPA gav i november 2012 ut ett utkast, ett så kallat exposure draft, för ett amerikanskt 

regelverk för små och medelstora företag, FRF for SMEs (FRF for SMEs, s. 1). Regelverket 

är ännu inte fastställt och kan därför till viss del komma att få ett annat innehåll i framtiden. 

Regelverket får användas av privatägda SME-företag och kommer att vara frivilligt att följa 

(FRF for SMEs, s. 4; s. 18). AICPA har för avsikt att regelverket ska bli fristående, men 

organisationen kommer att publicera dokument innehållande implementeringsguide och 

exempel som ett komplement till regelverket (FRF for SMEs, s. 17). FRF for SMEs är enligt 

AICPA en principbaserad standard som har för avsikt att underlätta för företagen vid 

framtagandet av finansiella rapporter (FRF for SMEs, s. 5).  

3.7.5 K2 

K2 regelverket är framtaget för att förenkla redovisningen för mindre privata aktiebolag (K2, 

s. 10). Regelverket ska tillämpas i sin helhet (K2, s. 10). Reglerna i K2 regelverket är 

förenklade på så sätt att de ofta medför schablonlösningar (K2, s. 10). BFNs 

kategoriseringsprojekt har för avsikt att minska redovisningskostnader för bolagen samt att 

samla samtliga regler som företag ska tillämpa i ett enda regelverk (SOU 2008:67, s. 13). 

BFNs kommentarer till K2 finns i en separat del av regelverket. K2 regelverket godkändes 

den 11 juni 2008 och får användas av företag som upprättar årsredovisning från och med 1 

januari 2009 (BFN 2008c, s. 2). Mindre företag kan välja mellan att följa K2 eller K3 

regelverken. K2 innebär ytterligare förenklingar än K3. Regelverket kräver mindre 

upplysningar och ger färre valmöjligheter (BFN 2008c, s. 2).   
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4 Empiri och analys 

4.1 Inledning 

Klassificering utgör en viktig redovisningsaspekt eftersom det påverkar den information som 

lämnas i de finansiella rapporterna. Klassificering kan därmed påverka rapporternas relevans 

för beslutsfattande. Vi kommer i detta kapitel titta på övergripande klassificeringsgrupper. De 

grupper som analyseras är klassificering av tillgångar, skulder, samt omsättningstillgångar 

och anläggningstillgångar. För att underlätta för läsaren har vi valt att inkludera empiri och 

analys i samma kapitel.  

4.2 Klassificering av tillgångar 

Relationen mellan ett företags tillgångar, skulder och eget kapital visar ett företags finansiella 

ställning (kommentar K3, s. 18). Dessa tre grupper kan anses vara huvudklassificeringen i ett 

företags finansiella rapporter. Klassificeringen av tillgångar och skulder är en övergripande 

klassificering. Klassificeringen av dessa är viktig eftersom de påverkar hela företagets 

redovisning och påverkar därmed hur företaget uppfattas av omgivningen. I detta avsnitt 

redogör vi för, och analyserar, de olika regelverkens bestämmelser gällande tillgångar. 

4.2.1 K3 

I det nya svenska regelverket K3 har normgivaren valt att definiera tillgångar i kapitlet som 

behandlar begrepp och principer. Definitionen av tillgångar lyder:  

”En tillgång är en resurs över vilken företaget har det bestämmande inflytandet till följd 

av inträffade händelser och som förväntas ge upphov till ett inflöde av resurser som 

innefattar framtida ekonomiska fördelar.” 

 (K3 p. 2.12) 

4.2.1.1 Analys av K3 
Vid tolkning av bestämmelser har ordens innebörd och ordval betydelse (Peczenik, Aarnio & 

Bergholtz 1990, ss. 59-60). Enligt K3 p. 2.12 är en tillgång en resurs som företaget har ett 

bestämmande inflytande över. I denna definition av en tillgång är det nödvändigt att förstå 

vad normgivaren avser med begreppet bestämmande inflyttande. I BFNs vägledning till K3 

(kommentar K3, s. 280) definieras begreppet som ”[e]n rätt att utforma ett företags finansiella 

och operativa strategier i syfte att erhålla ekonomiska fördelar”. Vi kopplar ihop denna 

definition till begreppet kontroll som ofta används i klassificering av andelar i dotterbolag. 

Begreppet kontroll definieras i IAS 27 p. 4 enligt följande ”[c]ontrol is the power to govern 

the financial and operating policies of an entity so as to obtain benefits from its activities”. 

Dessa definitioner är så gott som identiska i sin formulering. Det innebär att när ett företag har 

kontroll över ett annat företag kan det kontrollerande företaget formulera det kontrollerade 

företagets finansiella och operativa strategier. Utifrån dessa två definitioner kan det därför 

antas att normgivaren avsåg att begreppen kontroll och bestämmande inflytande ska ha 

samma betydelse. Jansen (2005, s. 485) anser att lagstiftare antagligen gjort ett medvetet val i 

de ord och begrepp de valt att använda i en lag. Vi applicerar detta uttalande i klassificeringen 

av tillgångar då vi antar att BFN gjort ett medvetet val i att använda begreppet bestämmande 

inflytande istället för begreppet kontroll i sin formulering av klassificeringen av tillgångar i 

K3 p. 2.12. Även då normgivaren vill ge de två begreppen samma betydelse kan dock frågan 

väckas om användarna av regelverket anser det. Det är möjligt att användarna anser att det 

finns en nyansskillnad mellan ordvalen.  

I kommentarerna till K3 p. 2.12 hänvisar normgivaren till begreppet äganderätt, som inte 

anses gällande i K3 p. 2.12. Kommentarerna till K3 p. 2.12 ger exemplet att en finansiellt 
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leasad resurs kan ses som en tillgång hos leasingtagaren om företaget har det bestämmande 

inflytandet över den och dess tillhörande ekonomiska fördelar. Här gör normgivaren en 

distinktion mellan bestämmande inflytande och äganderätt vilket tydliggör syftet med K3 p. 

2.12. Vi tolkar det som att det är den ekonomiska innebörden som ska väga tyngst i 

bedömningen om resursen ska klassificeras som en tillgång eller inte. Äganderätten syftar till 

att den juridiska innebörden ska vara avgörande och att en resurs endast ska erkännas då 

företaget är den juridiska ägaren av resursen. Då normgivaren för äganderätt på tal, och detta 

inte är avgörande vid klassificering av en tillgång, gör vi den bedömningen att 

redovisningsprincipen substance over form därför kan anses gällande. Schipper (2003, s. 63) 

anser att en standard är principbaserad när den grundar sig på principer. Utifrån detta 

uttalande anser vi att det skulle kunna antyda att K3 p. 2.12 kan vara en principbaserad norm 

eftersom den implicita kopplingen till en redovisningsprincip får anses som en indikator på att 

en bestämmelse är principbaserad.  

För att en resurs ska kunna klassificeras som en tillgång finns det flera villkor, eller rekvisit 

som det kallas inom juridiken, i K3 p. 2.12. Ett rekvisit, som redan nämnts, är att företaget 

måste ha bestämmande inflytande över resursen. Andra rekvisit som nämns i K3 p. 2.12 är att 

en inträffad händelse ”förväntas ge upphov till ett inflöde av resurser” (K3 p. 2.12) samt att 

händelsen ska ge framtida ekonomiska fördelar för att resursen ska klassificeras som en 

tillgång. Johansson (2010, s. 77) menar att en principbaserad regel kännetecknas av att 

avgörande rekvisit är diffusa. Vi tolkar detta uttalande som att tydliga rekvisit kan indikera på 

en regelbaserad bestämmelse. BFN har använt ordet förväntas i K3 p. 2.12 vilket är en 

formulering som inbegriper ett visst mått av professionellt omdöme. Normgivaren har valt att 

inte använda ordet ska, vilket skulle vara en skarpare och tydligare formulering. Detta synsätt 

skulle i sådana fall kunna tala för att K3 p. 2.12 endast är svagt principbaserad eftersom ordet 

förväntas troligtvis endast ger ett visst utrymme för tolkning. Formuleringen ”framtida 

ekonomiska fördelar” i K3 p. 2.12 kan också väcka frågor hos användaren av regelverket. 

Begreppet ekonomiska fördelar diskuteras i kommentarerna till K3 p. 2.12 där normgivaren 

menar att en resurs möjlighet till att bidra med likvida medel, direkt eller indirekt, utgör 

resursens ekonomiska fördelar. Dessa kassaflöden kan komma från kostnadsbesparingar, 

användning eller avyttring av tillgången. Förtydligandet i kommentaren till K3 p. 2.12 anser 

vi talar för att bestämmelsen till viss del är regelbaserad.  

Peczenik (1995, s. 450) talar om att en regel enbart har två möjligheter, att följa regeln eller 

ej. Detta resonemang stämmer överens på K3 p. 2.12 eftersom en resurs antingen är en 

tillgång eller inte. I det specifika fallet kan resursen inte vara en tillgång till viss grad. 

Strömholm (1996, s. 243) menar att principer definieras som bestämmelser som kan uppfyllas 

mer eller mindre väl. Vi tolkar Dworkin (1977, s. 24) som att förekomsten av undantag i lagar 

kan vara en indikator på att den är regelbaserad, eftersom principer inte behöver undantag då 

principerna är mindre tydliga än regler. Om vi använder dessa två yttranden för att resonera 

kring K3 p. 2.12 regelkaraktär anser vi att bestämmelsen till viss del kan anses regelbaserad 

eftersom bestämmelsen om klassificering av tillgångar inte kan uppfyllas mer eller mindre 

väl. Antingen är en resurs en tillgång eller inte. Utifrån vår tolkning av Dworkin (1977, s. 24) 

anser vi att K3 p. 2.12 kan vara svagt principbaserad eftersom K3 p. 2.12 inte behandlar några 

undantag från bestämmelsen.  

4.2.2 IFRS for SMEs 

I IFRS for SMEs finns en paragraf som definierar ett företags finansiella ställning. Denna 

paragraf har dock delats upp i tre olika punkter där tillgångar, skulder och eget kapital 

definieras. Definitionen för tillgångar anges nedan.  
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 “An asset is a resource controlled by the entity as a result of past events and from which 

future economic benefits are expected to flow to the entity.”  

(IFRS for SMEs p. 2.15a) 

4.2.2.1 Analys av IFRS for SMEs 
IFRS for SMEs klassificering av tillgångar är uttryckt i generella ordalag. Enligt Agoglia, 

Doupnik och Tsakumis (2011, s. 750) ger principbaserade bestämmelser färre riktlinjer vilket 

ger utrymme för tolkning och professionellt omdöme. I detta avseende skulle 

tolkningsavgörandet ligga i orden kontrollerad av enheten. Normgivaren har i detta avseende 

valt att betona kontroll och inte ägandeaspekten. Detta lämnar utrymme för professionellt 

omdöme och tolkning. Kontroll av en tillgång inkluderar fler aspekter än ägande. Ett exempel 

på en resurs som inte innefattar ägande men som ofta finns under företagets kontroll är 

leasingtillgångar. Om normgivarna hade valt att använda ägande som rekvisit för att en resurs 

ska erkännas som tillgång skulle finansiell leasing inte inkluderas i balansräkningen för 

leasingtagaren. Normgivarna har valt att, i klassificering av tillgångar, använda ordet kontroll 

vilket gör att en tillgång enligt ett finansiellt leasingavtal kan tas upp i balansräkningen av 

leasingtagaren (IAS 17 p. 7-13; p. 20). Ordet kontroll har därför ett större betydelseområde 

som kan inkludera fler aspekter än vid första anblick, enligt oss.  

I IFRS for SMEs återfinns ytterligare tre normer som behandlar klassificering av tillgångar, 

IFRS for SMEs p. 2.17-2.19. Dessa bestämmelser får anses vara en komplettering till IFRS 

for SMEs p. 2.15a. IFRS for SMEs p. 2.17 klargör formuleringen framtida ekonomisk nytta 

genom att tala om en resurs indirekta eller direkta möjlighet att påverka inflödet av likvida 

medel. IFRS for SMEs p. 2.18 uttrycker att fysisk form inte är avgörande vid klassificering av 

tillgångar, medan IFRS for SMEs p. 2.19 yttrar att äganderätt inte är viktigt vid 

klassificeringen.  

Simmonds och Lindahl (1988, s. 104) anser att principer ger en indikation på hur en situation 

ska bedömas. Tillgångsrekvisiten i IFRS for SMEs p. 2.15a är relativt vaga då de hänvisar till 

en kommande ekonomisk nytta som ska tillfalla företaget. Då standarden endast ger en 

anvisning till hur en resurs ska bedömas indikerar detta att bestämmelsen är tämligen 

principbaserad. Normgivarna har dock valt att förtydliga ekonomisk nytta i IFRS for SMEs p. 

2.17 som uttrycker att en tillgångs ekonomiska nytta är dess möjlighet att bidra till företagets 

kassaflöde. Detta tolkar vi som ett förtydligande av IFRS for SMEs p. 2.15a. Enligt Nobes 

(2005, ss. 25-27) behövs regler för att normgivarna valt fel principer i standarderna. Vidare 

menar han att val av rätt principer kan öka jämförbarheten hos finansiella rapporter och göra 

regler överflödiga. Vi tolkar detta uttalande som att om regler existerar i ett regelverk kan det 

bero på att bestämmelsen är principbaserad men på grund av en olämpligt vald princip kräver 

bestämmelsen en förtydligande regel. Att ett förtydligande behövs tolkar vi därför som att 

IFRS for SMEs p. 2.15a är principbaserad till viss del, men förtydligandet gör att standarden 

blir mer regelbaserad och därmed mindre principbaserad. I IFRS for SMEs p. 2.15a finns även 

andra indikationer på att bestämmelsen till viss del kan anses vara regelbaserad. Alexander 

och Jermakowicz (2006, s. 134) anser att otydliga riktlinjer ger användaren möjlighet att välja 

handlingsalternativ efter egen förmåga. Vaga formuleringar menar Cunningham (2007, s. 

1423) är en indikation på principer. Vi anser att handlingsalternativen är begränsade i IFRS 

for SMEs p. 2.15a eftersom formuleringen av normen inte lämnar mycket tolkningsutrymme 

för användaren. Detta tyder på att det finns inslag av regler i IFRS for SMEs p. 2.15a och vi 

anser därför att IFRS for SMEs p. 2.15a är svagt principbaserad i ett sammantaget perspektiv.  
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4.2.3 FRS 102 

Storbritannien har även valt att endast inkludera en punkt som belyser klassificeringen av 

finansiell ställning. Detta regelverk sägs dock bygga på IFRS for SMEs vilket innebär att även 

denna paragraf är uppdelad i tre punkter.  

 “An asset is a resource controlled by the entity as a result of past events and from which 

future economic benefits are expected to flow to the entity”. 

(FRS 102 p. 2.15a) 

4.2.3.1 Analys av FRS 102 
För klassificeringen av tillgångar har FRC valt att anta den formulering som uttrycks i IFRS 

for SMEs p. 2.15a. Detta innebär att den ovan redogjorda analysen i avsnittet som berör IFRS 

for SMEs p. 2.15a även gäller FRS 102 p. 2.15a om klassificering av tillgångar. Även i FRS 

102 använder normgivaren ordet kontroll för att definiera en tillgång. Kontroll har en 

betydelse som medför att företaget nödvändigtvis inte behöver äga resursen för att kunna 

klassificera den som en tillgång. Ett vanligt använt exempel på detta är finansiell leasing där 

leasingtagaren trots att denne juridiskt inte är ägare till tillgången, ändå måste redovisa den 

leasade tillgången i balansräkningen. Kontroll medför alltså att fler resurser klassificeras som 

en tillgång än om normgivaren hade använt äganderätt som ett kriterium.  

FRC har, utöver FRS 102 p. 2.15a, valt att inkludera ytterligare tre bestämmelser. FRS 102 p. 

2.17-2.19 är ett komplement till klassificering av en tillgång. I dessa bestämmelser redogör 

normgivaren att fysisk form inte är relevant för klassificering eftersom det finns immateriella 

tillgångar samt att äganderätt inte är väsentligt. Då FRS 102 p. 2.15a och 2.17-2.19 har 

liknande innehåll som IFRS for SMEs p. 2.15a och 2.17-2.19, anser vi att FRS 102 och IFRS 

for SMEs i detta fall inte går att skiljas åt.  

4.2.4 FRF for SMEs 

FRF for SMEs är den amerikanska motsvarigheten till K3, men som än så länge inte är i bruk 

då det slutgiltiga övervägandet i skrivande stund inte är klart. I denna standard finns två 

punkter som reglerar tillgångar.  

“Assets are economic resources controlled by an entity as a result of past transactions or 

events and from which future economic benefits may be obtained.”  

(FRF for SMEs p. 1.19) 

 “Assets have three essential characteristics: 

a. They embody a future benefit that involves a capacity, singly or in combination with 

other assets, to contribute directly or indirectly to future net cash flows.  

b. The entity can control access to the benefit.  

c. The transaction or event giving rise to the entity's right to, or control of, the benefit has 

already occurred.”  

(FRF for SMEs p. 1.20) 

4.2.4.1 Analys av FRF for SMEs 
Vid första anblick är tillgångsklassificeringen i FRF for SMEs p. 1.19 tämligen lik 

klassificeringen som hittas i IFRS for SMEs p. 2.15a. FRF for SMEs p. 1.19 talar även den 

om kontroll, vilket är ett vagare begrepp än ägande (se diskussion i avsnitt 4.2.1.1 och 

4.2.2.1). Detta tyder på viss principbasering. AICPA har dock valt att utöka bestämmelsen 

med FRF for SMEs p. 1.20. Denna bestämmelse innehåller tre karaktärsdrag som resurser ska 

ha för att klassificeras som tillgångar. Dessa karaktärsdrag är: 

 att en tillgång ska medföra en framtida nytta som bidrar till ett framtida kassaflöde, 

 att företaget ska kunna kontrollera tillträde till nyttan  

 att den transaktion eller händelse som ger företaget rätt till nyttan redan ska ha inträffat 
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Dessa förtydliganden gör att klassificeringen av en tillgång uppfattas som mer regelbaserad då 

tydliga rekvisit föreligger. Johansson (2010, s. 77) anser att diffusa rekvisit kännetecknar en 

principbaserad regel. Vi anser, utifrån denna definition, att förekomsten av tydliga rekvisit är 

ett kännetecken för regelbaserade regler vilket då torde innebära att FRF for SMEs 

bestämmelser rörande klassificering av tillgångar är regelbaserade. Normgivaren AICPA 

menar dessutom att de tre rekvisiten är essentiella för klassificeringen av en tillgång. Det 

torde betyda att regelns betydelseområde är relativt fastställt. För att en resurs ska kunna 

klassificeras som en tillgång måste de tre rekvisiten vara uppfyllda i FRF for SMEs p. 1.20.  

Enligt Cunningham (2007, s. 1420) är regler detaljerade, konkreta och specifika. Vi anser 

därför att tillgångsklassificeringen i FRF for SMEs p. 1.19-1.20 kan bedömas vara baserad på 

regler då bestämmelsen är detaljerad och specifik. Bestämmelserna i FRF for SMEs p. 1.20 

lämnar inte mycket utrymme till professionellt omdöme. Dock är standarden även influerad 

av principer. FRF for SMEs p. 1.19 tydliggör att kontroll är den viktigaste aspekten för att en 

resurs ska kunna klassificeras som en tillgång. Kontroll medför visst tolkningsutrymme vilket 

kan tyda på en bestämmelse med principkaraktär. Enligt Strömholm (1996, s. 245) kan 

principer uppfyllas till viss del. Utifrån detta uttalande anser vi att FRF for SMEs p. 1.19 

pekar på en principbaserad standard då kontroll är ett något ovisst begrepp. Ett företag kan ha 

mer eller mindre kontroll över en resurs. Normgivaren har valt att inte precisera uttrycket 

kontroll närmare vilket innebär att de förlitar sig på det professionella omdömet. Normgivaren 

hade kunnat förtydliga detta uttryck med en kompletterande bestämmelse, men det har inte 

gjorts. En regel sägs inom juridiken vara en bestämmelse med endast två möjligheter, att följa 

regeln eller ej, enligt Peczenik (1995, s. 450). Vi anser därför att FRF for SMEs p. 1.19 kan 

betraktas som en regelbaserad bestämmelse då en tillgång definieras tydligt. Det är därför 

troligt att bestämmelsen kommer att följas om resursen uppfyller de kriterier som angivits. 

Om resursen inte uppfyller kriterierna kommer bestämmelsen inte att tillämpas. FRF for 

SMEs bestämmelser om tillgångar är därmed tydligt regelbaserade.  

4.2.5 K2 

Det svenska regelverket K2 inkluderar ett helt kapitel gällande tillgångar. Dock finns bara en 

paragraf som behandlar klassificering av tillgångar.  

”Ett företag ska redovisa tillgångar som det äger.” 

(K2 p. 9.1) 

4.2.5.1 Analys av K2 
Klassificeringen av tillgångar enligt K2 p. 9.1 innebär att företag endast ska redovisa de 

resurser de äger som tillgångar. Äganderätt är därför ett viktigt rekvisit för att fastställa om en 

resurs är en tillgång. BFN har i sina kommentarer till K2 p. 9.1 angett vägledning för när en 

tillgång ska anses vara ägd i redovisningen av köparen. I kommentarerna till K2 p. 9.1 ges 

information att det är de köprättsliga reglerna som ska vara gällande. BFN menar att en 

tillgång ska redovisas då väsentliga risker och förmåner har övergått till köparen (K2 p. 9.1). 

Kommentaren till K2 p. 9.1 hänvisar även till K2 p. 9.2 vilken innehåller en lista över vid 

vilken tidpunkt de väsentliga riskerna kan anses övergå till köparen. Kommentaren till K2 p. 

9.1 gör därmed bestämmelsen mer tydlig då den preciseras ytterligare. Regelbaserade 

standarder är oftast mer preciserade än standarder som baseras på principer anser Wüstemann 

och Wüstemann (2010, ss. 14-15). Vi gör bedömningen att detta stämmer överens med K2 p. 

9.1. Vår tolkning av Johansson (2010, s. 77) innebär att tydliga rekvisit kan vara en indikation 

på en regelbaserad norm. Vi anser därför att detta är ett tecken på att K2 p. 9.1 är en 

regelbaserad norm. 
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I K2 p. 9.1 används ordet ska. Detta ordval gör användaren relativt begränsad och lämnar 

inget utrymme för tolkning. Enligt Cunningham (2007, s. 1420) är en bestämmelse 

regelbaserad om bestämmelsen är tydlig och konkret. Vi anser att detta är ett tecken på att K2 

p. 9.1 är regelbaserad. I kommentaren till K2 p. 9.1 finns även vissa undantag. Företag får 

bland annat inte redovisa vissa immateriella tillgångar som de äger. Enligt Dworkin (1977, s. 

24) anses undantag till en bestämmelse tyda på regelbasering. Vi använder därför denna 

definition för att kunna underbygga vår slutsats att K2 p. 9.1 är en regelbaserad bestämmelse.  

Peczenik, Aarnio och Bergholtz (1990, s. 83) menar att för att avgöra om en bestämmelse är 

regel- eller principbaserad behöver man studera huruvida bestämmelsen tydliggör vad som är 

tillåtet och vad som är förbjudet. Det är tydligt att ägande är den viktigaste aspekten då en 

tillgång ska klassificeras i K2 p. 9.1 vilket borde innebära att bestämmelsen är regelbaserad. 

Cunningham (2007, s. 1425) anser att regler kan skapa osäkerhet om regelns tillämpning i 

komplexa situationer. Även detta tyder, enligt vår bedömning, på att bestämmelsen K2 p. 9.1 

är regelbaserad då det kanske inte är möjligt att inkludera alla typer av ägarkonstellationer i 

regelverket. Vid en komplex ägarsituation kan osäkerhet uppstå om K2 p. 9.1 är tillämpbar 

eller inte. Regeln skulle då kunna åsidosättas till fördel för andra bestämmelser. Det kan 

tänkas att ett företag skulle underlåta att redovisa en viss resurs för att ägandet är komplext. 

Det skulle medföra att företagets tillgångar undervärderas. En sådan situation skulle kunna 

påverka jämförbarheten mellan företag och mellan länder.  

4.2.6 Analys av reglerna för klassificering av tillgångar 

Vi kan se att det finns både likheter och skillnader mellan de studerade regelverkens 

bestämmelser om klassificering av tillgångar. Andra viktiga aspekter att diskutera är 

användandet av begreppen äganderätt och kontroll som påverkar tolkningen av regelverken. 

Vi anser att användandet av dessa begrepp kan vara en indikation på hur princip- eller 

regelbaserad bestämmelserna i regelverken är. Begreppen äganderätt, kontroll och 

bestämmande inflytande är olika ord som kan påverka tolkningen av bestämmelser. K3 

använder begreppet bestämmande inflytande i K3 p. 2.12 för att klassificera en tillgång. Detta 

mjukare begrepp är en indikation på att valda punkter är principbaserade. K2s normer skulle 

då vara regelbaserade då normgivaren betonar äganderätt. Kommentarerna till K2 p. 9.1 

hänvisar till specifika regler om äganderätt. Äganderättsbestämmelser kan, i vissa fall, vara 

komplicerade vilket medför att bestämmelsen är svår att tolka och använda. Vi tror dessutom 

att det generellt krävs kvitto eller avtal för att kunna styrka ägandet. Vi tror emellertid att 

hänvisningen till äganderätt, tillsammans med den lista över tidpunkter när väsentliga risker 

kan anses ha övergått till köparen till återfinns i K2 p. 9.2, medför att mindre professionellt 

omdöme krävs i jämförelse med K3 regelverkets hänvisning till bestämmande inflytande. 

Bestämmelserna i K3 är därför, i jämförelse med K2, principbaserat då bestämmande 

inflytande kräver tolkning och kunskap. Detsamma gäller för ordet kontroll som används av 

IFRS for SMEs; FRS 102 och FRF for SMEs. Detta begrepp är mer otydligt än äganderätten 

då ett företag kan ha kontroll över en tillgång på fler sätt än genom ägande. Vi anser därför att 

begreppet kontroll kräver mer professionellt omdöme än begreppet ägande gör.  

Vi har tolkat BFNs definition av begreppet bestämmande inflytande och definitionen av 

kontroll, som återfinns i IAS 27 p. 4, som snarlika i sin formulering vilket gjort att vi dragit 

slutsatsen att bestämmande inflytande och kontroll i detta sammanhang är synonymer. Trots 

att definitionen är lika kan dock valet av att använda synonymer istället för kända begrepp 

som kontroll påverka användarnas tolkning av bestämmelsen. Om användarna inte 

kontrollerar definitionerna av dessa begrepp kanske orden får olika betydelser hos 

användaren. Kontroll kan finnas i olika former, till exempel fysisk kontroll eller juridisk 
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kontroll, vilket kan ge begreppet fler dimensioner än begreppet bestämmande inflytande har. 

Vi tror att kontroll är ett begrepp som ekonomer har kunskap om tolkning, men att begreppet 

bestämmande inflytande kanske inte väcker samma associationer vilket kanske kan orsaka 

skillnader i tolkningen av bestämmelserna, länder och företag emellan.  

Enligt dimensionsteorin är en norms karaktär relativ, vilket i vår studie innebär att 

regelverken måste sättas i relation till varandra för att vi ska kunna avgöra om ett regelverk är 

princip eller regelbaserat (Johansson 2010, s. 494). Ett regelverk kan anses vara 

principbaserat, men då uppstår följdfrågan, principbaserat i förhållande till vad? Regelverken 

måste jämföras med varandra för att vi ska få en bra uppfattning om bestämmelserna är 

principbaserade eller ej. Efter att ha studerat samtliga regelverks bestämmelser angående 

klassificering av tillgångar kan vi konstatera att majoriteten av regelverken har en snarlik 

definition av begreppet tillgångar. K3 p. 2.12, IFRS for SMEs p. 2.15a samt FRS 102 p. 2.15a 

har i stort sett samma formulering av klassificeringsbestämmelserna, vilket gör det svårt att 

skilja dessa regelverk åt i vårt klassificeringsförsök. K2 och K3 är de regelverk som endast 

har en punkt för att klassificera ett företags resurser som tillgångar. IFRS for SMEs, FRS 102 

och FRF for SMEs har fyra punkter var för klassificering av tillgångar. Innehållet i IFRS for 

SMEs p. 2.17-2.19 och FRS 102 p. 2.17-2.19 är i stort sett samma information som BFN 

inkluderat i kommentarerna till K3 p. 2.12. Det innebär att vi måste bedöma IFRS for SMEs, 

FRS 102 samt K3 med kommentarer som likvärdiga ur detta perspektiv. Regelverket FRF for 

SMEs anser vi ska betraktas som mer regelbaserat än IFRS for SMEs, FRS 102 och K3 

eftersom innehållet i FRF for SMEs tillgångsklassificeringsnormer ger mer vägledning. FRF 

for SMEs p. 1.20 ger till exempel tre karaktärsdrag som en resurs ska ha för att klassificeras 

som en tillgång. Inget annat regelverk har en sådan lista vilket är huvudskälet till att vi anser 

att FRF for SMEs är mer regelbaserat än IFRS for SMEs, FRS 102 och K3 i klassificering av 

tillgångar. Vi anser att K2 p. 9.1 ska anses vara stark regelbaserat eftersom normgivaren 

använt tydliga begrepp för att vägleda användaren av standarden. I figur 5 synliggörs vårt 

ställningstagande i vårt klassificeringsförsök av de studerade regelverkens normer om 

klassificering av tillgångar.  

 
 
Figur 5: Klassificering av tillgångar 

4.3 Klassificering av skulder 

Skulder är en viktig aspekt av ett företags balansräkning. Vilka redovisningssituationer som 

klassificeras som skulder får därför stor inverkan på företagets resultat och stor inverkan på 

hur företaget bedöms. I följande stycke redogör vi för olika regelverks 

klassificeringsbestämmelser gällande skulder.  

4.3.1 K3 

Det svenska regelverket K3 klassificerar skulder i en punkt. Regelverket innehåller även 

kommentarer till denna punkt. Bestämmelsen lyder: 

”En skuld är en befintlig förpliktelse för företaget till följd av inträffade händelser och som 

förväntas ge upphov till ett utflöde av resurser som innefattar ekonomiska fördelar.”  

(K3 p. 2.13) 
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4.3.1.1 Analys av K3 
BFNs klassificering av en skuld, i K3 p. 2.13, innehåller tydliga rekvisit som måste uppfyllas 

för att en händelse ska tas upp i balansräkningen. Rekvisiten som måste uppfyllas är: 

 ”En befintlig förpliktelse”… 

 …”som förväntas ge upphov till ett utflöde av resurser”… 

 …och som resulterar i ”ekonomiska fördelar”. 

(K3 p. 2.13) 

Vi känner igen rekvisit två och tre ovan från K3 p. 2.12 vid klassificering av tillgångar. 

Rekvisiten är i stort sett identiska vilket borde innebära att bestämmelserna K3 p. 2.12 och K3 

p. 2.13 är regel- eller principbaserade i ungefär samma omfattning. Rekvisitet ”befintlig 

förpliktelse” i K3 p. 2.13 tolkar vi som att förpliktelsen måste ha uppstått innan denna kan 

klassificeras som en skuld. I BFNs kommentarer till K3 p. 2.13 beskrivs att en befintlig 

förpliktelse kan vara både av legal och av informell karaktär. Legala förpliktelser är en 

rättsligt bindande förpliktelse som uppkommit till exempel på grund av ett kontrakt 

(kommentar K3 p. 2.13). En informell förpliktelse kan uppkomma till följd av att företaget har 

en etablerad praxis med offentliga riktlinjer som medför att företagets externa parter har en 

välgrundad förväntan att företaget fullföljer sina förpliktelser (kommentar K3 p. 2.13). Vissa 

förpliktelser kan senare klassificeras som en avsättning, men detta berörs inte av vår studie.  

I likhet med klassificering av en tillgång i K3 p. 2.12 har normgivaren i K3 p. 2.13 använt sig 

av ordet förväntas vilket är ett uttryck som kräver omdöme för att bedöma om 

klassificeringen är aktuell. I K3 p. 2.13 anser normgivaren att en förpliktelse ska klassificeras 

som en skuld om händelsen ”förväntas ge upphov till ett utflöde av resurser” (K3 p. 2.13). Vi 

tolkar ordet förväntas som att företaget, i stort sätt, måste vara säkra på att händelsen kommer 

att inträffa. Om BFN istället valt att använda sig av ordet sannolikt skulle K3 p. 2.13 få en 

annan betydelse. Vi tolkar ordet sannolikt som att en skuld ska redovisas om det är mer 

sannolikt att en händelse inträffar än att händelsen inte inträffar. Dessa två tolkningar av orden 

innebär att vi anser att ordet förväntas är ett starkare rekvisit än om BFN istället använts sig 

av ordet sannolikt. Detta innebär då att ordet förväntas ger en snävare beskrivning av vad en 

skuld är, vilket medför att färre förpliktelser skulle klassificeras som skulder jämfört med om 

sannolikhetsrekvisitet hade varit det styrande.  

Strömholm (1996, s. 245) anser att det inte finns någon möjlighet att en regel kan uppfyllas 

till viss del. Vi anser att K3 p. 2.13, av denna anledning, kan anses vara en regel eftersom det 

finns en tydlig gräns mellan tillåtet och otillåtet. Det är endast tillåtet att erkänna en skuld om 

förpliktelsen uppfyller samtliga rekvisit. Regeln lämnar ingen möjlighet att redovisa 

förpliktelsen som en skuld om endast en eller två av rekvisiten i normen uppfylls. Däremot 

krävs det ett visst mått av omdöme för att med säkerhet kunna bedöma om en förpliktelse 

kommer att resultera i ekonomiska fördelar, vilket då skulle kunna antyda att det finns en 

bakomliggande princip som normgivaren konstruerar sin bestämmelse utifrån. Ett företag som 

följer K3har inte möjlighet att, inom ramen för regelverket, definiera en skuld på annat sätt än 

det som redovisas i K3 p. 2.13. K3 regelverket ska tillämpas i sin helhet (K3 p. 1.4), vilket 

innebär att företag inte har möjlighet att endast följa delar av regelverket. Men eftersom 

samtliga rekvisit för att en förpliktelse ska klassificeras som en skuld är samma som de 

rekvisit som klassificerar en tillgång drar vi slutsatsen att K3 p. 2.13 är av samma 

regelkaraktär som K3 p. 2.12, det vill säga svagt principbaserad. 

4.3.2 IFRS for SMEs 

Som nämnts tidigare finns en punkt i IFRS for SMEs som behandlar tillgångar, skulder och 

eget kapital. Vi har nedan lyft ut den del av paragrafen som behandlar skulder.  
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“A liability is a present obligation of the entity arising from past events, the settlement of 

which is expected to result in an outflow from the entity of resources embodying economic 

benefits.” 

(IFRS for SMEs p. 2.15b) 

4.3.2.1 Analys av IFRS for SMEs 
IFRS for SMEs p. 2.15b har i stort sett samma rekvisit som IFRS for SMEs p. 2.15a som 

klassificerar tillgångar. Dessa rekvisit handlar om att en skuld ska vara en befintlig 

förpliktelse, som förväntas ge upphov till utflöde av resurser och ge företaget ekonomiska 

fördelar. Rekvisiten är tämligen tydliga vilket underlättar tolkningen av bestämmelsen, men 

liksom vid tillgångsklassificering lämnar formuleringar som förväntas och ekonomiska 

fördelar ett visst utrymme för tolkning. Wüstemann och Wüstemann (2010, ss. 14-15) anser 

att regelbaserade standarder har detaljerade riktlinjer och ger därför inte mycket utrymme för 

professionell bedömning medan principer däremot anses ha diffusa preciseringar vilket kräver 

mer omdöme för att användaren ska kunna applicera bestämmelsen. Vi anser att IFRS for 

SMEs p. 2.15b får anses vara principbaserad eftersom det krävs professionellt omdöme för att 

tolka bestämmelsen, men att principbaseringen är svag eftersom rekvisiten för 

klassificeringen av skulder är tämligen tydliga.  

Trots relativt tydliga rekvisit har normgivaren dock valt att förtydliga bestämmelsen genom 

att inkludera ytterligare två bestämmelser för klassificering av skulder. IFRS for SMEs p. 2.20 

innefattar information om två slags förpliktelser ett företag kan ha. Normgivaren vill göra 

företagen uppmärksamma på att de kan ha legala förpliktelser, som uppstår till följd av ett 

kontrakt mellan parter, men även att företaget kan ha en menad men ej direkt uttryckt 

förpliktelse, så kallad ”constructive obligation” (IFRS for SMEs p. 2.20). Denna förpliktelse 

uppstår då företaget på grund av sitt handlande fått motparten att förvänta sig att företaget 

fullföljer en förpliktelse. IFRS for SMEs p. 2.21 uttrycker vid vilka tillfällen en befintlig 

förpliktelse kan anses avräknad. Dessa två bestämmelser preciserar IFRS for SMEs p. 2.15b 

ytterligare. Dessa förtydliganden anser vi indikerar att IFRS for SMEs p. 2.15b är 

regelbaserad.  

Vid en ordagrann tolkning av bestämmelsen kan vi alltså se att den har inslag av både princip- 

och regelkaraktär. Normgivarna har dock klassificerat skulder i relativt allmänna och allsidiga 

ordval. Cunningham (2007, s. 1420) anser att principer ofta är abstrakt och generellt 

formulerade. Vi anser därför att IFRS for SMEs p. 2.15b innehåller tecken på principbasering. 

En annan aspekt som indikerar en principbaserad bestämmelse är att det inte existerar några 

bright-lines i IFRS for SMEs p. 2.15b. Det finns inte heller några undantag då alla 

förpliktelser som är aktuella och som medför ett utflöde av resurser är att betrakta som en 

skuld. Det finns dock förtydligande till IFRS for SMEs p. 2.15b vilket medför en svag 

regelkaraktär. Dworkin (1977, s. 24) anser att principer generellt inte har några undantag 

medan Agoglia, Doupnik och Tsakumis (2011, s. 749) anser att regler ger bright-lines. Utifrån 

dessa två antaganden anser vi att IFRS for SMEs p. 2.15b ska antas vara svagt principbaserad.  

4.3.3 FRS 102 

FRS 102 är det brittiska regelverket som har baserats på IFRS for SMEs. På grund av detta 

har även denna paragraf delats upp till att endast inkludera skulder. 

“A liability is a present obligation of the entity arising from past events, the settlement of 

which is expected to result in an outflow from the entity of resources embodying economic 

benefits”. 

(FRS 102 p. 2.15b) 
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4.3.3.1 Analys av FRS 102 
FRS 102 p. 2.15b har en exakt ordalydelse som bestämmelsen IFRS for SMEs p. 2.15b, vilket 

innebär att diskussionen som fördes i avsnittet ovan även gäller FRS 102 p. 2.15b om 

klassificering av skulder. Även de förtydligande bestämmelserna FRS 102 p. 2.20-2.21 har en 

ordagrann formulering. Vi anser därför att FRS 102 for SMEs p. 2.15b har samma 

regelkaraktär som IFRS for SMEs p. 2.15b, vilket innebär en svag principbaserad 

regelkaraktär. 

4.3.4 FRF for SMEs 

Det amerikanska regelverket FRF for SMEs innehåller fler paragrafer än de andra 

regelverken. Bestämmelserna om skulder går att hitta i två, mer utförliga, punkter.  

 “Liabilities are obligations of an entity arising from past transactions or events, the 

settlement of which may result in the transfer or use of assets, provision of services, or 

other yielding of economic benefits in the future.” 

(FRF for SMEs p. 1.23) 

“Liabilities have three essential characteristics:  

a. They embody a duty or responsibility to others that entails settlement by future transfer 

or use of assets, provision of services, or other yielding of economic benefits, at a specified 

or determinable date, on occurrence of a specified event, or on demand.  

b. The duty or responsibility obligates the entity, leaving it little or no discretion to avoid it.  

c. The transaction or event obligating the entity has already occurred.”  

(FRF for SMEs p. 1.24) 

4.3.4.1 Analys av FRF for SMEs 
Definitionen av skulder i FRF for SMEs innebär att tidigare händelser eller transaktioner som 

medför framtida ekonomisk nytta ska klassificeras som skulder (FRF for SMEs p. 1.23). 

Normen är tämligen detaljerad då det hänvisas till olika sätt ekonomisk nytta kan uppstå. 

AICPA har dock valt att använda ordet kan i standarden, vilket är ett relativt vagt ord. Vaghet 

är ett vanligt karaktärsdrag hos principer enligt Cunningham (2007, s. 1422). I denna kontext 

borde ordet kan få konsekvenser för om en förpliktelse kan klassificeras som en skuld eller 

inte. Ordets betydelseområde är bredare än till exempel ordet förväntas eller ska. Detta 

innebär troligtvis att fler förpliktelser klassificeras som skulder än om normgivaren hade valt 

ett annat ord. Att normgivaren valt att använda ordet kan är därför signifikant.  

Ordet kan möjliggör professionell tolkning av standarden. Dewing och Russell (2004, s. 292) 

definierar principbaserade standarder som bestämmelser som ger möjlighet att använda 

professionellt omdöme och tolkning. Eftersom en professionell bedömning krävs för att 

avgöra om en förpliktelse kan resultera i framtida ekonomiska fördelar anser vi att det finns 

indikationer på att FRF for SMEs p. 1.23 är principbaserad. Wüstemann och Wüstemann 

(2010, s. 15) anser att regler har en högre nivå av precision än principer. Klassificeringen av 

skulder i FRF for SMEs p. 1.23 har förtydligats i FRF for SMEs p. 1.24. Vi anser att detta gör 

standarden mer regelbaserad eftersom normgivaren preciserar hur bestämmelserna ska tolkas 

med hjälp av FRF for SMEs p. 1.24. Denna bestämmelse framför tre rekvisit som måste 

föreligga för att förpliktelsen ska kunna klassificeras som skuld. Johansson (2010, s. 77) anser 

att en principbaserad regel kännetecknas av att avgörande rekvisit är diffusa. Vi anser det 

därför rimligt att anta att tydliga rekvisit indikerar en regelbaserad bestämmelse. Rekvisiten i 

FRF for SMEs p. 1.24 innebär att företaget har en förpliktelse som ska betalas genom en 

tillgångsminskning vid en specificerad framtida tidpunkt. Dessutom ska förpliktelsen vara 

säker och händelsen som fastställer förpliktelsen ska redan ha inträffat (FRF for SMEs p. 

1.24). Detta förtydligande eliminerar den vaghet som hittades i FRF for SMEs p. 1.23 där 

skulder klassificeras. Att normgivaren valt att använda ordet kan i FRF for SMEs p. 1.23 är 

därmed onödigt då förtydligandet preciserar hur bestämmelsen ska tolkas och eliminerar på så 
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sätt en del av den professionella bedömningen. Tillsammans med FRF for SMEs p. 1.24 blir 

klassificeringen av skulder mer regelbaserad. Cunningham (2007, s. 1420) anser att en 

detaljerad och konkret bestämmelse är tecken på att en regelbaserad norm. När de båda 

paragraferna beaktas tillsammans är de detaljerade och konkreta vilket, enligt oss, tyder på ett 

mer regelbaserat förfarande.  

4.3.5 K2 

Normerna för klassificering av skulder går att hitta i kapitel 17 i K2 regelverket. Detta kapitel 

inkluderar flera bestämmelser för skulder. Punkten 17.2 är dock den enda bestämmelsen som 

behandlar klassificering av skulder.  

”Ett företag ska redovisa en skuld om 

a) företaget har ett åtagande till följd av avtal eller offentligrättsliga regler, och  

b) det förväntas att ett utflöde av resurser från företaget kommer att krävas för att reglera 

åtagandet.”  

(K2 p. 17.2) 

4.3.5.1 Analys av K2 
Om ett företag ska kunna redovisa en skuld måste företaget ha ett åtagande enligt avtal eller 

enligt offentligrättsliga regler och dessutom förväntas få ett utflöde av tillgångar för att betala 

åtagandet (K2 p. 17.2). Begreppet offentligrättsliga regler innebär enligt kommentarerna till 

K2 p. 17.2-17.4 att en skuld ska redovisas på grund av en föreskrift eller lagstadgad 

bestämmelse. Denna klassificering får anses tämligen tydlig med klara rekvisit vilket tyder på 

att standarden är regelbaserad. Wüstemann och Wüstemann (2010, ss. 14-15) anser att 

regelbaserade standarder har detaljerade riktlinjer och ger därför inte mycket utrymme för 

professionell bedömning. Utifrån denna definition av regelbaserade bestämmelser medför 

därför en utförlig standard att professionellt omdöme inte blir lika viktigt, anser vi. Trots 

tydliga riktlinjer har BFN likväl gett kommentarer för att förtydliga bestämmelsen. Även 

dessa kommentarer är utförliga. Kommentaren påpekar bland annat att ett åtagande som 

uppstår på grund av offentligrättsliga regler eller avtal inte nödvändigtvis måste redovisas 

som en skuld, utan kan istället klassificeras som en ansvarsförbindelse eller avsättning 

(kommentar K2 p. 17.2). Båda rekvisiten, K2 p. 17.2a och 17.2b, måste uppfyllas för att en 

skuld ska föreligga.  

I kommentaren till K2 p. 17.2 görs en distinktion mellan skuld och avsättning. BFN anser att 

en skuld ska tas upp om den förväntas ge ett utflöde av resurser, medan en händelse ska tas 

upp som en avsättning om det endast är sannolikt att ett utflöde av resurser sker. Då betoning 

ligger på om ett resursutflöde förväntas eller om utflödet är sannolikt finns utrymme för viss 

professionell bedömning. Trots förtydligandet kan standarden, på grund av 

tolkningsutrymmet, därför ses som något mindre regelbaserad. Användaren måste använda 

sitt omdöme för att avgöra om utflödet är förväntat eller enbart sannolikt. Simmonds och 

Lindahl (1988, s. 113) anser att principer lättare fångar upp nyanser hos enskilda fall. Genom 

att användandet av professionellt omdöme och normgivarens distinktion mellan skuld och 

avsättning anser vi att det finns ett svagt mått av principbasering i K2 p. 17.2, men att normen 

till största del är regelbaserad.  

4.3.6 Analys av reglerna för klassificering av skulder 

Efter att ha studerat utvalda regelverk och dess klassificering av skulder kan vi fastslå att flera 

av regelverken har snarlika definitioner av begreppet skuld. Det regelverk som urskiljer sig, 

av de regelverk som granskats, är K2. BFN har för detta regelverk valt att ha en tydlig 

definition som i stor mån utesluter villkor och därför minskar tolkningsutrymmet för 

användaren. Dock är offentligrätten komplicerad vilket medför att upprättarna av finansiella 
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rapporter behöver kunskap för att kunna använda bestämmelsen. För att kunna särskilja 

resterande regelverk och placera dem på en skala, har vi varit tvungna att studera samtliga 

bestämmelser som regelverken använt för att klassificera företags finansiella ställning. 

Vi har i ovanstående analyser diskuterat ords betydelse för klassificeringen av företagets 

finansiella ställning i ett försök att få en djupare förståelse för normerna (se avsnitt 4.3.1.1–

4.3.5.1). I regelverken har normgivarna valt att använda olika ordval för att nyansera 

klassificeringen. Vi ser tydligt att det finns en skala av ords betydelse som använts av de olika 

normgivarna. Denna nyansering kommer att hjälpa oss i vårt försök att tydliggöra om 

klassificeringsnormerna i K3 är princip- eller regelbaserade i relation till övriga regelverk som 

studerats. Vi anser att normgivarna har gjort ett övervägt ordval som får konsekvenser för hur 

användaren av regelverken tolkar dem. Ett exempel återfinns i bestämmelserna som definierar 

skulder i samtliga regelverk, där ett ords betydelse får konsekvenser för möjligheten att en 

förpliktelse klassificeras som skuld. Klassificeringen påverkas av normgivarnas övervägning 

av valet mellan orden; kan, sannolikt, förväntas och ska. Normgivare som väljer att använda 

ordet ska ger inte utrymme för professionellt omdöme vilket medför att normen tenderar att få 

en regelkaraktär. De andra orden ger en bredare möjlighet till tolkning vilket medför att det är 

användarna av regelverken som får ta det avgörande beslutet om vilka ekonomiska händelser 

som ska klassificeras som skulder. BFN använder, i K3 p. 2.13, ordet förväntas för att 

klargöra när en skuld anses ha uppstått. Detsamma gäller regelverken IFRS for SMEs p. 2.15b 

och FRS 102 p. 2.15b. I K2 p 17.2 har normgivaren valt att använda ordet ska för att precisera 

när en tillgång ska anses ha uppkommit, medan FRF for SMEs använder sig av ordet får 

(may). Denna skillnad i ordens betydelse anser vi tyder på att K3 p. 2.13 är mer 

principbaserad och mindre regelbaserad i förhållande till K2 p. 17.2 eftersom denna norm inte 

har utrymme för professionellt omdöme vid ordvalet ska. Trots att normgivaren valt att 

använda ordet ska i klassificeringen av skulder ger dock K2 p. 17.2 visst utrymme för 

tolkning då BFN i kommentarerna till K2 p. 17.2 anser att en händelse ska klassificeras som 

en skuld om det förväntas ge ett utflöde av resurser.  

Vid fortsatt studie av ordens betydelse och graderingen av dem anser vi att K3 p. 2.13, IFRS 

for SMEs p. 2.15b samt FRS 102 p. 2.15b har likadan regelkaraktär eftersom regelverken 

använder sig av ordet förväntas i sin klassificering av skulder. Vi drar även slutsatsen att K3 

p. 2.13 är mer principbaserat än FRF for SMEs bestämmelser om klassificering av skulder 

eftersom ordet kan inte kräver lika mycket professionellt omdöme som sannolikt eller 

förväntas. Ordet kan innebär endast att det finns en möjlighet att en förpliktelse ger ett utflöde 

av resurser som ger ekonomisk nytta, medan orden sannolikt och förväntas har en skarpare 

definition av en tillgång där användaren av redovisningsregelverken måste vara mer säkra på 

att en resurs kommer att ge en ekonomisk nytta. Kunskap om transaktionen är därför 

essentiellt och professionell bedömning av förpliktelsens konsekvenser blir avgörande. 

Däremot kan kompletterande normgivning, påverka betydelsen av orden i regelverken. Till 

exempel kan ordet får i FRF for SMEs p. 1.23 erhålla en annan betydelse på grund av att 

normgivaren ger ut kommentarer till regelverken eller andra utgivna råd. Beroende på hur 

normgivaren uttrycker sig i de kompletterande råden kan ordet får, i FRF for SMEs 

regelverket, få betydelsen bör eller ska. Det är därför viktigt att även ta hänsyn till 

kompletterande normgivning vid våra klassificeringsförsök av bestämmelserna i regelverken. 

För att avgöra hur princip- eller regelbaserade bestämmelserna om skulder i K3 regelverket är 

måste bestämmelserna enligt dimensionsteorin sättas i relation till övriga regelverk som 

studerats. En av dimensionerna som inkluderas i teorin är normernas regel- eller 

principkaraktär (Johansson 2010, s. 493). I relation till de övriga regelverken anser vi att K3 

p. 2.13 är den norm som är mest principbaserad av samtliga studerade normer. Vi baserar 
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denna slutsats på att paragrafen antyder att professionellt omdöme är av vikt. Dessutom finns 

få förtydliganden och undantag i bestämmelsen, vilket kan hittas i övriga regelverk. 

Klassificeringen av skulder i K3 skiljer sig på så sätt från de övriga regelverkens 

klassificering av skulder. IFRS for SMEs och FRS 102s klassificering av skulder är identiska i 

sin formulering och kan därför inte särskiljas. IFRS for SMEs p. 2.15b och 2.20-2.21, FRS 

102 p. 2.15b och p. 2.20-2.21 samt K3 med kommentarer får också anses likvärdiga eftersom 

informationen i kommentarerna till K3 p. 2.13 är väldigt lik den information som ges i 

bestämmelserna i IFRS for SMEs och FRS 102. Utifrån denna analys kan vi också se att 

klassificering av skulder i K3 bygger på IFRS for SMEs bestämmelser om klassificering av 

skulder. Även det amerikanska regelverket FRF for SMEs p. 1.23 har likheter med IFRS for 

SMEs p. 2.15b. Dock har AICPA valt att inkludera ytterligare förtydliganden av klassificering 

av skulder i FRF for SMEs p. 1.24. Denna bestämmelse inkluderar tre karaktärsdrag som en 

skuld måste ha vilket medför att FRF for SMEs bestämmelser måste ses som mer 

regelbaserade i relation till K3 p. 2.13, IFRS for SME p. 2.15b samt FRS 102 p. 2.15b. K2 är 

det regelverk som utmärkt sig tydligast då K2 p. 17.2 använde ordet ska i sin norm och gav 

tydliga bestämmelser för klassificeringen av skulder. I kommentarerna till K2 p. 17.2 

tydliggjordes bestämmelsen ytterligare vilket medför att det finns lite utrymme för tolkning 

och professionellt omdöme. Därför anser vi att K2 p. 17.2 är mest regelbaserad av de 

studerade normerna.  

 

Figur 6: Klassificering av skulder 

4.4 Klassificering av omsättningstillgång och anläggningstillgång 

Klassificering av omsättningstillgångar och anläggningstillgångar är en grupp som är av vikt i 

företagens finansiella rapporter. Beroende på om en tillgång klassificeras som en 

omsättningstillgång eller som en anläggningstillgång kommer resursen att hanteras olika. 

Denna typ av klassificering har därför indirekt inverkan på företagets resultat och därmed 

påverkar denna klassificering även relevansen för beslutsfattande. Nedan följer en genomgång 

av regelverkens behandling av dessa tillgångstyper. FRS 102 har dock valt att inte inkludera 

en klassificering av dessa tillgångar på samma sätt som övriga regelverk.  

4.4.1 K3 

I K3 regelverket finns endast en punkt som beskriver klassificeringen mellan 

omsättningstillgångar och anläggningstillgångar. Den lyder: 

”Avsikten vid förvärvet avgör om en tillgång är en anläggningstillgång eller en 

omsättningstillgång. En tillgång anses inte vara avsedd att stadigvarande brukas eller 

innehas i verksamheten när  

a) företaget avser att sälja eller förbruka tillgången under företagets normala 

verksamhetscykel,  

b) företaget primärt har förvärvat tillgången för handelsändamål,  

c) företaget avser att realisera tillgången inom tolv månader, eller  

d) tillgången utgörs av likvida medel, om inte tillgången omfattas av restriktioner vad gäller 

byte eller användning för att reglera en skuld senare än tolv månader efter balansdagen.  
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När företagets normala verksamhetscykel inte är tydligt identifierbar ska den anses uppgå 

till tolv månader.”  

(K3 p. 4.4) 

4.4.1.1 Analys av K3 
Vid tolkning av bestämmelser är ordval och ordens innebörd av betydelse enligt Peczenik, 

Aarnio och Bergholtz (1990, ss. 59-60). I K3 p. 4.4 anser normgivaren att det är avsikten med 

tillgången vid förvärvstillfället som ska vara avgörande i klassificeringen av anläggnings- och 

omsättningstillgångar. Ordet avsikten är det mest betydelsefulla ordet i första meningen i K3 

p. 4.4 eftersom den har avgörande inflytande på resterande del av bestämmelsen. Ordet avsikt 

förklaras dock inte explicit i normen och det finns inte heller någon förklaring till hur avsikten 

skulle påverka klassificeringen av en tillgång som antingen anläggningstillgång eller 

omsättningstillgång. För att förstå hur avsikten ska sammankopplas med resterande del av 

bestämmelsen hänvisar kommentarerna till K3 p. 4.4 till ÅRL. I 4 kap. 1 § ÅRL definieras en 

anläggningstillgång som en ”tillgång som är avsedd att stadigvarande brukas eller innehas i 

verksamheten”. Vid användandet av både 4 kap. 1 § ÅRL och första meningen i K3 p. 4.4, 

tolkar vi att en anläggningstillgång ska redovisas när avsikten är att tillgången ska användas 

för stadigvarande bruk i verksamheten. Wüstemann och Wüstemann (2010, s. 14) anser att 

principer har diffusa preciseringar vilket kräver mer av användaren då mer omdöme fordras 

för att kunna applicera bestämmelsen. Vi gör bedömningen att professionellt omdöme krävs 

för att göra en korrekt tolkning av K3 p. 4.4, vilket medför att bestämmelsen kan vara 

principbaserad.  

Vid en fortsatt tolkning av lagbestämmelsen behövs ett förtydligande på vad begreppet 

stadigvarande bruk innebär. Detta klargörande återfinns i K3 p. 4.4a-d där normgivaren 

explicit uttrycker fyra tillfällen när en tillgång inte ska anses brukas stadigvarande. För att 

tolka K3 p. 4.4 krävs alltså professionellt omdöme för att förstå betydelsen av de olika 

begreppen som är av vikt i bestämmelsen. Det krävs även kunskap, hos användarna av K3, 

om andra regelverk och lagar för att söka information i ÅRL för att kunna förstå 

normgivarens syfte med K3 p. 4.4. Cunningham (2007, s. 1422) anser att utövandet av 

professionellt omdöme samt kunskap kan vara en indikation på att en regel är principbaserad. 

Regler kan också anses vara ett stöd till en princip enligt Simmonds och Lindahl (1988, s. 

106). Utifrån dessa uttalanden anser vi att det talar emot att K3 p. 4.4 är principbaserad 

eftersom bestämmelsen stödjer sig på 4 kap. 1 § ÅRL. Vi anser att K3 regelverket behöver en 

tydlig hänvisning till 4 kap 1 § ÅRL eftersom det är denna paragraf som binder ihop första 

och andra meningen i K3 p. 4.4 och gör normen begriplig. En sådan koppling finns inte i 

själva K3 regelverket. Kopplingen till ÅRL återfinns i BFNs kommentarer till K3 p. 4.4 där 

normgivaren tydligt hänvisar till 4 kap 1 § ÅRL.  

K3 p. 4.4 är avsedd att användas för att avgöra om en tillgång ska klassificeras som 

anläggningstillgång eller som omsättningstillgång. BFN har valt att endast klargöra vad en 

omsättningstillgång är vilket medför att användare av standarden behöver använda sig av ett 

motsatsslut för att kunna klassificera en anläggningstillgång. Ett motsatsslut är en 

tolkningsmetod som används inom juridiken och har som utgångspunkt att allt är tillåtet om 

det inte omnämns i bestämmelsen (Jansen 2005, s. 487). Johansson (2010, s. 77) anser att när 

en specifik händelse inte finns reglerad i ett regelverk kan ett motsatsslut göras. I 4 kap 1 § 

ÅRL definierar normgivaren vad en anläggningstillgång är och uttrycker explicit att en 

omsättningstillgång är tillgångar som inte är anläggningstillgångar. I K3 p. 4.4 väljer BFN att 

göra en indirekt definition av en omsättningstillgång genom att tydliggöra rekvisiten för vad 

som anses med begreppet stadigvarande bruk. Anläggningstillgångar blir därför underförstått 

alla tillgångar som inte är omsättningstillgångar, vilket innebär att ett motsatsslut måste 
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används. Det innebär att alla tillgångar som faller utanför definitionen i K3 p. 4.4 ska 

klassificeras som anläggningstillgångar. 

Cunningham (2007, s. 1420) anser att regler är detaljerade, konkreta, tydliga och specifika, 

medan principer ofta är abstrakta, allsidiga och generella till sin karaktär. BFN har valt att i 

K3 p. 4.4 använda sig av fyra villkor för när en tillgång inte anses vara för stadigvarande bruk 

och därför bör klassificeras som omsättningstillgång. Detta anser vi kan indikera att 

bestämmelsen är regelbaserad eftersom normgivaren valt att klargöra fyra tillfällen då en 

tillgång ska klassificeras som omsättningstillgång istället för att formulera en mer allmänt 

uttryckt definition. Vid närmare studie av de fyra punkterna ovan (K3 p. 4.4a-d) kan vi se 

indikationer på att regeln kan vara både princip- och regelbaserad. En situation då en tillgång 

inte kan anses brukas stadigvarande är när en tillgång avses att säljas under företagets normala 

verksamhetscykel (K3 p. 4.4a). Ett intressant ordval vid tolkning är, förutom ordet avser som 

diskuterats ovan, även normal verksamhetscykel. Eftersom orden inte är utskrivet i fet stil i 

K3 regelverket innebär det att BFN inte valt att definiera begreppet i anslutning till 

regelverket. Frågan uppstår då vad begreppet innebär och hur det ska bedömas. I 

kommentarerna till K3 p. 4.4 har BFN definierat begreppet som ”den tid som förflyter från det 

företaget anskaffar material som ska användas i en process till dess företaget erhåller likvid 

för motsvarande levererade varor eller tjänster” (kommentar K3 p. 4.4). Det innebär att en 

normal verksamhetscykel är tiden mellan materialinköp från leverantören till kundinbetalning. 

Detta anser vi betydelsemässigt vara en tydlig definition av vad en omsättningstillgång är och 

det är ett av våra argument för att K3 p. 4.4 är regelbaserad. Det kan dock föreligga viss 

bedömningssvårighet för användaren eftersom denna tid kan variera från gång till gång och 

mellan olika produkter. K3 p. 4.4 skulle kunna anses vara principbaserat i sig eftersom det i 

K3 p. 4.4a finns begrepp som inte är definierade av normgivaren och som kräver 

professionellt omdöme för att tolka. Men eftersom normgivaren i K3 regelverket lämnat 

kommentarer för hur begreppet ska tolkas resulterar det i att regelverket ihop med BFNs 

kommentarer blir något mer regelbaserat. Ordet avser komplicerar tolkningen något eftersom 

en avsikt kan förändras över tid. En avsikt kan också vara svår att bevisa för till exempel 

revisorer vid granskning av bokslut.  

Wüstemann och Wüstemann (2010, s. 15) anser att regler har större nivå av precision än 

principer vilket innebär att mindre professionellt omdöme behövs. I K3 p. 4.4a-d finns olika 

nivåer av precision. K3 p. 4.4c är den mest detaljerade av normgivarens definition av 

stadigvarande bruk. En tillgång ska enligt K3 p. 4.4c klassificeras som omsättningstillgång 

om ”företaget avser att realisera tillgången inom 12 månader” (K3 p. 4.4c). Detta är en regel 

där normgivaren valt att använda sig av ett gränsvärde, en så kallad bright-line, för att 

klargöra när en tillgång ska betraktas som omsättningstillgång. Denna formulering ger litet 

utrymme för tolkning. Regeln är tydlig och konkret vilket då innebär att regeln är påtagligt 

regelbaserad. Det går dock att ifrågasätt vilka händelser ordet realisera verkligen inbegriper. 

Det skulle erfordras viss professionell bedömning för att med säkerhet veta när en tillgång ska 

klassificeras som en omsättningstillgång. Betyder realisera endast att företaget avser att sälja 

tillgången, eller kan realisera även inbegripa att företaget konsumerar tillgången? Finns det 

ytterligare definitioner som skulle kunna användas för att fastställa om en tillgång är 

realiserad? Vi har inte för avsikt att ge svar på dessa frågor utan vill endast belysa det faktum 

att även de bestämmelser som vid första anblick ser ut att vara tydligt regelbaserade ändå 

innehåller ett visst mått av osäkerhet. Det är användarens professionella kunskap som avgör 

om regeln är svår att tolka eller inte, anser vi. Användarens professionella kunskap och 

omdöme kanske även påverkar uppfattningen om en bestämmelse är regel- eller 

principbaserad. 



45 

 

K3 p. 4.4b och 4.4d kan innehålla spår av både regel- och principbaserade regler. Enligt K3 p. 

4.4d ska en tillgång klassificeras som omsättningstillgång när den utgörs av likvida medel. 

Men denna regel har ett villkor som innebär att om tillgången är avsedd att användas för att 

reglera en skuld som förfaller till betalning senare än tolv månader efter balansdagen ska 

tillgången klassificeras som en anläggningstillgång (K3 p. 4.4d). Även här använder sig 

normgivaren sig av en bright-line för att tydligt avgränsa skillnaden mellan de olika 

tillgångsslagen. Enligt Agoglia, Doupnik och Tsakumis (2011, s. 749) är användandet av 

bright-lines en indikation på att en bestämmelse är regelbaserad. K3 p. 4.4b anser vi däremot 

vara något mindre regelbaserad än K3 p. 4.4c och 4.4d. Vår uppfattning är att det krävs mer 

professionellt omdöme för att tolka K3 p. 4.4b eftersom det finns begrepp som inte definierats 

av normgivaren. Till exempel är ordet handelsändamål inte definierat vilket medför att 

användaren av standarden får utrymme att tolka denna regel. Även ordet primärt påverkar 

tolkningen av bestämmelsen eftersom ordet antyder att ändamålet kan vara tvådelat. Det finns 

därför en risk att användare har olika uppfattning hur dessa två begrepp ska tolkas vilket får 

som konsekvens att liknande tillgångar blir behandlade annorlunda mellan olika företag. 

Normgivaren har troligtvis gjort ett medvetet val mellan att ge företaget handlingsutrymme. 

Handlingsutrymmet medför en risk för att liknande transaktioner inte behandlas likvärdigt i 

företagen. Simmonds och Lindahl (1988, s. 104) anser att en principbaserad standard endast 

ger en vägledande indikation för hur en situation ska bedömas. Vi bedömer att denna 

definition av principbaserade bestämmelser till viss del stämmer överens med K3 p. 4.4b 

eftersom formuleringen ger tolkningsutrymme och därför endast tillhandahåller en vägledning 

för användaren av regelverket. Sammantaget anser vi dock att dessa bestämmelser är 

regelbaserade. 

Principbaserade standarder har generellt färre bestämmelser än regelbaserade standarder 

enligt Dewing och Russell (2004, s. 292) vilket vi anser stödjer vår uppfattning om att K3 p. 

4.4 är regelbaserad eftersom BFN valt att konstruera en lista över situationer där en 

omsättningstillgång ska anses föreligga. En regel sägs inom juridiken vara en bestämmelse 

med endast två möjligheter, att följa regeln eller ej (Peczenik 1995, s. 450). K3 p. 4.4 är enligt 

denna definition en regel eftersom en tillgång endast kan vara antingen omsättningstillgång 

eller anläggningstillgång. En tillgång kan inte vara både anläggningstillgång och 

omsättningstillgång. Vår slutsats stöds på Dworkins (1977, s. 27) uttalande att två regler inte 

kan tillämpas samtidigt. Det finns dock indikationer på att K3 p. 4.4 inte endast är 

regelbaserad utan till viss del även kan vara principbaserad. Den starkaste indikatorn för detta 

är att K3 p. 4.4 i vissa fall kräver användande av professionellt omdöme och tolkning av 

användarna. Vi kan konstatera att första meningen i K3 p. 4.4 är mer principbaserad än 

resterande del av K3 p. 4.4 eftersom denna mening ger stort utrymme för tolkning och är vagt 

formulerad, medan K3 p. 4.4a-d ger en tydligare vägledning över hur tillgångar ska 

klassificeras. Vi anser därför att K3 p. 4.4 till stor del är regelbaserat.  

4.4.2 IFRS for SMEs 

IFRS for SMEs klassificerar anläggningstillgångar och omsättningstillgångar på följande sätt:  

”An entity shall classify an asset as current when: 

(a) it expects to realise the asset, or intends to sell or consume it, in the entity’s normal 

operating cycle;  

(b) it holds the asset primarily for the purpose of trading; 

(c) it expects to realise the asset within twelve months after the reporting date; or 

(d) the asset is cash or a cash equivalent, unless it is restricted from being exchanged or 

used to settle a liability for at least twelve months after the reporting date”. 

(IFRS for SMEs p. 4.5) 
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”An entity shall classify all other assets as non-current. When the entity’s normal operating 

cycle is not clearly identifiable, its duration is assumed to be twelve months”. 

(IFRS for SMEs p 4.6) 

4.4.2.1 Analys av IFRS for SMEs 
För att kunna klassificera en tillgång som en omsättningstillgång enligt IFRS for SMEs finns 

fyra rekvisit, varav ett måste vara uppfyllt (IFRS for SMEs p 4.5). Dessa fyra rekvisit 

inkluderar att tillgången ingår i företagets normala verksamhetscykel, att syftet med tillgången 

är handel, att företaget förväntas realisera tillgången inom ett år eller att tillgången utgörs av 

kontanta medel. Rekvisiten för vad som anses vara en omsättningstillgång anses därför vara 

tydliga. Enligt Strömholm (1996, s. 243) visar en regel tydligt vilka villkor som behöver 

uppfyllas för att regeln ska vara tillämplig. Vi tolkar detta som att tydliga rekvisit är en 

indikation på att en bestämmelse är baserad på regler. Det krävs dock professionellt omdöme 

för att fastställa om företaget uppfyller vissa rekvisit. Utrymme för tolkning finns bland annat 

att hitta i rekvisiten om att tillgången ingår i företagets normala verksamhetscykel, samt att 

företaget förväntas realisera tillgången inom 12 månader. Det kan i vissa fall vara svårt att 

veta om en tillgång ingår i ett företags normala verksamhetscykel. Det krävs professionellt 

omdöme för att avgöra detta. För att avgöra om en tillgång är en omsättningstillgång krävs 

därför visst professionellt omdöme vilket är en indikation på att bestämmelsen är 

principbaserad. Professionellt omdöme och tolkning är viktiga aspekter för att avgöra om en 

bestämmelse är baserad på principer enligt Dewing och Russell (2004, s. 292).  

De ord som normgivaren har valt att använda i denna bestämmelse är intressanta att studera. I 

IFRS for SMEs p. 4.5 används det relativt starka ordet ska. Detta ord lämnar inte mycket 

utrymme för tolkning. Användandet av detta ord indikerar därför att bestämmelsen är 

regelbaserad då det ordet inte lämnar utrymme för professionellt omdöme. Om rekvisiten är 

uppfyllda måste bestämmelsen och dess konsekvenser tillämpas. Användning av ordet ska 

innebär att det inte går att komma undan bestämmelsen och att lite nyansskillnader finns i 

tolkningen. Ordet ska fastslår att bestämmelsen måste tillämpas. I detta fall har normgivarna 

varit tydliga, vilket visar på att bestämmelsen är regelbaserad. Rekvisiten i IFRS for SMEs p 

4.5a-d är dock något mer vaga. Här har normgivaren använt ord som förväntas och avser. 

Dessa ord är mer vaga vilket antyder att normen är principbaserad. Cunningham (2007, s. 

1422) anser att vaga ord och betydelser tyder på att en bestämmelse är principbaserad. Orden 

förväntas och avser antyder dessutom att mer professionellt omdöme behövs för att avgöra 

om rekvisiten uppfylls. Då ord som förväntas används finns utrymme för flera olika 

tolkningar. Möjlighet till att tolka en standard på flera olika sätt indikerar en principbaserad 

bestämmelse.  

Enligt Alexander (1999, s. 240) är regelbaserade standarder ofta omfattande för att inkludera 

flera olika scenarion eftersom regeln inte är tillämpbar i situationer som inte inkluderas i 

bestämmelsen. Vi anser att IFRS for SMEs p. 4.5 är en tämligen omfattningsrik bestämmelse 

då normgivaren har försökt att inkludera många olika situationer som kan klassificeras som en 

omsättningstillgång. IFRS for SMEs p. 4.5 kan alltså anses vara en regelbaserad bestämmelse 

på grund av dess rekvisit. Simmonds och Lindahl (1988, s. 106) menar att principer ofta 

rättfärdigar de regler som fastslås. Det kan utifrån denna synpunkt finnas en underliggande 

princip i IFRS for SMEs p. 4.5. En möjlig princip som skulle kunna ligga bakom denna 

bestämmelse är jämförbarhet eftersom de tydliga rekvisiten hjälper till att säkerställa att 

liknande transaktioner klassificeras på samma sätt.  

I IFRS for SMEs p. 4.6 har normgivaren använt sig av ett så kallat motsatsslut. Detta innebär 

att de tillgångar som inte klassificeras som en omsättningstillgång ska klassificeras som en 

anläggningstillgång. Normen behöver inte tolkas nämnvärt vilket medför att professionellt 
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omdöme inte blir så viktigt. Bennett, Bradbury och Prangnell (2006, s. 196) erfar i sin studie 

att regelbaserade standarder kräver färre professionella bedömningar än de principbaserade 

redovisningsstandarderna. Vi anser därför att förekomsten av professionella bedömningar och 

användandet av omdöme är ett tecken på att en regel kan vara principbaserad. Då lite 

professionellt omdöme behövs för denna bestämmelse anser vi därför att den är regelbaserad. 

Det är dock enkelt att förstå syftet med normen. Detta kan antyda att bestämmelsen har viss 

principkaraktär.  

Även i IFRS for SMEs p. 4.6 är språkbruket viktigt att analysera. Precis som i IFRS for SMEs 

p. 4.5 använder sig normgivarna av ordet ska. Det är ett ordval som inte lämnar mycket 

utrymme för diskussion. Ska är ett ord där professionellt omdöme inte kan användas eftersom 

tolkningsutrymmet är mycket litet. Detta ordval tyder på att bestämmelsen är regelbaserad. 

Paragrafen syftar även till de rekvisit som anges i IFRS for SMEs p. 4.5a-d. Detta innebär att 

dessa rekvisit är bestämmande även i IFRS for SMEs p. 4.6. Om rekvisiten inte är uppfyllda 

tillämpas IFRS for SMEs p. 4.6. Johansson (2010, s. 77) menar att en principbaserad regel 

kännetecknas av att avgörande rekvisit är diffusa. Vi tolkar detta uttalande som att tydliga 

rekvisit kan indikera på en regelbaserad bestämmelse. Rekvisiten i IFRS for SMEs p. 4.5 

tyder alltså på att även IFRS for SMEs p. 4.6 är regelbaserad.  

IFRS for SMEs p. 4.6 erbjuder även ett förtydligande till begreppet normal verksamhetscykel. 

Detta förtydligande gör bestämmelserna om omsättningstillgångar och anläggningstillgångar 

tydligare. Enligt Cunningham (2007, s. 1418) är tydliga riktlinjer en indikation på att en 

bestämmelse är regelbaserad. Även ordet antas i förtydligandet indikerar en regelbaserad 

bestämmelse. Detta ord medför inte något större professionellt omdöme. Användaren kan 

därför följa bestämmelsen utan att göra någon vidare bedömning över situationen. Detta 

avståndstagande från professionellt omdöme anser vi tyder på att bestämmelsen är 

regelbaserad. Bright-lines är vanligt förekommande i regelbaserade standarder anser Agoglia, 

Doupnik och Tsakumis (2011, s. 749). Vi tolkar IFRS for SMEs p. 4.6 som att den innehåller 

en bright-line då bestämmelsen informerar användaren att en normal verksamhetscykel antas 

vara 12 månader. 

Det är tydligt att bestämmelserna om klassificering av omsättningstillgångar och 

anläggningstillgångar i IFRS for SMEs är regelbaserade enligt ovanstående diskussion. 

Bestämmelserna har dessutom bara två möjliga utfall. Antingen klassificeras en tillgång som 

omsättningstillgång eller anläggningstillgång. Enligt (Peczenik 1995, s. 450) är en regel en 

bestämmelse med endast två möjligheter, att följa regeln eller ej. Regler kan dessutom inte stå 

i motsättning till varandra enligt Dworkin (1977, s. 27). Det är tydligt att bestämmelserna i 

IFRS for SMEs p. 4.5-4.6 inte står i motsättning till varandra då IFRS for SMEs p. 4.6 är ett 

motsatsslut till IFRS for SMEs p. 4.5. De båda reglerna kan alltså inte tillämpas samtidigt 

utan utesluter varandra. En tillgång kan inte både vara en anläggningstillgång och en 

omsättningstillgång. IFRS for SMEs p. 4.5-4.6 måste därför anses som regelbaserade.  

4.4.3 FRS 102 

FRS 102 är, enligt FRC, baserat på IFRS for SMEs (FRS 102, s. 3). Normgivaren har dock 

valt att inte inkludera klassificeringen av omsättnings- och anläggningstillgångar på samma 

sätt som IFRS for SMEs. I bestämmelserna som motsvarar klassificeringen lägger FRC 

istället fokus på gäldenärer. I FRS 102 används istället följande norm för klassificering av 

omsättnings- och anläggningstillgångar: 

“In instances where the amount of debtors due after more than one year is so material in 

the context of the total net current assets that in the absence of disclosure of the debtors due 

after more than one year on the face of the statement of financial position readers may 



48 

 

misinterpret the financial statements, the amount should be disclosed on the face of the 

statement of financial position within current assets. In most cases it will be satisfactory to 

disclose the amount due after more than one year in the notes to the financial statements” 

(FRS 102 p. 4.4A) 

4.4.3.1 Analys av FRS 102 
FRS 102 p. 4.4A innebär att företagets fordringar, som förfaller efter ett år, ska inkluderas i 

posten omsättningstillgångar om de är av sådan väsentlig omfattning att ett uteslutande skulle 

medföra att de finansiella rapporterna missbedöms. FRS 102 p. 4.4A tycks inte innehålla en 

explicit beskrivning av vad en anläggnings- eller omsättningstillgång är. Bestämmelsen kan 

uppfattas som ett tillägg till en tidigare punkt eftersom FRS 102 p. 4.4A använder 

formuleringen ”[i]n instances…”, vilket vi översätter till ”i de fall”. För att FRS 102 p. 4.4A 

ska kunna tillämpas vid en klassificering av omsättningstillgångar behövs en mer tydlig 

definition. En sådan definition återfinns i den ordlista som är en integrerad del av FRS 102 

regelverket. Definitionen av en omsättningstillgång är:  

“Assets of an entity which are not intended for use on a continuing basis in the entity’s 

activities.” 

(FRS 102, s. 270) 

En tillgång ska alltså klassificeras som en omsättningstillgång när tillgången inte är avsedd att 

användas fortlöpande i verksamheten. Vi kan konstatera att intentionen av innehavet av en 

tillgång bestämmer klassificeringen även i det brittiska regelverket. Användningen av 

begreppet intention antyder att professionellt omdöme krävs, anser vi. Cunningham (2007, s. 

1422) anser att omdöme indikerar att en bestämmelse är principbaserad. Återigen uppstår 

frågan huruvida ett företag kan bevisa avsikten med inköpet. Ett företag kan ha svårt att 

bevisa avsikten med inköpet vid inköpstillfället. Eftersom denna bevisbörda åligger företaget 

kan denna bestämmelse anses vara regelbaserad då företaget måste kunna presentera underlag 

för att kunna klassificera tillgången som en anläggningstillgång. 

Betydelseområdet för fortlöpande användning är också en intressant aspekt att beakta. 

Definitionen av omsättningstillgångar (FRS 102, s. 270) kan uppfattas som tydlig vid första 

anblick. Men vid närmare granskning kan betydelsen av begreppet fortlöpande användning 

ifrågasättas. Var går gränsen för när en tillgång anses användas fortlöpande i verksamheten 

eller inte? Behöver företaget använda tillgången 1 gång om året, eller 1 gång i månaden eller 

varje dag för att resursen ska klassificeras som en omsättningstillgång? Det ges ingen 

vägledning i regelverket inom detta ämne. Det innebär att användaren av FRS 102 behöver 

göra en professionell bedömning av vad som kan anses vara fortlöpande användning av en 

tillgång. Detta kan vara en indikation på ett visst mått av principbasering av FRS 102s regler 

om klassificering av omsättnings- och anläggningstillgångar.  

Johansson (2010, s. 77) anser att när en specifik händelse inte finns reglerad i ett regelverk 

kan ett motsatsslut göras. Definitionen av omsättningstillgångar (FRS 102, s. 270) innebär 

därför att användaren kan använda sig av ett motsatsslut eftersom endast 

omsättningstillgångar tydliggjorts. Att använda ett motsatsslut anses vara en metod för 

tolkning av bestämmelser vilket då skulle tyda på att denna del av FRS 102 är principbaserad. 

Peczenik, Aarnio och Bergholtz (1990, s. 447) menar att en bestämmelse som är generell och 

betydelsefull kan anses vara principbaserad. Vi anser därför att ovanstående definition kan 

anses vara principbaserad eftersom FRS 102 p. 4.4A behöver definitionen av en 

omsättningstillgång för att tillföra användaren av FRS 102 relevant information i 

framtagandet av finansiella rapporter. Definitionen av omsättningstillgångar (FRS 102, s 270) 

får därför anses vara betydelsefull.  
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Undantag från en princip kan indikera att en bestämmelse är regelbaserad enligt Dworkin 

(1977, s. 24). FRS 102 p. 4.4A kan enligt oss anses innehålla ett undantag från definitionen av 

omsättningstillgångar. Vi anser därför att normen kan vara regelbaserad då den innehåller en 

specifikation över en situation där en tillgång ska klassificeras annorlunda. Bestämmelsen 

innehåller dock visst tolkningsutrymme då den inte fastställer hur stora fordringarna bör vara 

för att anses omfattande. Att inte dessa aspekter är reglerade kan tyda på att bestämmelsen har 

inslag av principer. Att vissa delar av bestämmelsen är tydligt definierade medan andra 

lämnar utrymme för tolkning kan medföra att bestämmelsen bidrar till att skapa förvirring då 

det kan vara svårt att veta om bestämmelsen är tillämpbar i en given situation. Enligt 

Cunningham (2007, s. 1425) skapar regelbaserade standarder större osäkerhet trots tydliga 

riktlinjer. Då bestämmelsen är svår att förstå utan en definition anser vi att bestämmelsen 

bidrar till större osäkerhet i hur tillgångar ska klassificeras än vad den tydliggör. Vi gör därför 

den bedömningen att FRS 102 p. 4.4A är regelbaserad.  

FRS 102 p. 4.4A ska enligt vår uppfattning bara användas i de fall då de finansiella 

rapporterna annars kan misstolkas. Detta är intressant eftersom det kan vara svårt att avgöra i 

vilka situationer bestämmelsen kan tillämpas. Cunningham (2007, s. 1425) menar att då det är 

svårt att veta om en standard kan tillämpas eller ej är det troligt att en bestämmelse är 

regelbaserad. Detta beror på att mer komplexa situationer ofta faller utanför regelns definition 

vilket medför att regeln inte är direkt tillämpbar och skapar därför osäkerhet hos användaren 

hur bestämmelsen ska tolkas. I detta fall kan vi dock tolka bestämmelsen som att 

professionellt omdöme är viktigt för att avgöra om de finansiella rapporterna kan misstolkas. 

Därför kan det finnas visst principinflytande i FRS 102 p. 4.4A.  

Bestämmelsen i FRS 102 p. 4.4A är beroende av definitionen av omsättningstillgångar. Vi 

anser att det är anmärkningsvärt att en sådan definition inte inkluderats i bestämmelserna utan 

istället återfinns i standardens ordlista. Detta kan ses som ett avsteg från den bas som FRS 102 

grundats på, det vill säga IFRS for SMEs. Att definitionen inte inkluderats i bestämmelserna 

medför dessutom att definitionen inte har lika hög dignitet som om den hade inkluderats i 

standarden. Vi anser att det finns inslag av både principer och regler i denna bestämmelse. 

Definitionen av en omsättningstillgång (FRS 102, s. 270) innehåller få riktlinjer över hur en 

tillgång ska klassificeras vilket innebär att normen till viss del är principbaserad. FRS 102 p. 

4.4A innehåller undantag vilket är en indikation på att bestämmelsen är regelbaserad. 

Strömholm (1996, s. 178) menar att regler ofta fungerar som undantag till principer. Vi tror 

att detta påstående stämmer in på bestämmelserna om omsättningstillgångar i FRS 102 som 

studerats ovan. Definitionen är svagt principbaserad och FRS 102 p. 4.4A är undantaget till 

den. Utan en definition skulle FRS 102 p. 4.4A anses tagen ur luften. Simmonds och Lindahl 

(1988, s. 106) anser att principer ofta rättfärdigar regler. Vi tror att detta uttalande stödjer vårt 

resonemang om de studerade bestämmelserna i FRS 102.  

4.4.4 FRF for SMEs 

Det amerikanska regelverket för små och medelstora företag klassificerar tillgångar som 

omsättningstillgångar enligt följande: 

“As a balance sheet classification, current assets should include those assets ordinarily 

realizable within one year from the date of the balance sheet or within the normal operating 

cycle, when that is longer than a year. The current asset classification should also include 

the current portion of deferred income tax assets.” 

(FRF for SMEs p. 7.03) 
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4.4.4.1 Analys av FRF for SMEs 
Enligt FRF for SMEs p. 7.03 bör tillgångar som normalt realiseras inom ett år anses vara 

omsättningstillgångar. FRF for SMEs p. 7.03 möjliggör viss tolkning då normal realisering 

kan ha flera betydelser. Att en bestämmelse har flera möjliga tolkningar är en indikation på att 

en bestämmelse är principbaserad enligt Peczenik, Aarnio och Bergholtz (1990, s. 81). 

Cunningham (2007, s. 1425) menar att språkbruket påverkar hur en standard tolkas. Därför är 

det viktigt att beakta normgivarens val av ord. Ordet bör är intressant i denna aspekt då ordet 

innefattar visst professionellt omdöme. Ordet bör ger i sig inga indikationer på att 

bestämmelsen är ett krav utan ger användaren möjlighet att undvika bestämmelsen. 

Användaren ges därför visst utrymme till att använda sitt professionella omdöme och själv 

fastställa om bestämmelsen ska följas. Bestämmelsen förmedlar dock en rekommendation 

vilket troligtvis innebär att användaren behöver ha starka skäl för att inte tillämpa 

bestämmelsen. Ordet öppnar således upp för professionellt utrymme, men kräver en tydlig 

motivering i de fall bestämmelsen inte tillämpas. Hade ett annat ord använts skulle tolkningen 

av bestämmelsen troligtvis bli annorlunda. Om normgivaren hade använt sig av ordet ska 

istället skulle mindre professionellt omdöme behövas eftersom denna formulering ger inget 

utrymme för tolkning. Kan är ett ord med lite mjukare betydelse som kräver mer omdöme vid 

tolkning. Normgivarens val av ordet bör är alltså igen slump utan tyder på att AICPA 

medvetet lämnat tolkningsutrymme i bestämmelsen och förlitar sig på att användarna är 

professionella i sin bedömning. Ordet bör är i sammanhanget dock ett relativt starkt uttryck då 

ordets innebörd får sägas vara att ett företag gör bäst i att följa bestämmelsen och att företaget 

får ha starka skäl för att gå emot normen. Wüstemann och Wüstemann (2010, s. 14) anser att 

regler har detaljerade riktlinjer och att de inte ger mycket utrymme för professionellt 

omdöme. Med utgångspunkt i detta uttalande anser vi därför att FRF for SMEs p. 7.03 är 

regelbaserad.  

FRF for SMEs p. 7.03 innehåller en bright-line som innebär att alla tillgångar som realiseras 

inom ett år bör klassificeras som omsättningstillgångar. Bestämmelsen FRF for SMEs p. 7.03 

innehåller också ett undantag från bright-linen vilket innebär att ett företag får avvika från 

tidsrekvisitet om organisationens normala verksamhetscykel är längre än ett år. Det kan dock 

ifrågasättas i vilken omfattning denna möjlighet till avvikelse används eftersom normgivaren i 

första meningen säger att det är tidsgränsen på tolvmånader som avgör om en tillgång 

klassificeras som omsättnings- eller anläggningstillgång. Vi anser att normgivaren alltså har 

valt att enbart beakta tidsaspekten vid klassificeringen i båda fallen. Bestämmelsen indikerar 

inte att hänsyn bör tas till avsikten med tillgångens innehav. Att en bright-line är det 

avgörande kriteriet för klassificering till en omsättningstillgång anser vi tyder på att 

bestämmelsen är regelbaserad. Bright-lines är vanligt förekommande i regelbaserade 

standarder anser Wüstemann och Wüstemann (2010, s. 15). Strömholm (1996, s. 243) menar 

att en regel tydligt visar vilka villkor som behöver uppfyllas för att regeln ska vara tillämplig. 

Vi menar därför att tydliga rekvisit är en indikation på att en bestämmelse är baserad på 

regler. Då vi anser att rekvisiten som återfinns i FRF for SMEs p. 7.03 är tydliga finns det 

ingen tvekan om vad som är tillåtet och vad som är förbjudet. Om en tillgång inte förväntas 

realiseras inom ett år ska den klassificeras som en anläggningstillgång. Detta är gällande 

oavsett om tillgången förväntas realiseras om tio år eller om 366 dagar. Wüstemann och 

Wüstemann (2010, s. 14) anser att undantag tyder på att en bestämmelse är regelbaserad. 

Eftersom FRF for SMEs p. 7.03 innehåller ett undantag anser vi att det stärker vår slutsats att 

normen är regelbaserad.  

Bestämmelserna om tillgångsklassificering tar inte upp normer angående 

anläggningstillgångar. När en specifik händelse inte finns reglerad i ett regelverk anser 

Johansson (2010, s. 77) att ett motsatsslut kan göras. Vi får därför anta att normgivaren har för 
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avsikt att användaren ska använda sig av ett så kallat motsatsslut. De tillgångar som inte 

regleras av bestämmelsen ska följaktligen anses vara en anläggningstillgång. I denna 

bestämmelse skulle alla tillgångar som förväntas realiseras längre än ett år fram i tiden anses 

vara anläggningstillgångar. Detta kan tolkas som att bestämmelsen är regelbaserad då det bara 

finns två möjliga utfall då bestämmelsen tillämpas. Dock ingår ett visst omdöme i att avgöra 

om realiseringen förväntas infalla inom ett år, vilket indikerar att bestämmelsen är mindre 

regelbaserad. Bestämmelserna nämner dock inte anläggningtillgångar alls vilket betyder att 

användarna av standarderna får göra en professionell bedömning om hur 

anläggningstillgångar ska klassificeras. Bennett, Bradbury och Prangnell (2006, s. 196) visar i 

sin studie att regelbaserade standarder kräver färre bedömningar än de principbaserade 

redovisningsstandarderna. Detta medför att vi gör bedömningen att när stort omdöme behövs 

för att använda standarden ska en bestämmelse anses vara principbaserad. Vi antar att 

normgivaren medvetet valt att inte reglera denna aspekt utan lägger istället sin tillit till 

användarna. Att denna klassificering inte är direkt reglerad tyder på att normgivaren vill att 

användarna använder sitt professionella omdöme vid tolkningen av bestämmelsen. Vi anser 

dock att det inte krävs omfattande professionellt omdöme för att tolka bestämmelsen FRF for 

SMEs 7.03. 

AICPA har i FRF for SMEs inkluderat ytterligare två punkter vid klassificeringen av 

tillgångar som omsättnings- eller anläggningstillgångar. I FRF for SMEs p. 7.04 vill 

normgivaren att företagen delar upp omsättningstillgångar i underklasser. Denna bestämmelse 

förtydligar normgivarens formkrav på de finansiella rapporterna. Tydligare och kontreta 

bestämmelser är ett tecken på att en bestämmelse är regelbaserad enligt Cunningham (2007, s. 

1420). FRF for SMEs p. 7.05 informerar användaren att vissa specifika tillgångar ska 

exkluderas från omsättningstillgångarna. Enligt Wüstemann och Wüstemann (2010, s. 15) 

tyder undantag på att en bestämmelse är regelbaserad. Vi tolkar även undantagen som ett 

avsteg från det professionella omdömet. I dessa två kompletterande bestämmelser använder 

normgivaren sig av ordet bör. Detta ord lämnar lite spelutrymme för tolkning. Då det finns 

tolkningsutrymme är detta en indikation på att en bestämmelse är principbaserad anser 

Dewing och Russell (2004, s. 292). FRF for SMEs p. 7.04-7.05 kan dock anses uppfattas som 

en slags avstämmningslista som måste prickas av. Detta undergräver det professionella 

omdömet då bestämmelsen tolkas som en lista som måste avklaras. Att en standard uppfattas 

som en avstämningslista kan indikera att en standard är regelbaserad enligt Wüstemann och 

Wüstemann (2010, s. 14).  

Sammantaget kan vi se att bestämmelserna om omsättningstillgångar och 

anläggningstillgångar i FRF for SMEs generellt är starkt regelbaserade. Dock finns ett visst 

utrymme i bestämmelserna för professionellt omdöme och tolkning i ordvalet bör, men detta 

bedömer vi som litet. Att bestämmelsen lägger störst betoning på tidsaspekten av en tillgång 

och inte på tillgångens avsikt är ett tydligt tecken på att bestämmelsen är mer regelbaserad än 

principbaserad.  

4.4.5 K2 

I K2 regelverket används nedanstående punkter för att klassificera en tillgång som 

omsättningstillgång eller anläggningstillgång:  

”Avsikten vid förvärvet avgör om en tillgång är en anläggningstillgång eller en 

omsättningstillgång. En tillgång som ett företag avser omsätta i den normala verksamheten 

är en omsättningstillgång.” 

(K2 p. 9.4) 
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4.4.5.1 Analys av K2 
Vid klassificering av omsättningstillgångar och anläggningstillgångar är det avsikten vid 

förvärvet som är avgörande. K2 p. 9.4 är en identisk ordalydelse av första meningen i BFNs 

formulering av omsättnings- och anläggningstillgångar i K3 p. 4.4. Denna mening har vi 

tidigare diskuterat under rubriken 4.4.1.1 och kom då fram till att meningen var mer 

principbaserad än resterande del av bestämmelsen i K3 p. 4.4, men att den fortfarande var 

regelbaserad eftersom användaren behövde hjälp från ÅRL för att förstå syftet med 

formuleringarna. I K2 regelverket har BFN dock valt att tydligt klassificera en 

omsättningstillgång. En omsättningstillgång är en resurs som avses att ”omsättas i den 

normala verksamheten” (K2 p. 9.4). Denna explicita begreppsbestämning av en 

omsättningstillgång underlättar för standardanvändarna. I K2 p. 9.4 är det underförstått att 

anläggningstillgångar är de tillgångar som inte är omsättningstillgångar. Här blir användaren 

tvungen att använda ett motsatsslut trots att normgivaren inte tydligt uttryckt att detta är 

tillåtet. Johansson (2010, s. 77) anser att kan ett motsatsslut göras när en specifik händelse 

inte relgeras i standarden.  

En klar tolkning av K2 p. 9.4 förutsätter att användaren har kunskap i vad företagets ”normala 

verksamhet” är. Eftersom detta uttryck inte finns definierat i regelverket eller i BFNs 

kommentarer får vi anta att normgivaren förutsätter att företagen är införstådda med 

innebörden av begreppet normal verksamhet. Detta borde företag ha kännedom om eftersom 

det är i den normala verksamheten som företaget skapar sitt värde. Det är där företaget borde 

tjäna sina pengar, anser vi. Enligt Peczenik, Aarnio och Bergholtz (1990, s. 83) är en tydlig 

gränsdragning mellan tillåtet och otillåtet ett tecken på att en bestämmelse är regelbaserad. I 

begreppet normal verksamhet finns inte en tydlig gränsdragning vilket kan tyda på att 

bestämmelsen kan vara svagt principbaserad. Det kan anses krävas omdöme för att fastställa 

ett företags normala verksamhet, men vi bedömer att det omdöme som krävs är litet, då vi 

anser att samtliga medarbetare i ett företag bör ha en tydlig bild över hur företaget skapar sitt 

mervärde. Vi frågar oss dock vad i ett företags verklighet som skulle kunna bedömas som en 

onormal verksamhet. Formuleringen normal verksamhet kan få som konsekvens att all 

verksamhet i företaget anses som normal eftersom det kan vara svårt att se vilka händelser 

som kan anses vara onormala. 

BFN har, endast i kommentarerna till K2 p. 9.4, inkluderat en bright-line. Förekomst av 

bright-lines kan indikera att en norm är regelbaserad enligt Agoglia, Doupnik och Tsakumis 

(2011, s. 749). Den bright-line som uttrycks i K2 p. 9.4 är en tidsgräns som kan användas för 

att klassificera en tillgång till en omsättningstillgång eller en anläggningstillgång. 

Kommentarerna till K2 p. 9.4 tydliggör att denna gränsdragning går vid 12 månader. En 

anläggningstillgång är, enligt kommentarerna till K2 p. 9.4, en tillgång som tänkts användas 

eller ägas av företaget stadigvarande. Stadigvarande motsvarar enligt BFN en tidsrymd på 

normalt minst 12 månader. Men denna tidsrymd är inte statisk utan det är avsikten som väger 

tyngst enligt BFN. Normgivaren skriver nämligen i sin kommentar till K2 p. 9.4 är en tillgång 

ska redovisas som omsättningstillgång om företaget vid inköpstillfället har för avsikt att sälja 

tillgången inom den normala verksamheten, oavsett om varan säljs inom eller utom 

tolvmånaders gränsen (kommentar K2 p. 9.4). Detta tolkar vi som att det i K2 p. 9.4, 

tillsammans med BFNs kommentarer, finns en rangordning där avsikten väger tyngst och är 

den regel som ska följas framför en obeveklig tolkning av tidsgränsen på 12 månader. Utifrån 

detta påstående anser vi att K2 p. 9.4 är något mer principbaserad, i jämförelse med om 

tolvmånadersgränsen hade varit viktigast, eftersom avsikten för innehavet är avgörande och 

kräver professionell bedömning. 
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Då vi har svårt att hitta tvetydiga begrepp i BFNs formulering av klassificering av 

anläggningstillgångar och omsättningstillgångar anser vi att K2 p. 9.4 till stor del är 

regelbaserad. Detta påstående stöds även av förekomsten av bright-lines i kommentarerna till 

K2 p. 9.4. Det uttrycks dock inte bright-lines i själva regelverket vilket medför att K2 p. 9.4 är 

mindre regelbaserad än vad K2 p. 9.4 tillsammans med tillhörande kommentarer är. Det finns 

dock tecken på att K2 p. 9.4 kan vara något principbaserad då avsikten anses styrande i 

klassificeringen mellan anläggningstillgång eller omsättningstillgång.  

4.4.6 Analys av reglerna för klassificeringen av omsättnings- och 
anläggningstillgångar 

Det finns både likheter och skillnader i bestämmelserna om omsättnings- och 

anläggningstillgångar i de studerade regelverken. Vi kan se att K3 och IFRS for SMEs i stort 

sett har liknande bestämmelser. FRS 102 är det regelverk som skiljer sig mest från övriga 

standarder i klassificeringen av omsättnings- och anläggningstillgångar eftersom normgivaren 

valt att inte definiera omsättnings- och anläggningstillgång i punkterna i standarden utan 

inkluderat den i en ordlista. Vi anser dock att samtliga regelverk är mer eller mindre 

regelbaserade i denna typ av klassificering.  

Bestämmelserna i K3 och IFRS for SMEs liknar varandra vilket vi anser är ett stöd för BFNs 

påstående att K3 till stor del är baserad på IFRS for SMEs i detta avseende. Den tydligaste 

likheten mellan dessa regelverk är de fyra punkter som normgivarna inkluderat för att 

fastställa när en tillgång är en omsättningstillgång eller anläggningstillgång (K3 p. 4.4a-d; 

IFRS for SMEs p. 4.5a-d). Normgivarna har dock valt två olika sätt att klargöra skillnaden 

mellan klassificeringarna. I K3 p. 4.4a-d används de fyra punkterna för att förtydliga vad som 

inte anses vara ett innehav av stadigvarande bruk, vilket indirekt blir en klassificering av en 

omsättningstillgång. IFRS for SMEs p. 4.5a-d tydliggör vad en omsättningstillgång är. Då 

någon av de fyra punkterna uppfylls ska tillgången klassificeras som en omsättningstillgång. 

En skillnad som återfinns mellan dessa regelverk är formulering av bestämmelserna. I K3 är 

det avsikten med ett innehav som avgör hur en tillgång klassificeras. IFRS for SMEs använder 

istället ordet ska vilket medför att en tillgång ska klassificeras som en omsättningstillgång när 

någon av IFRS for SMEs p. 4.5a-d uppfylls. Dessa ordval som normgivarna gjort får 

konsekvenser för tolkningsutrymmet hos bestämmelsen. Ordvalet som BFN har gjort medför 

att professionellt omdöme blir centralt i tolkningen av bestämmelsen. Formuleringen gör att 

användaren kan anpassa sin redovisning för att säkerställa att syftet med bestämmelsen och 

regelverket uppfylls. Ordet ska, som används i IFRS for SMEs p. 4.5, ger litet utrymme for 

tolkning och handling. Ordvalet innebär att en användare tvingas att redovisa en 

omsättningstillgång om företaget förväntas sälja en vara inom ett år, trots att avsikten är en 

annan. Detta gör att vi anser att IFRS for SMEs p. 4.5 är mer regelbaserad än K3 p. 4.4.  

En annan skillnad som återfinns mellan K3 p. 4.4c och IFRS for SMEs p. 4.5c är att 

normgivaren i K3 använder ordet avser, medan det i IFRS for SMEs används ordet förväntas 

(expect). Vi antar att BFN medvetet har valt att inte anamma ordalydelsen i IFRS for SMEs p. 

4.5, vilket borde innebära att BFN bedömer att avsikten är det rekvisit som ska anses viktigast 

i det svenska regelverket. Ordet förväntas kräver dock professionell bedömning i något större 

utsträckning än ordet avser, anser vi. Detta beror på att förväntas innebär att företaget måste 

göra en bedömning över hur säkra de är på att tillgången realiseras inom 12 månader. Ordet 

avser, som används i K3 p. 4.4c, medför inte en sådan bedömning i samma utsträckning. 

Avsikten speglar endast vad företaget har för plan för tillgången och denna borde vara tydlig 

innan inskaffandet av tillgången. Därför anser vi att förväntas kräver mer professionellt 

omdöme än avser vilket indikerar att bestämmelsen i IFRS for SMEs är mindre regelbaserad 

än K3. Vi anser dock att IFRS for SMEs p. 4.5 ändå är mer regelbaserad än K3 p. 4.4 



54 

 

eftersom K3 genomgående använder sig av avsikten som vägledande i klassificeringen av 

omsättnings- och anläggningstillgångar. IFRS for SMEs begränsar den professionella 

bedömningen då de använder ordet ska. Vid jämförelse mellan K3 p. 4.4 tillsammans med 

kommentarer och IFRS for SMEs p. 4.5-4.6 anser vi att K3 med kommentarer är något 

mindre regelbaserad än IFRs for SMEs. I kommentarerna till K3 p. 4.4 definieras begreppet 

normal verksamhetscykel vilket definieras i IFRS for SMEs p. 4.6. Detta medför att 

regelverken inte kan skiljas åt i denna aspekt. Även vid jämförelse mellan K3 p. 4.4 med 

kommentarer och IFRS for SMEs p. 4.5-4.6 anses avsikten som beskrivs i K3 p. 4.4 vara den 

avgörande skillnaden mellan dessa regelverk.  

Skillnaden mellan K3 och FRS 102 är markant. Den brittiska normgivaren FRC har valt att 

avvika från dispositionen i IFRS for SMEs och därför placerat definitionen av en 

omsättningstillgång i en ordlista som återfinns i en senare del av FRS 102 (FRS 102, s. 270). 

Detta är överraskande eftersom både K3 och FRS 102 sägs bygga på IFRS for SMEs. Det 

finns fler skillnader mellan regelverken. I FRS 102 definieras en omsättningstillgång som en 

tillgång som inte används kontinuerligt i företaget. En sådan definition finns inte i K3 utan 

återfinns endast i 4 kap 1 § ÅRL. Definitionen som återfinns i FRS 102 (s. 270) anser vi vara 

ett exempel på en principbaserad bestämmelse. Den ger en kort och generell förklaring på hur 

en omsättningstillgång ska klassificeras vilket kan anses uppfylla kriterier för en 

principbaserad norm. Cunningham (2007, s. 1420) anser att principer är abstrakta, generella 

och allsidiga. Detta tolkar vi som en indikation på principbaserade normer då bestämmelserna 

har någon eller några av dessa beskrivningar. Men formuleringen i FRS 102s definition av en 

omsättningstillgång lämnar lite utrymme för professionell bedömning av bestämmelsen på 

grund av normgivarens val av formulering. FRC har även valt att inkludera ett undantag till 

definitionen av omsättningstillgångar (FRS 102 p. 4.4A). Denna bestämmelse får också anses 

vara regelbaserad. I en jämförelse mellan K3 p. 4.4 och FRS 102 p. 4.4A samt definitionen 

(FRS 102, s. 270) anser vi att de studerade bestämmelserna i FRS 102 är något mer 

regelbaserade än K3 p. 4.4. Vi drar denna slutsats då vi anser att bestämmelserna om 

omsättnings- och anläggningstillgångar i FRS 102 är tydligt formulerade och lämnar lite 

utrymme för tolkningsmöjligheter. K3 p. 4.4 anser vi har en mer omfattande bestämmelse 

men dessa bestämmelser lämnar en möjlighet för användarna av regelverket att göra en 

professionell bedömning.  

Det amerikanska regelverket FRF for SMEs anser vi, vid klassificering av omsättnings- och 

anläggningstillgångar, vara mer regelbaserat än K3. Vi bygger vår slutsats på att FRF for 

SMEs p. 7.03 explicit tar upp tidsaspekten som ett kriterium för klassificeringen. 

Omsättningstillgångar är tillgångar som normalt realiseras inom ett år (FRF for SMEs p. 

7.03). K3 p. 4.4 innefattar också en tolvmånadersgräns, men K3 regelverket inkluderar även 

andra aspekter och tillfällen där en tillgång ska klassificeras som en omsättningstillgång. K3 

regelverket poängterar dock att avsikten med resursen är den viktigaste aspekten för 

klassificering. Att FRF for SMEs anger tidsaspekten som det viktigaste kriteriet då en tillgång 

ska klassificeras som en omsättningstillgång anser vi tyder på att bestämmelsen är mer 

regelbaserad än K3. I FRF for SMEs p. 7.04 inkluderas en bestämmelse som tydliggör att 

olika omsättningstillgångar ska särskiljs med hjälp av underkategorier. Det finns ingen 

motsvarighet för denna specifikation i K3 p. 4.4. Dessutom innehåller bestämmelserna i FRF 

for SMEs p. 7.05 ett undantag. Liknande undantag finns inte att hitta i det svenska 

regelverket. Dessa aspekter tycker vi tyder på att FRF for SMEs är mer regelbaserat än K3. 

Det amerikanska regelverket har dock fortfarande influenser av principer då AICPA bland 

annat valt att använda sig av ordet bör i FRF for SMEs p 7.03. Detta ord lämnar visst 

utrymme för professionell tolkning. I jämförelse med K3 regelverket är dock detta utrymme 
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relativt litet. Även detta tyder på att K3 p. 4.4 är mindre regelbaserat än FRF for SMEs 

bestämmelser om klassificering av omsättnings- och anläggningstillgångar.  

Avsikten vid förvärv av en tillgång är avgörande vid klassificering av omsättnings- och 

anläggningstillgångar i K2 p. 9.4. Aspekten är avgörande även enligt K3 p. 4.4. I det 

avseendet går regelverken inte att särskilja utifrån ett princip- eller regelperspektiv. I K2 p. 

9.4 använder normgivaren begreppet normal verksamhet som en avgörande faktor för 

klassificering av omsättningstillgång. Detta begrepp har ingen direkt koppling till en 

tidsaspekt. Begreppet behöver inte ytterligare förtydligande eftersom det får antas att företag 

är väl införstådda med sin egen verksamhet och vad som kan anses som normalt i 

verksamheten. Bestämmelserna i K3 p. 4.4 inkluderar istället begreppet normal 

verksamhetscykel vilket betonar tidsaspekten mer explicit. Normal verksamhetscykel 

definieras som tiden mellan inköp av råvaror och tills dess att företaget får betalt för varan 

som har levererats (kommentar K3 p. 4.4). Reglerna i K3 p. 4.4 anser vi är regelbaserad med 

inslag av princip. Denna slutsats drar vi eftersom begreppet normal verksamhetscykel är vagt 

och inte har en tydlig betydelse, vilket vi anser är ett tecken på att bestämmelsen är något 

principbaserad. Dock är förekomsten av flera punkter som beskriver när en tillgång ska 

klassificeras som omsättningstillgång ett starkt argument för att K3 p. 4.4 är regelbaserat. Vid 

studier av K3 p. 4.4 tillsammans med BFNs kommentarer blir dock bestämmelserna mer 

regelbaserade då BFN definierar begreppet och betonar tidsaspekten. Eftersom K2 p. 9.4 inte 

har en tydlig formulering och lämnar lite tolkningsutrymme för användarna anser vi att K2 p. 

9.4 är mer principbaserad än K3 p. 4.4.  

Analysen av de studerade regelverken har inte inkluderat en utförlig diskussion om 

anläggningstillgångar. Detta har sin förklaring i att endast IFRS for SMEs p. 4.6 uttryckligen 

inkluderar en definition av anläggningstillgångar. I övriga standarder får användaren själv dra 

ett motsatsslut att de tillgångar som inte anses var omsättningstillgångar ska betraktas som 

anläggningstillgångar. Denna aspekt påverkar därför inte vår bedömning av samtliga 

bestämmelsers regel- eller principkaraktär eftersom standarderna hanterar klassificeringen av 

anläggningstillgångar på, i stort sett, samma sätt. 

Förekomsten av bright-lines indikerar att en standard är regelbaserad enligt Agoglia, Doupnik 

och Tsakumis (2011, s. 749). I K3 p. 4.4, IFRS for SMEs p. 4.5 samt FRF for SMEs p. 7.03 

återfinns ett gränsvärde där 12 månader kan anses som en bright-line. FRF for SMEs är den 

enda av de studerade standarderna där bright-linen är avgörande. IFRS for SMEs och K3 har 

inte denna bright-line som huvudsaklig grund för klassificering av omsättnings- och 

anläggningstillgångar. I flera av de fyra punkterna använder normgivaren istället andra 

begrepp som ska anses viktigare vid klassificeringstillfället, såsom avsikten med innehavet. 

Men då tolvmånadersgränsen finns uttryckt i lagen finns en risk att denna bright-line får mer 

inflytande över klassificeringen än vad normgivaren har för avsikt, anser vi. Sundby (1978, s. 

192) menar att praxis ofta skiljer sig från bestämmelserna i normerna. Vi tror därför att det 

finns en risk att praxis blir att följa bright-linen i bestämmelsen eftersom det är lättare att 

följa, trots att avsikten bör vara styrande. K2 p. 9.4 och FRS 102s definition av 

omsättningstillgångar har inte denna bright-line explicit uttryckt i bestämmelsen. I 

kommentarerna till K2 p. 9.4 återfinns dock riktlinjen på tolv månader, men där framgår även 

att det är avsikten som styr klassificeringen. I FRS 102 p. 4.4A uttrycks en bright-line, men 

denna gränsdragning syftar till en upplysningsplikt i de finansiella rapporterna, snarare än en 

klassificering. Vi menar att FRS 102 p. 4.4A inte kan betraktas som en bright-line som ska 

användas vid klassificering utan punkten syftar till den information som ska lämnas i de 

finansiella rapporterna för att ge relevant underlag för beslutsfattande. Förekomsten av bright-
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lines påverkar vår analys av de studerade bestämmelserna till att klassificera normerna som 

regelbaserade.  

Som vi tidigare har nämnt avgörs i vilken utsträckning en norm bör vara regel- eller 

principbaserad av relationen mellan de olika dimensionerna i dimensionsteorin Johansson 

(2010, s. 494). Hur principbaserad en norm bör vara är alltså relativ till dimensionerna. Det 

samma kan sägas om de bestämmelser vi undersökt. Det finns så vitt vi vet ingen norm som 

kan anses vara helt regelbaserad eller helt principbaserad. Det finns inslag av både principer 

och regler i de bestämmelser vi har undersökt. Hur regel- eller principbaserad en bestämmelse 

kan anses vara är relativt till andra bestämmelser. För att avgöra om bestämmelserna om 

omsättningstillgångar och anläggningstillgångar i K3 är principbaserad måste vi därför sätta 

dessa bestämmelser i relation till de andra regelverken. Vi anser att FRF for SMEs p. 7.03 i 

relation till de andra regelverken är starkt regelbaserade eftersom det är det enda regelverk 

som sätter ett gränsvärde som den avgörande faktorn i klassificeringen mellan omsättnings- 

och anläggningstillgång. Vi anser att K2 p. 9.4 och bestämmelserna i FRS 102 kan anses vara 

något mindre regelbaserade än FRF for SMEs p. 7.03 eftersom K2 och FRS 102 lät avsikten 

med innehavet styra klassificeringen och båda regelverken använde termer som får anses som 

tämligen tydliga i sin formulering. K3 p. 4.4 med kommentarer och IFRS for SMEs p. 4.5-4.6 

anses även dem vara lika regelbaserade, men något mindre regelbaserade än bestämmelserna 

om omsättnings- och anläggningstillgångar i K2 och FRS 102. Detta eftersom K3 med 

kommentarer och IFRS for SMEs använde i stort sett samma begrepp. I K3 p. 4.4 gavs ingen 

definition på begreppet normal verksamhetscykel vilket medför att vi anser att K3 p. 4.4 är 

något mindre regelbaserad än K3 med kommentarer och IFRS for SMEs p. 4.5-4.6. Eftersom 

K3 p. 4.4 i första meningen hänvisar till att ordet avsikt ska vara avgörande vid 

klassificeringen av omsättnings- och anläggningstillgångar, medan IFRS for SMEs p. 4.5 

använder order ska, anser vi att K3 p. 4.4 är något mindre regelbaserad än IFRS for SMEs p. 

4.5-4.6. 

 

Figur 7: Klassificering av omsättnings - och anläggningstillgångar 

  



57 

 

5 Slutsatser 

Syftet med studien har varit att undersöka BFNs uttalande att K3 är ett principbaserat 

regelverk, genom att visa hur princip- eller regelbaserat regelverket är i förhållande till IFRS 

for SMEs, FRS 102, FRF for SMEs och K2. För att uppfylla syftet behöver vi besvara frågan: 

i vilken utsträckning är K3 regelverket principbaserat och hur principbaserat är det i 

förhållande till andra regelverk? Vi har utfört en komparativ studie där vi gjort ett försök att 

klassificera redovisningsregelverken utifrån ett regel- eller principbaseringsperspektiv. I 

litteraturen framgår att forskare och sakkunniga har delade uppfattningar om vilka regelverk 

som är att betrakta som principbaserade respektive regelbaserade. Det finns många åsikter om 

detta ämne men, enligt vår vetskap, har ingen gjort ett ingående försök att studera regelverken 

för att försöka beskriva hur verkligheten ser ut. Därför anser vi det essentiellt att göra ett 

försök att nyansera debatten kring princip- och regelbaserade standarder genom att försöka ge 

en klarare bild av verkligheten för att underlätta för fortsatt forskning och normgivning inom 

ämnet.  

I vår studie har vi studerat klassificeringar av tillgångar, skulder, omsättnings- och 

anläggningstillgångar. Vi har kunnat visa att det finns inslag av både principer och regler i de 

bestämmelser som studerats i de olika regelverken. Till exempel anser vi att klassificeringen 

av tillgångar och skulder har inslag av principer eftersom bestämmelserna är generellt 

formulerade och ger användaren av regelverken möjlighet att göra professionella 

bedömningar. Klassificeringen av omsättnings- och anläggningstillgångar däremot kan anses 

vara mer regelbaserade eftersom de lämnar lite utrymme för tolkning då normgivarna valt att 

ge exempel på när en tillgång ska anses brukas stadigvarande. Vi anser det därför felaktigt av 

BFN att hävda att K3 är ett principbaserat regelverk när det är troligt att K3 består av både 

regler och principer.  

Vi kan dock inte göra ett allmänt uttalande om i vilken utsträckning K3 är principbaserat då 

de bestämmelser vi studerat inte ger ett entydigt svar. Studien har visat att klassificering av 

tillgångar och skulder är mer principbaserade än klassificering av omsättningstillgångar. Vi 

anser att klassificeringsbestämmelserna om omsättnings- och anläggningstillgångar kan 

klassificeras som regelbaserade, medan klassificeringarna av tillgångar och skulder är svagt 

principbaserade. Denna skillnad gör det svårt att ge en rättvisande bild över i vilken 

utsträckning K3 kan anses vara principbaserad. Vår studie har även visat att det är svårt att 

göra generella uttalande om övriga studerade regelverk då det finns liknande skillnader även 

mellan dessa bestämmelser. 

För att tydliggöra hur principbaserat K3 är i förhållande till övriga studerade regelverk har vi 

haft dimensionsteorin till vår hjälp. Dimensionsteorin menar att normer kan anses vara 

princip- eller regelbaserade i förhållande till andra regelverk (Johansson 2010, s. 493) och då 

en norm anses vara starkt regelbaserad kan den även anses vara svagt principbaserad 

(Johansson 2010, s. 77). Studien har inte resulterat i en entydig bild över förhållandet mellan 

regelverken, men vi kan dock konstatera att K3 är det regelverk som är minst regelbaserat och 

mest principbaserat av samtliga regelverk som studerats. Denna slutsats gäller dock endast de 

klassificeringsbestämmelser som studerats. Våra resultat medför emellertid inte att vi kan 

rangordna regelverken från mest regelbaserad till mest principbaserad då våra analyser har 

visat att regelverken uppvisar olika grad av regel- och principbasering beroende på vilken 

norm som studeras. Vi kan dock genom våra analyser konstatera att K2 är det regelverk som 

är mest regelbaserat av de studerade regelverken. Studien har även visat att K3 faktiskt verkar 

ha sin grund i IFRS for SMEs då formuleringarna ofta är snarlika. Dock kan vi se att K3 är 

något mindre regelbaserat och något mer principbaserat än IFRS for SMEs. Vi drar denna 
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slutsats utifrån att normgivaren BFN har valt att exkludera förklarande bestämmelser som 

återfinns i IFRS for SMEs och istället lägga denna information i kommentarer vid sidan av K3 

regelverket. Tillsammans med tillhörande kommentarer anser vi därför K3 vara ungefär lika 

regelbaserat som IFRS for SMEs.  

Vi kan alltså inte göra en bedömning av i vilken utsträckning hela K3 regelverket är 

principbaserat, men vi kan dock visa hur förhållandet mellan de olika regelverken ser ut 

baserat på de klassificeringsregler vi studerat. Bilden nedan visar relationen mellan de 

studerade regelverken utifrån de bestämmelser som ingått i studien.  

 

Figur 8: Förhållandet mellan regelverken 

Då vår studie inte gett ett entydigt svar på vår forskningsfråga tror vi att det är mer 

utvecklande att bedöma hur en bestämmelse bör vara utformad i varje enskilt fall, istället för 

att föra en diskussion om hur regel- eller principbaserad en standard ska vara. Detta är viktigt 

eftersom den vetenskapliga diskussionen idag domineras av en debatt angående vilka 

standarder som är princip- eller regelbaserade och vilken bas som kan anses vara mest 

fördelaktig. Det medför att standarderna beskrivs i alltför generella ordalag, vilket vi anser 

inte för debatten vidare. Om en norm ska kunna vara användbar och ändamålsenlig måste 

normgivarna fokusera på redovisningens verklighet och försöka fördjupa debatten. Vår 

bedömning är att normgivaren, för varje bestämmelse, behöver göra avvägningar mellan 

omfattningen av regler och principer med hänsyn till de övergripande mål och krav som ställs 

på de finansiella rapporterna, såsom jämförbarhet, relevans och andra kvalitativa egenskaper. 

Ett regelverk behöver ha både regler och principer för att vara effektivt och ändamålsenligt, 

enligt oss.  
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6 Diskussion 

I harmoniseringsarbetet anses möjligheten till jämförbarhet mellan företag och mellan länder 

vara en viktig aspekt som ska uppfyllas. Under vår studie har många frågor väckts avseende 

denna jämförbarhet och hur ett regelverks utformning påverkar jämförbarheten. Wüstemann 

och Wüstemann (2010, s. 17) anser att regelbaserade regelverk är att föredra för att säkerställa 

jämförbarhet mellan länder. De menar att regler ger en tydlig vägledning för användarna 

avseende hur ekonomiska händelser ska hanteras i redovisningen och att jämförbarheten 

därmed gynnas (Wüstemann & Wüstemann 2010, s. 20). Vi delar till viss del dessa forskares 

uppfattning. Ju tydligare en norm beskriver hur en händelse ska redovisas desto mindre 

tolkning krävs av normen. Detta torde i sin tur innebära att den ekonomiska händelsen 

hanteras på samma sätt i olika länder eller företag och därmed blir jämförbarheten hög. Vi tror 

dock att regelbaserade standarder kan ge alltför enkla lösningar för komplexa 

redovisningssituationer. Då tydliga regler finns i normgivningen är det troligt att vissa 

redovisningssituationer inte inkluderas i bestämmelserna. Det skulle till exempel kunna 

innebära att en resurs som borde klassificeras som en anläggningstillgång inte tas upp i 

balansräkningen enbart på grund av att normgivaren inte explicit definierat denna specifika 

typ av anläggningstillgång. Låt oss ponera att normgivaren har tagit fram en lista över 

tillgångar som ska klassificeras som anläggningstillgång. Ett företag som har köpt en tillgång 

som finns med på listan får då erkänna tillgången i balansräkningen och göra avskrivningar 

över tillgångens livstid. Men ett företag som valt att anskaffa en specialtillverkad tillgång som 

av olika skäl inte finns med i normgivarens checklista får då inte erkänna tillgången som en 

anläggningstillgång vilket resulterar i att de finansiella rapporterna mellan dessa företag inte 

blir jämförbara och inte heller ger en rättvisande bild över företagens finansiella situation. En 

regelbaserad redovisningsstandard utgör därför inte en förutsättning för jämförbarhet, enligt 

vår uppfattning.  

Flera forskare och sakkunniga personer är kritiska till regelbaserade regelverk. Alexander och 

Jermakowicz (2006, s. 134) anser att det finns en risk att regelbaserade standarder bortser från 

det underliggande syftet med bestämmelserna, medan Nelson (2003, ss. 100-101) talar om att 

standarderna blir onödigt komplexa när varje enskild situation måste hanteras i regelverket. 

Komplexa bestämmelser medför dessutom att företag kommer att försöka undvika regleringen 

(Kaplow 1992, s. 564). Agoglia, Doupnik och Tsakumis (2011, s. 749) anser att regler medför 

en aggressivare rapportering som får till följd att företagsledningen kan skapa rapporter 

utefter sina egna önskemål. Agoglia, Doupnik och Tsakumis (2011, s. 749) anser att detta inte 

sker vid användandet av principbaserade redovisningsstandarder. Vår uppfattning är att 

kritiken mot regelbaserade standarder ger indikationer på att dessa standarder inte alltid ger 

relevant information till användarna av de finansiella rapporterna. Regelbaserade standarder 

skulle kunna medföra jämförbarhet men det finns en risk att händelser som är avgörande för 

intressenters beslutsfattande inte redovisas på ett relevant och tydligt sätt eftersom det 

regelbaserade regelverket inte omfattar denna händelse.  

Principbaserade regelverk medför omvända problem. En principbaserad standard har 

möjlighet att genom användning av principer öka möjligheten för upprättare av finansiella 

rapporter att i större utsträckning låta syftet med bestämmelserna styra. Vi anser att detta 

skulle kunna medföra att företagen, på ett bättre sätt, tar fram relevant information till 

användare av de finansiella rapporterna genom att se till bestämmelsernas syfte och har 

användarnas behov av information för beslut i fokus. Dock kan det vara svårt att veta vad 

normgivarna har haft för avsikt med bestämmelsen (Dworkin 1986, s. 230). Enligt Agoglia, 

Doupnik och Tsakumis (2011, s. 750) blir professionellt omdöme viktigt i principbaserade 

standarder för att bedöma syftet i de enskilda bestämmelserna. Då personers omdöme används 
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finns risk för att likande händelser hanteras olika vilket minskar jämförbarheten mellan 

företag och länder. Benston, Bromwich och Wagenhofer (2006, s. 168) tydliggjorde i sin 

studie att jämförbarhet förloras då redovisningssituationer tolkas olika. Jamal och Tan (2010, 

s. 1325) menar dock att jämförbarhet inte behöver förloras då principbaserade standarder 

lättare uppfyller syftet rättvisande bild. Risken att jämförbarhet förloras är dock en tydlig 

nackdel för principbaserade standarder ur ett harmoniseringsperspektiv. Dessutom finns ofta 

regler inkluderade i principbaserade standarder, som vår studie har visat. Det medför att 

principer ofta blir åsidosatta då det är enklare att tolka bestämmelsen bokstavligt, och därmed 

enbart följa regeln.  

Det finns alltså för- och nackdelar med regel- och principbaserade standarder och vi har bara 

tagit upp några av de som litteraturen nämner. Vi anser att verkligheten, där de undersökta 

redovisningsstandarderna verkar, är mer komplex än vad tidigare forskning ger sken av. Det 

kan inte förutsättas att en regelbaserad standard automatiskt ger bättre jämförbarhet eller att 

en principbaserad standard alltid ger mer relevant information till användarna av de 

finansiella rapporterna. Vi anser därför att det behövs en mer nyanserad diskussion inom detta 

ämne. Normgivare behöver fundera på vilken nivå harmoniseringen av de internationella och 

nationella redovisningsregelverken ska göras. Ska fokus i harmoniseringsarbetet ligga på 

standardnivå eller på användarnivå? I vår studie kan vi se att de studerade regelverken är 

tämligen harmoniserade på standardnivå. Många av de bestämmelser som granskats har haft 

snarlika formuleringar mellan de olika regelverken, oavsett härkomst, vilket vi anser vara 

harmonisering på standardnivå. Till exempel kunde vi konstatera att definitionen av tillgångar 

och skulder är snarlika varandra i regelverken K3, IFRS for SMEs samt FRS 102 vilket kan 

anses vara ett tecken på att harmonisering skett mellan dessa redovisningsstandarder. I 

klassificeringen av omsättnings- och anläggningstillgångar fanns större skillnader än vid 

klassificeringen av tillgångar och skulder. K3 och IFRS for SMEs hade liknande villkor för 

när en tillgång skulle klassificeras som en omsättningstillgång. BFN har dock i K3 p. 4.4 valt 

att använda en mjukare formulering innefattande ordet avsikt som mjukade upp de villkor som 

sedan följde för att kunna klassificera tillgången som antingen omsättnings- eller 

anläggningstillgång. Denna formulering återfinns inte i IFRS for SMEs p. 4.5 där 

normgivaren istället valt att säga att samtliga tillgångar som uppfyller villkoren ska 

klassificeras som en omsättningstillgång. Eftersom vi endast studerat ett fåtal bestämmelser i 

regelverken har vi inga möjligheter att uttala oss om dessa fynd är karaktäristiska för hela 

regelverket. Men våra resultat väcker frågan huruvida normgivarna lyckas att harmonisera 

regelverken på standardnivå och på användarnivå. En harmonisering på användarnivå anser vi 

vara svårt. Cunningham (2007, s. 1425) anser att språk och mening påverkar tolkningen av 

bestämmelser i lagar. Cunningham (2007, s. 1422) anser även att professionellt omdöme och 

kunskap är viktiga redskap vid tolkning av bestämmelser. Professionellt omdöme är 

nödvändigt eftersom standarder ofta inte ger tillräcklig vägledning (Brown, Collins & 

Thornton 1993, s. 275) Utifrån dessa uttalanden anser vi att det är en tuff uppgift att göra 

redovisningsstandarderna harmoniserade på användarnivå. Varje person som deltar i 

upprättandet av de finansiella rapporterna har olika kunskap och bakgrund som troligtvis 

kommer att påverka deras tolkning av ekonomiska händelser. Denna aspekt försvårar 

normgivarens möjlighet att skapa regelverk som, trots dessa skillnader hos användarna av 

standarderna, ger en hög jämförbarhet mellan företag och länder. Om denna aspekt inte 

hanteras kan det få som konsekvens att redovisningsstandarderna inte blir så harmoniserade 

som de tros vara.  

Dimensionsteorin behandlar vikten av informationskvalitet. Detta begrepp består av olika 

dimensioner som bland andra relevans, jämförbarhet och regelkaraktär (Johansson 2010, s. 

493). Wüstemann och Wüstemann (2010, s. 17) menar att jämförbarheten skulle bli bättre om 
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standarderna är regelbaserade. Enligt tidigare diskussion tror vi dock att detta är en för simpel 

lösning som förmodligen skulle medföra fler problem. Relevans är även en aspekt som 

diskuteras inom harmoniseringsfrågor. Wüstemann och Wüstemann (2010, s. 4) tror även att 

principbaserade standarder skulle medföra ökad relevant information för beslutsfattande. 

Även detta anser vi vara en alltför stor generalisering. Dessa aspekter kan dock troligtvis 

påverka informationskvaliteten hos finansiella rapporter i viss utsträckning, men det innebär 

inte att informationskvaliteten automatiskt blir högre bara för att en norm är principbaserad 

eller regelbaserad, anser vi. Istället tror vi att informationskvalitet påverkas av många olika 

faktorer. Det går inte att säga att principbaserade normer är bättre ur harmoniseringssynpunkt 

utan istället måste normgivarna göra en avvägning i varje enskilt fall över hur bestämmelsen 

bäst ska utformas för att uppfylla fastställda mål på bästa sätt. Vår uppfattning är att det inte 

går att lösa redovisningsproblemen bara genom att skapa mer principbaserade bestämmelser. 

Vi anser därför att normgivarna inte borde utrycka sig i så generella ordalag som de gör idag 

angående regelverkens princip- eller regelbaserade normer. Det är troligt att både regler och 

principer krävs för att harmoniseringsarbetet ska bli framgångsrikt. Harmoniseringen på 

standardnivå har dock lyckats till viss del vilket vi kan se i vår studie där flera av regelverken 

innehåller snarlika formuleringar. På användarnivå blir det svårare eftersom kulturella, sociala 

och miljömässiga faktorer påverkar det professionella omdömet. Även tidigare praxis har 

inflytande på den redovisning som görs idag varför företag i länder redovisar en situation 

olika trots snarlika bestämmelser. På grund av dessa skillnader ifrågasätter vi om det ens är 

möjligt att genomföra en harmonisering på användarnivå. 

Vi anser att den nuvarande diskussionen som berör huruvida redovisningsstandarder är 

princip- eller regelbaserade behöver nyanseras, vilket är en anledning till att denna studie 

utförts. Vi anser att det är improduktivt att använda begreppen regelbaserade eller 

principbaserade standarder i det allmänna ordalag som är vanligt i nutida forskning och 

debatt. Vi anser att det krävs en djupare beskrivning av regelverken eftersom vår studie visat 

att det finns inslag av både regler och principer i de studerade regelverken. Det är viktigt att 

normgivarna beslutar sig för vilka aspekter som ska anses viktigast i harmoniseringsarbetet, 

till exempel jämförbarhet eller rättvisande bild. Normgivarna måste även avgöra vilka syften 

som ska prioriteras i standarderna och hos företagen när de finansiella rapporterna upprättas. 

Därefter kan normgivarna fokusera på princip- och regelaspekten och i vilken omfattning 

regler och principer ska användas i redovisningsstandarderna. Vi anser att syftet med 

redovisningsstandarderna och målen för de finansiella rapporterna måste vara styrande när 

normgivarna formar sina regelverk för att de ska kunna formuleras på mest ändamålsenligt 

sätt. Vi tror att normgivare och forskare måste se till varje enskilt fall om hur en norm ska 

formuleras för att på bästa sätt uppfylla de övergripande mål som normgivarna satt upp. Det 

krävs att normgivare och forskare har i åtanke att användarna av redovisningsregelverken 

befinner sig på olika kunskapsnivåer vilket kanske innebär att denna aspekt medför olika krav 

på regelverken. En användare med låg kunskapsnivå om hur reglerna i standarderna ska tolkas 

behöver eventuellt tydlig vägledning, medan andra yrkesverksamma såsom till exempel 

revisorer ställer andra krav på en redovisningsstandard. Normgivaren måste därför i varje 

enskilt fall göra en avvägning mellan de olika mål som de finansiella rapporterna ska uppfylla 

för att hitta en väg som kan tillfredsställa så många intressenters krav som möjligt. Vi anser 

därför att den nuvarande debatten behöver nyanseras. 

Vi har även iakttagit att regelverken genomgående innehåller uppgifter om vilken information 

som ska lämnas i de finansiella rapporterna. Sålunda verkar normgivarna ha fokus på 

upplysningslämnande. Vi tror att det kanske krävs ett annat tillvägagångssätt för att bättre lösa 

de problem som uppstått. Dewing och Russell (2004, s. 301) anser att Enronkatastrofen 

möjliggjordes av USAs regelbaserade redovisningsstandarder, medan Agoglia, Doupnik och 
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Tsakumis (2011, s. 749) talar om en ”show me where it says I can’t” attityd hos företag vilket 

innebär att allt är tillåtet om inte en regel uttryckligen förbjuder det. Om företagen då 

konstruerar ett finansiellt instrument som inte inbegrips i de regler som förekommer i en 

regelbaserad redovisningsstandard medför detta att upplysningar om dessa nya finansiella 

instrument inte behöver lämnas till användarna av de finansiella rapporterna, trots att 

informationen är relevant för intressenterna i deras bedömning av företaget. Vi anser därför 

att redovisningsstandarderna bör ha fokus på kommunikation istället för att fokusera på i vilka 

sammanhang företagen är tvungna att lämna information. Företagens fokus bör vara att 

kommunicera information till intressenter istället för att bokstavligt följa upplysningsreglerna 

utan eftertanke. Kanske bör företagen berätta hur de arbetar med sina processer och vad som 

är viktigt istället för att enbart lämna information om diverse nyckeltal. Ett exempel skulle 

kunna vara att ett framtida regelverk är uppbyggt på ett sådant sätt att till exempel ett 

fastighetsbolag i sin årsredovisning berättar hur de arbetar med försäljning och uthyrning 

inom organisationen, istället för att endast lämna information om nyckeltal, såsom 

kvadratmeterpriser, uthyrningsgrad och så vidare. För att lyckas med detta tror vi att det krävs 

regler och principer där etiska värden tydliggörs i regelverken. Vi stödjer vårt 

ställningstagande på den juridiska litteratur vi använts oss av i studien där Peczenik, Aarnio 

och Bergholtz (1990, s. 101) anser att det är viktigt att ta hänsyn till etiska värden i tolkningen 

av bestämmelser. Om de etiska värdena och argumenten ges större utrymme i 

redovisningsstandarderna kanske påverkan av framtida kriser kan mildras. Vi tror att det är 

svårt att skapa ett regelverk som helt utesluter möjligheter till manipulation av finansiella 

rapporter som kan leda till likande företagskatastrofer som Enron, WorldCom och Arthur 

Andersen. Vi tror att de personer som har för avsikt att bedra och lura sina intressenter och 

samhället kommer att göra det oavsett hur en utformning av redovisningsstandarderna ser ut. 

Det normgivare bör koncentrera sig på är att skapa ett regelverk där övriga professionen, de 

som inte systematiskt vill lura intressenterna, ges förutsättningar att lämna relevanta 

upplysningar till intressenterna med med hjälp av väl utformade regelverk, vägledningar och 

dylikt där etiska värden är framträdande.  

6.1 Förslag till fortsatt forskning 

Vi anser att det hade varit intressant att fortsätta vår studie genom att analysera fler av de 

bestämmelser som återfinns i regelverken. Vår studie fokuserade på klassificering av 

tillgångar, skulder samt omsättnings- och anläggningstillgångar. Vi anser därför att en fortsatt 

studie kunde lägga fokus vid till exempel värderingsfrågor eller erkännandekriterier. Det är ett 

viktigt bidrag till forskningen för att göra normgivare varse om att verkligheten i vissa fall 

inte stämmer överens med hur regelverken i teorin ser ut.  

Det skulle även vara relevant att utföra en kvantitativ studie för att se om våra metodval 

påverkade resultatet. Genom att studera eventuella skillnader i resultat skulle eventuellt en 

modell kunna tas fram för att värdera om studerade regelverk är princip- eller regelbaserade 

och i vilken utsträckning. En modell skulle kunna medföra att en större studie skulle kunna 

göras på samtliga bestämmelser i regelverken för att på så sätt kunna skapa en heltäckande 

bild över hur verkligheten ser ut.  

Ias 17 (IASB 2008b). IAS 27 (IASB 2009a). SOU (2008). K3 mk (BFN 2012b). K2 (BFN 

2008a). K2 mk (BFN 2008b). FRS 102 (FRC 2013). FRF (AICPA 2013). IFRS (IASB 

2009b). Föreställningsram (IASB 2001). 
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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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