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Svensk titel: BFN:s K2-projekt – Blir det någon skillnad i praktiken? 
 
Engelsk titel: The K2 project of BFN – Will there be any change in practice? 
 
Utgivningsår: 2008 
 
Författare: David Dinsdale och Niklas Gustavsson 
 
Handledare: Arne Söderbom 
 
Abstract 
 
Accounting regulation has developed immensely during the last decade, which has resulted in 
a much more complicated legal framework. The ambition with the simplification project of 
BFN is to reduce the amount of rules, gather them in one public advice, as well as to simplify 
and clarify the legal framework in general. K2 has encountered a lot of criticism from the 
consultive bodies as well as and the rest of the accounting profession. The internal 
indecisiveness of BFN also indicates distrust in the project and its final product. This thesis 
discusses these following research questions: 
 

 Will K2 achieve simplified accounting for smaller companies?  
 

 Is K2 an acceptable solution in a theoretical perspective of accounting? 
 
The purpose of this thesis is to create an enhanced understanding concerning the problems of 
the introduction of a new accounting regulation. Furthermore the purpose is to discuss what 
the project will turn out as and how it can be implemented into the accounting practice. 
 
The introduction of the new set of rules primary refers to simplify accounting for smaller 
companies. The most significant changes concerning K2 is the new structure, prohibition 
against internally produced immaterial assets, prohibition against functional classified result 
sheet, changed regulation concerning pension commitments and allowing standardized 
methods.  
 
The thesis takes a hermeneutic approach and an abductive research approach. Our primary 
data was gathered through semistructurized interviews and our secondary data comes from 
literature, articles, written laws and recommendations. Interviews have been done with three 
accounting specialists. 
 
The respondents are not sure if more companies will be able to do their own accounting as a 
consequence of K2, since K2 still demands a competence that is rare in smaller companies. It 
is not sure that the changes will lead to simplified accounting in practice. 
 
The accounting expertise is upset concerning how the BFN is trying to change accounting. 
They mean that K2 is not an acceptable solution in a theoretical perspective. The respondents 
agree on that a simplified set of rules may be what smaller companies need, although the 
respondents do not like the chosen method.  They agree that they have to accept the solution 
as some kind of manual since the project aims at simplification. 
 
Keywords: Bokföringsnämnden, simplification, K2, small corporations  
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Sammanfattning 
 
Regleringen på redovisningsområdet har under det senaste årtiondet utvecklats kraftigt, vilket 
sammantaget har inneburit en utveckling mot ett mer komplicerat regelverk. Målsättningen 
med BFN:s förenklingsprojekt är att minska antalet regler, samla reglerna i ett allmänt råd 
samt generellt förenkla och förtydliga regelverket. K2 har mötts av omfattande kritik både 
från remissinstanserna och från övriga redovisningsprofessionen. Även BFN:s interna 
osäkerhet att fullfölja projektet vittnar om en misstro på projektet och dess slutprodukt. 
Uppsatsen behandlar följande forskningsfrågor: 
 

 Kan K2 innebära förenklad redovisning för mindre företag? 
 

 Är K2 en redovisningsmässigt bra lösning? 
 
Uppsatsens syfte är att skapa en ökad förståelse kring problematiken kring införandet av ny 
reglering på redovisningsområdet. Vidare är syftet att resonera kring vad projektet kan mynna 
ut i och hur detta kan implementeras i redovisningspraktiken.  
 
Införandet av de nya regelsamlingarna syftar primärt till att göra redovisningen enklare för 
mindre företag.  De största förändringarna med K2 är en ny struktur, förbud mot att aktivera 
egenupparbetade immateriella tillgångar, förbud mot funktionsindelad resultaträkning, 
förändrad reglering gällande pensionsåtaganden samt att schablonmässig värdering tillåts. 
 
Uppsatsen är skriven utifrån ett hermeneutiskt förhållningssätt och med en abduktiv 
forskningsansats. Vår primärdata är insamlad genom semistrukturerade intervjuer och vår 
sekundärdata kommer från litteratur, artiklar, lagar och rekommendationer. Intervjuer med tre 
redovisningsspecialister har genomförts. 
 
Respondenterna är tveksamma till om fler företag kommer att kunna redovisa själva som en 
följd av K2, eftersom K2 kräver en kompetens som finns i väldigt få företag. Det är inte säkert 
att de strukturella förändringarna nödvändigtvis kommer att medföra förenkling i praktiken. 
 
Redovisningsexpertisen är starkt upprörd över hur BFN försöker förändra redovisningen. Man 
anser att K2 inte är någon bra lösning redovisningsmässigt sett. De är överens om att det kan 
vara bra med förenkling för mindre företag, men tycker inte att vald metod är den bästa. 
Respondenterna är dock överens om att man får acceptera lösningen som någon slags 
handbok eftersom projektet syftar till förenkling. 
 
Nyckelord: Bokföringsnämnden, Förenkling, K2, mindre aktiebolag 
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1 Inledning 
Inledningsvis presenteras vår bakgrundsbeskrivning och problemdiskussion vilket resulterar i 
uppsatsens problemformulering. I kapitlet presenteras även syftet med uppsatsen samt dess 
avgränsning. 
 

1.1 Bakgrundsbeskrivning 
 
Regleringen på redovisningsområdet har under det senaste årtiondet utvecklats kraftigt. Den 
svenska lagstiftningen har anpassats till EG-rätten och internationella redovisningsstandarder, 
främst International Accounting Standards (IAS) och International Financial Reporting 
Standards (IFRS). Den internationella redovisningslagstiftningen har fått allt större inflytande 
och är, till följd av Europaparlamentets och rådets förordning, från och med år 2005 tvingande 
rätt för noterade svenska företag. Även andra företag har fått större möjlighet att använda sig 
av internationellt utvecklade redovisningsregler (Prop. 2005/06:116). 
 
Bokföringsnämnden (BFN) är en myndighet som verkar under regeringen och har 
huvudansvaret för utveckling av god redovisningssed i Sverige. Bokföringsnämnden är även 
statens expertorgan inom redovisningsområdet. BFN ger ut normer till småföretagare och 
tillhandahåller även information i diverse redovisningsfrågor (BFN 2005a). 
 
BFN har arbetat med att anpassa de internationella redovisningsreglerna, som riktar sig till 
börsföretag, till att även gälla för övriga företag. När IAS-förordningen togs i bruk för 
noterade koncerner inom EU ökade harmoniseringen mellan dessa företag. På senare tid har 
även redovisningsreglerna för mindre företag uppmärksammats av organisationerna BFN och 
International Accounting Standards Board (IASB). De har lagt märke till att mindre företag 
ofta har andra behov än stora koncerner vad gäller redovisningsregler (Rundfelt 2007).  
 
Sammantaget har detta inneburit en utveckling mot mer och mer komplicerade regler inom 
redovisningsområdet. Idag består det samlade regelverket avseende redovisning av ett flertal 
allmänna råd, uttalanden, rekommendationer med mera. De regler som finns har i många fall 
sin utgångspunkt i de internationella redovisningsreglerna. Det har funnits en klar tendens att 
redovisningsområdet blivit mer och mer komplext1.  
 
Detta har i sin tur resulterat i att regeringen har lagt fram en proposition om att förenkla 
redovisningsreglerna på olika sätt, beroende på företagens storlek (Prop. 2005/06:116). BFN 
startade som en följd av propositionen arbetet att ta fram samlade regelverk för de fyra 
kategorierna K1-K4. Företagen delas in kategorierna efter storleken, där K1 är de minsta 
företagen och K4 är de stora börsnoterade bolagen (BFN 2005a).  
 
Målsättningen med BFN:s förenklingsprojekt är att minska antalet regler, samla reglerna i ett 
allmänt råd samt generellt förenkla och förtydliga regelverket. Reglerna för mindre företag 
skall skrivas utifrån användarnas behov och perspektiv, istället för att använda internationella 
regler som utgångspunkt (BFN 2005a). 
 

                                                 
1 Jan Hanner, redovisningsspecialist Öhrlings PriceWaterhouseCoopers Göteborg, intervju den 6 maj 2008 
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Presentationen av regleringen för K1 skedde i januari 2007 och stötte på en omfattande kritik 
och har därefter omarbetats på flera punkter. Nästa del av projektet är K2 som är ett 
förenklingsprojekt för mindre företag. Målsättningen med projektet är att minska antalet 
regler samt förenkla och förtydliga regelverket för denna typ av företag. BFN har dock haft 
problem med att utarbeta dessa och med tanke på hur K1 mottogs ifrågasattes hela projektets 
framtid. BFN:s styrelse röstade 4-4 och ordförandes röst fick fälla avgörandet. Denne 
beslutade att projektet skulle fortsätta som planerat (Rundfelt 2007). 
 
 

1.2 Problemdiskussion 
 
BFN:s första upplaga av allmänna råd gällande K1-företagen fick en massiv kritik och man 
tvingades omarbeta rekommendationerna för att bättre anpassa dem till användarnas behov 
(Rundfelt 2007). Även den internationella standardsättaren IASB har identifierat ett behov av 
förenklad redovisning hos mindre företag. På grund av detta genomförs SME-projektet som 
syftar till att förändra redovisningen för små och medelstora företag (IASB 2007b). Även 
SME-projektet har kritiserats av redovisningsprofessionen (Rundfelt 2007).  
 
K2 är nästa del av projektet. Med tanke på den interna osäkerheten inom BFN som 4-4-
röstningen vittnar om anser vi att det i empiriavsnittet är intressant att undersöka 
redovisningsexperters uppfattning. Att BFN trots de interna stridigheterna och den hårda 
kritiken ändå väljer att driva vidare K2-projektet gör det viktigt att försöka se vad det 
förenklade regelverket kan mynna ut i. Blir nyttan av slutprodukten större än kostnaden för att 
ta fram regelverket för K2? 
 
Förslagen till förenklingar kan kopplas till nu gällande lagstiftning och rekommendationer för 
att belysa vad som förändras i och med den nya regleringen. Det faktum att projektet fått hård 
kritik gör saken än mer intressant att undersöka. Eftersom cirka 95 % 2 av alla aktiebolag 
kommer att kunna välja det förenklade regelverket i K2 är det viktigt att försöka ta reda på 
vad det nya regelverket kan innebära för redovisningen. Kan K2 bidra till att redovisningen 
förenklas? 
 
Syftet med regeringens proposition (2005/06:116) var att förenkla för mindre företag. 
Förslaget har sitt ursprung i EU: s vision om att genom olika förenklingsåtgärder minska den 
administrativa arbetsbördan med 25 % för mindre företag3. Därför är det intressant att 
undersöka om K2 bidrar till att sänka arbetsbördan och på så sätt även hjälper till att uppnå 
EU: s vision. Kan K2 i praktiken bidra till förenkling för mindre företag? 
 
Det är ingen tvekan om att förenklingsarbetena gällande såväl K-projektet som SME-projektet 
är politiska initiativ. Det är inte redovisningsprofessionen i sig som har bestämt att det skall 
förenklas utan det hela grundar sig i EU: s ambitioner att minska mindre företags 
administrativa kostnader. BFN, som i Sverige har ansvaret för förenklingsarbetet, består av 
personer med väldigt skiftande bakgrund. BFN är politiskt tillsatt och en vanlig 
missuppfattning är att den enbart består av redovisningsexperter4. Vi ställer oss frågande till 
att initiera ett förenklingsprojekt utan att basera detta på åsikter från den profession som är 
mest insatt. Kan slutprodukten bli en redovisningsmässigt bra lösning? 

                                                 
2 Jan Hedström, Statistiska centralbyråns företagsregister, telefonintervju den 13 maj 2008 
3 Pär Falkman, redovisningsspecialist Ernst & Young Göteborg, intervju den 9 maj 2008 
4 Pär Falkman, redovisningsspecialist Ernst & Young Göteborg, intervju den 9 maj 2008 
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1.3 Problemformulering 
 
K2 har mötts av omfattande kritik både från remissinstanserna och från den övriga 
redovisningsprofessionen. Även den interna osäkerheten att fullfölja projektet vittnar om en 
misstro på projektet och dess slutprodukt. Ur ovanstående resonemang kan följande 
forskningsfrågor identifieras:  
 

 Kan K2 innebära förenklad redovisning för mindre företag? 
 

 Är K2 en redovisningsmässigt bra lösning? 
 
Genom dessa forskningsfrågor ämnar vi diskutera om K2-projektet kan anses vara berättigat. 
 
 

1.4 Syfte 
 
Syftet är att skapa en ökad förståelse kring problematiken gällande införandet av ny reglering 
på redovisningsområdet. Vidare är syftet att diskutera vad projektet kan mynna ut i och hur 
detta kan implementeras i redovisningspraktiken. 
 
 

1.5 Avgränsningar 
 
Med hänsyn till den tid och de resurser som är till förfogande har avgränsningen skett till att 
ingående behandla K2 inom förenklingsprojektet och enbart beskriva övriga kategorier 
översiktligt. 
 
K2-projektet, som är det centrala i denna uppsats, pågår just nu och kommer så att göra även 
efter att uppsatsen är avslutad. Detta medför att en deadline för uppdateringar måste sättas. 
För att kunna färdigställa uppsatsen på ett tillfredsställande sätt är uppdateringen av dokument 
rörande förenklingsprojektet satt till den 11 maj 2008. 
 
Förenklingsarbetet är komplext och många gånger svårt att överblicka. Med detta i åtanke 
görs intervjuer med personer som är väl insatta i K2-projektet. Med tanke på projektets 
tidsbegränsning blir det nödvändigt att bara intervjua personer med den yttersta 
spetskompetensen. Respondenterna får ses som experter på området.  
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2 Teoretisk referensram 
 
Den teoretiska referensramen inleds med en sammanfattning av hur teorikapitlet är upplagt. 
Teorin tar upp den svenska regleringen på redovisningsområdet, med fokus på 
bokföringsnämnden. Vidare beskrivs den internationella normgivningen och därefter 
behandlas bokföringsnämndens K2-projekt. 
 

2.1 Sammanfattning 
 
Den teoretiska referensramens första avsnitt behandlar den svenska regleringen på 
redovisningsområdet, där begreppet god redovisningssed är centralt. Regleringen på 
redovisningsområdet är av ramverkskaraktär vilket betyder att lagarna är allmänna och saknar 
ofta praktiska lösningar. Istället skall dessa lösningar sökas i den kompletterande 
normgivningen som består av olika rekommendationer och praxis. Denna struktur uppfattas 
många gånger som komplex och svår för mindre företag. Därför har BFN startat 
förenklingsprojektet där K2 ingår.  
 
Nästa avsnitt tar upp den internationella regleringen där huvudaktörerna FASB och IASB på 
flera sätt skiljer sig åt i fråga om sätt att se på redovisningen. De två aktörerna påverkas av 
olika redovisningstraditioner där de största skillnaderna påverkar vad som ses som en riktig 
redovisning. Även skillnader gällande redovisningens koppling till beskattningen och 
ägarförhållandena i olika delar av världen påverkar regleringen. Även detta resulterar i ett 
komplext regelverk för mindre företag. Därför startade IASB ett förenklingsprojekt för små 
och medelstora företag.  
 
Det tredje och avslutande avsnittet handlar om förenklingsprojektets K2-kategori. Där 
behandlas historiken kring och bakgrunden till projektet för att ge läsaren en grundläggande 
uppfattning om varför BFN anser en förändring nödvändig. Vidare tas uppdelningen mellan 
de olika kategorierna upp för att förtydliga vilka företag som berörs av förändringarna. 
Projektet syftar till att förenkla för företagen i upprättandet av årsredovisning/årsbokslut och 
även de huvudsakliga förändringarna behandlas. Slutligen presenteras kritiska åsikter från 
remissinstanserna och bemötanden av dessa från BFN, för att öka läsarens förståelse för K2-
projektets syfte.  
 
 

2.2 Svensk reglering 
 
I Sverige är utgångspunkten ur ett juridiskt perspektiv att en årsredovisning skall upprättas i 
enlighet med vad som kan anses vara god redovisningssed, vilket de menar är lagstiftningens 
rättsliga standard. Standarden anges i lag men det materiella innehållet bestäms genom 
kompletterande normgivning, då lagstiftningen inom redovisningsområdet har 
ramverkskaraktär. Konsekvensen av ramverksreglering är att den är så allmän att det inte 
finns konkreta svar på praktiska redovisningsproblem i lagtexten, utan en lösning får istället 
sökas i den kompletterande normgivningen. På så vis ges de kompletterande normgivarna en 
stark ställning inom redovisningens område (Edenhammar & Thorell 2005). 
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Med god redovisningssed menas att företag i sin redovisning skall följa lagar, 
rekommendationer och praxis. Lagstiftningen inom redovisningsområdet utgörs främst av 
1999 års bokföringslag (BFL) och 1995 års årsredovisningslag (ÅRL). BFL, som styr vilka 
som är bokföringsskyldiga, är en exklusiv reglering vilket innebär att någon kompletterande 
reglering inte medges. ÅRL omfattar bland annat regler gällande bokslut, värderingsprinciper 
och vilka ytterligare upplysningar som skall lämnas (Edenhammar & Thorell 2005).  
 
Den kompletterande normgivningen har stor vikt i utvecklingen av god redovisningssed i 
Sverige, detta gäller både privata som statliga normgivare. Den kompletterande 
normgivningen utges främst av BFN, Rådet för finansiell rapportering och 
branschorganisationen för revisorer och rådgivare (FAR SRS).  Alla dessa organisationer ger 
ut råd och rekommendationer för redovisningens reglering (Edenhammar & Thorell 2005).  
 

2.2.1 Bokföringsnämnden 
 
BFN är en myndighet som är placerad under regeringens finansdepartement och som har egen 
instruktion och eget anslag. BFN har huvudansvaret för utvecklingen av god redovisningssed i 
Sverige och sköter detta genom att bland annat ge ut allmänna råd och rekommendationer. 
Nämnden är ansvarig för att hålla landets småföretagare informerade och uppdaterade 
gällande redovisningsfrågor. BFN är även statens expertorgan inom redovisningsområdet 
genom att man bland annat biträder regeringskansliet i redovisningsfrågor och medverkar i 
redovisningsrättsliga utredningar. Ytterligare en viktig uppgift för nämnden är att ge yttranden 
till domstolar gällande vad som kan anses som god redovisningssed i olika avseenden (BFN 
2008a). 
 
Nämnden har elva ledamöter som utses av regeringen. Nämnden består inte utav 
redovisningsexperter utan ledamöterna kommer från olika delar av det svenska ekonomiska 
samhället, exempelvis FAR SRS, Svenskt Näringsliv, Finansdepartementet och Skatteverket. 
(BFN 2008b).  
 
Enligt bokföringslagens åttonde kapitel bär BFN ansvaret för utvecklandet av god 
redovisningssed. Bokföringsnämndens normgivning sker bland annat genom att nämnden 
meddelar allmänna råd om tillämpningen av bokföringslagen och årsredovisningslagen (BFN 
2008c). 
 
Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR) heter den serie redovisningsrekommendationer 
BFN ger ut. De allmänna rekommendationerna innehåller enbart råd som BFN gett ut vilket 
medför att råden som publiceras i BFNAR hamnar ur det sammanhang de ingår i. De är ofta 
relaterade till någon bestämmelse i BFL eller ÅRL och måste således läsas tillsammans med 
bestämmelsen för att kunna förstås på rätt sätt. Att endast läsa ett råd är därför otillräckligt för 
den som vill få en fullständig bild av vad som gäller inom ett aktuellt område (BFN 2008c). 
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2.3 Internationell reglering 
 
Den internationella redovisningsregleringen styrs av Financial Accounting Standards Board 
(FASB) och International Accounting Standards Board (IASB). FASB är USA:s dominerande 
normgivare på redovisningsområdet och IASB är ett internationellt organ med säte i Europa.  
Även om de båda härstammar ur samma tradition, den anglosaxiska traditionen, så gör de två 
olika tolkningar utav den. Om företag inte redovisar enligt samma regler, rekommendationer 
och normer blir deras finansiella rapporter i praktiken olika (Smith 2006). 
 

2.3.1 Kontinental och anglosaxisk tradition 
 
IASB och FASB har påverkats av de grundläggande skillnaderna som härstammar från 
olikheter i redovisningstraditionerna. Den kontinentala traditionen (västeuropeiska länderna 
med undantag för Storbritannien, Irland och Holland) som påverkat IASB har sin grund i 
civilrättsliga traditioner vilka i sin tur är baserade på nedskrivna lagar. Den anglosaxiska 
traditionen (Storbritannien, Irland, Holland, USA och de brittiska samväldesländerna) som 
påverkar FASB bygger däremot på sedvanerätt, kompletterat med prejudikat från domstol 
(Smith 2006).  
 
Beroende på vilken tradition normgivarna härstammar från skiljer sig synen på vad som är en 
”riktig” redovisning. FASB: s anglosaxiska syn menar att redovisningen är riktig om den ger 
en rättvisande bild av verkligheten. Den kontinentala synen som influerar IASB anser att 
riktig redovisning är redovisning som stämmer överens med lagen (Smith 2006). 
 
En annan stor skillnad mellan traditionerna är ägarförhållandena. I kontinentala länder ägs 
företagen till stor del av relativt få ägare, till exempel stat eller bank. I dessa länder riktar sig 
regleringen in på att skydda ägarna och ge information till staten. I anglosaxiska länder är 
företagen i högre grad börsnoterade, vilket ger en betydligt större ägarspridning. Här 
fokuserar regleringen på att ge ägarna rätten till en bättre inblick i företagen och tillgång till 
mer intern information (Nobes & Parker 2000). 
  
Ytterligare en skillnad mellan traditionerna är kopplingen mellan redovisning och beskattning. 
Här har den kontinentala traditionen en stark koppling till skatten, vilket innebär att företags 
redovisade resultat ligger till grund för taxeringen (Smith 2006). I kontinentala länder är 
därför skattelagstiftningen dominerande. I den anglosaxiska traditionen är redovisningen 
frikopplad från skatten. Regleringen riktar istället in sig på marknadens informationsbehov 
(Nobes & Parker 2000). 
 

- 6 - 
 



2.3.2 Internationella normgivare 
 
IASB är en självständig, privatfinansierad standardsättare på redovisningsområdet med bas i 
London. Styrelsemedlemmarna kommer från nio olika länder och bidrar till en mångfald 
gällande kompetens och erfarenhet. IASB startades 2001 och tog då över ansvaret efter 
International Accounting Standards Committee (IASC) som grundades 1973. IASB är 
förpliktigad att i allmänhetens intresse utveckla en samling högkvalitativa, begripliga och 
genomförbara redovisningsstandarder. Dessutom samarbetar IASB med nationella 
standardsättare för att uppnå konvergens mellan olika länders redovisningsstandarder (IASB 
2007a). IASB: s regelverk utgörs av en övergripande föreställningsram samt standarder för 
olika ekonomiska områden. Standarderna utgörs av de International Financial Reporting 
Standards (IFRS) som IASB gett ut och de International Accounting Standards (IAS) som 
IASC tidigare gav ut. Detta omfattande regelverk kallas för IAS/IFRS (FAR 2008). 
 
Amerikanska FASB har sedan 1973 haft huvudansvar för utgivningen av standarder gällande 
redovisning och finansiell rapportering. Organisationen är officiellt erkänd av statliga 
Securities and Exchange Commission (SEC) och revisorsorganisationen American Institute of 
Certified Public Accountants (AICPA) att vara behörig myndighet. FASB: s uppdrag är att 
etablera nya och förbättra befintliga standarder för att vägleda och utbilda rådgivare, 
redovisare och andra användare av finansiell information (FASB 2007a). För att förbättra 
redovisningsregleringen driver FASB olika tekniska projekt. Dessa projekt resulterar i de 
standarder som organisationen ger ut, Statement of Financial Accounting Standards (FASB 
2007b). 
 
De båda standardsättarna har sedan oktober 2002 tillsammans drivit ett projekt för att öka 
överensstämmelsen mellan de båda organisationernas regelverk. Detta kallas för 
konvergensprojektet och riktar sig dels till att arbeta bort skillnaderna mellan de nuvarande 
regelverken och dels till att framtida normgivning skall harmoniseras (FASB 2007b). 
 

2.3.3 IFRS för små och medelstora företag 
 
I december år 2000 lämnade den avgående styrelsen i IASC sin avslutande rapport. Den 
innehöll bland annat ett uttalande om att det finns en efterfrågan av ett särskilt regelverk för så 
kallade SME-företag5. Kort efter sitt tillträde i januari 2001 startade IASB arbetet med att 
utveckla redovisningsstandarder som skulle passa för små och medelstora företag. Under 
2002 visade Trustees of the IASC Foundation, som finansierar IASB, sitt stöd för projektet 
genom att omformulera målen med verksamheten. Målet att även ta hänsyn till de mindre 
företagens behov i arbetet med att utveckla IFRS lades till. På samma sätt har Standards 
Advisory Council (SAC) uppmuntrat IASB att fullfölja projektet. IASB utkom i februari 2007 
med ett utkast till regelverk för SME-företag, kallat IFRS för SME (IASB 2007b). 
 
IASB har haft grundtanken med verksamheten att samma regler skall gälla för alla typer av 
företag. Inga skillnader skall göras mellan stora och små företag, juridiska enheter och 
koncerner eller om företagen är verksamma i ekonomiskt utvecklade länder respektive 
utvecklingsländer. Denna grundtanke har länge kritiserats och detta är en av anledningarna till 
beslutet att ge ut ett förenklat regelverk (Rundfelt 2007).  
 

                                                 
5 SME-företag, Små och medelstora företag, från engelskans Small and Medium-sized Entities.  
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Enligt Rundfelt (2007) gäller de stora förändringarna området upplysningar medan antalet 
förenklingar gällande värderingar är få. Den största förenklingen med det nya regelverket 
anser han vara att antalet sidor är mycket mindre än nuvarande regelverk. Detta beror på att 
IASB valde en lösning där de enklare alternativen ingår i utkastet till IFRS för SME, medan 
det i de mer avancerade alternativen refereras till IAS/IFRS (IASB 2007b). På grund av detta 
innehåller standarderna många hänvisningar till det befintliga regelverket vilket gör att 
Rundfelt (2007) anser det inte kan stå på egna ben, vilket är ett av syftena med regelverket.  
 
IFRS för SME riktar sig enligt utkastet till företag med ungefär 50 anställda, även om tanken 
är att även mindre företag skall kunna upprätta sina finansiella rapporter enligt regelverket. 
Det är upp till respektive lands behöriga organ att reglera detta närmare. IASB har dock angett 
följande företag som icke-lämpliga för ett förenklat regelverk: 
 

• noterade företag och finansiella institutioner  
• dotterföretag där moderföretaget tillämpar IFRS  
• företag som är av stor ekonomisk betydelse i sitt hemland (Rundfelt 2007). 

 
De finansiella rapporterna är utformade att möta informationskraven från långivare, 
leverantörer, kreditvärderingsinstitut, kunder och aktieägare som inte deltar i ledningen av 
företaget (Rundfelt 2007).  
 
IFRS för SME är inte heltäckande utan hänvisar till IAS/IFRS på ett flertal områden. Några 
områden som inte tas upp av den förenklade regleringen är redovisning i höginflationsländer, 
aktiebaserade betalningar, jord- och skogsbruk samt delårsrapportering. Inte heller 
redovisning av leasingkontrakt, resultat per aktie, rörelsegrensrapportering eller redovisning 
av försäkringsavtal behandlas (Rundfelt 2007). 
 
Efter diskussioner mellan IASB och olika intressenter har några förenklingar för SME 
föreslagits. De mest påtagliga är: 
 

• Utvecklingskostnader får alltid kostnadsföras.  
• Aktier i intressebolag får värderas till anskaffningsvärde även i koncernredovisningen.  
• Goodwillvärdering behöver endast ske när det finns en indikation på att värdet gått 

ner, istället för årligen.  
• Aktuariella vinster och förluster skall inte fördelas enligt någon av de metoder som 

IAS 19 anger, utan istället redovisas över resultaträkningen när de uppkommer.  
• Verkligt värde för jord- och skogsbruk krävs endast när det finns marknadspriser.  
• Flera förenklingar när det gäller redovisningen av finansiella instrument. Den största 

är att det bara skall finnas två klasser av instrument; sådana som värderas till upplupet 
anskaffningsvärde och de som värderas till verkligt värde (Rundfelt 2007). 

 
IASB planerade ursprungligen att presentera slutversionen av IFRS för SME under den senare 
halvan av 2008 (IASB 2007b). Enligt Rundfelt (2007) innebär detta att en slutlig standard 
tidigast kan träda i kraft under 2009.  
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2.4 K2-projektet 
 

2.4.1 Bakgrund 
 
Redovisningsrådets rekommendationer, som riktar sig till noterade företag, har tidigare 
regelbundet anpassats av BFN för att kunna gälla även för mindre företag. Under våren 2004 
beslutade BFN att upphöra med detta för att istället ta fram samlade regelverk för olika 
kategorier av företag. Företagen skulle grupperas efter storlek och respektive kategoris 
regelverk reglerar upprättandet av årsbokslut/årsredovisning (FAR 2006).  
 
Aktiebolagsgruppen tillsattes senare under 2004 efter ett beslut av BFN och Skatteverket. 
Gruppen hade som uppgift att föreslå förenklingar gällande små och medelstora företag på 
området redovisning och beskattning. Gruppen kom bland annat fram till att det inte är 
lämpligt att tillämpa samma regelverk för mindre aktiebolag som för enskilda näringsidkare 
(BFN 2005a). 
 
Aktiebolagsgruppen prövade även om ett antal metoder för förenkling som presenterats 
gällande enskilda näringsidkare även kan appliceras på mindre aktiebolag. Ovanstående 
metoder utgörs av: 
 

• Ytterligare samordning av redovisning och beskattning  
• Alla regler i ett samlat dokument 
• Förkortat och förenklat regelverk genom att antalet tillåtna lösningar minskas 
• Tydliga undantagsregler från komplicerade redovisningsprinciper utvecklas med 

väsentlighetsprincipen som grund (BFN 2005a). 
 
Samtliga dessa metoder fann Aktiebolagsgruppen lämpliga även för mindre aktiebolag. 
Gruppen menade även att metoderna kan ligga till grund för betydande förenklingar. Med 
detta som grund utvecklades ett utkast till allmänt råd, som bland annat innehåller 
förenklingar gällande av-, ned- och uppskrivningar av maskiner, inventarier och fastigheter. 
Förslaget innehöll även en begränsning av alternativa metoder vid redovisning av löpande 
arbeten samt ett flertal undantagsregler till komplicerade redovisningstekniska metoder (BFN 
2005a). Dessa förslag lämnade Aktiebolagsgruppen in som en principskiss till allmänt råd och 
förslag på lagändringar i årsredovisningslagen och inkomstskattelagen (BFN 2006). 
Rapporten som innehöll dessa förslag överlämnades i april 2005 och innebar att gruppens 
arbete avslutades och överlämnades till BFN (BFN 2005a). 
 
I februari 2006 överlämnade regeringen propositionen Förenklade redovisningsregler med 
mera till Riksdagen. Denna grundar sig dels på Aktiebolagsgruppens rapport och dels på en 
anpassning till EG-rätten. Propositionen ger förslag till ändringar bland annat gällande mindre 
företags bokföringsskyldighet där reglerna om löpande bokföring, årsbokslut, årsredovisning 
och arkivering skall förenklas. Detta skall åstadkommas genom att delar av befintligt 
regelverk ändras eller upphävs samt genom att de mer komplicerade reglerna enbart skall 
gälla för större företag. En sådan förändring påverkar bland annat de mindre företagens 
skyldighet att upprätta årsredovisning, finansieringsanalys och koncernredovisning samt 
skyldigheten att utse revisor. Målet med förändringarna är att de mindre företagens 
redovisningsbörda skall minska (Prop. 2005/06:116). 
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Vid den tidpunkten bestod det samlade regelverket gällande redovisning av ett antal lagregler, 
allmänna råd, uttalanden, rekommendationer med mera. De flesta av dessa har sin 
utgångspunkt i de internationella redovisningsreglerna. Årsredovisningar som följer av dessa 
blir på grund av de stora kraven på upplysningar väldigt omfattande. Därför driver BFN sedan 
några år ett förenklingsprojekt, riktat till företag som inte är bland de största. Målsättningen 
med projektet är att minska antalet regler, samla reglerna i ett enda allmänt råd, samt förenkla 
och förtydliga regelverket generellt sett. Reglerna skall skrivas utifrån användarnas behov och 
synvinkel istället för med de internationella reglerna som utgångspunkt (BFN 2007b). 
 
I oktober 2006 skickade BFN ett allmänt råd med vägledning för K1, enskilda näringsidkare 
som upprättar förenklat bokslut (BFNAR 2006:1), på remiss. Det allmänna rådet reglerar vad 
som skall bokföras i näringsverksamheten, löpande bokföring och bokslutsfrågor (BFN 
2006b). Förslaget ersatte BFN Rekommendation 11 Enskild näringsidkares bokföring från 
den 1 januari 2007 (FAR 2006). 
 
I februari 2007 skickade BFN ett förslag till vägledning om årsredovisning i mindre 
aktiebolag (K2) på remiss (BFN 2007b). I vägledningen har BFN samlat de regler som gäller 
när en årsredovisning skall upprättas i vad som anses som mindre aktiebolag enligt 
årsredovisningslagen (BFN 2007a).  
 
Vägledningen innehåller lagregler och BFN:s allmänna råd samt förklarande kommentarer 
och exempel till reglerna. Målsättningen är att vägledningen skall innehålla alla regler som 
krävs för att upprätta en årsredovisning som uppfyller årsredovisningslagens krav. 
Vägledningen skall vara tillräckligt uttömmande för att ett företaget inte skall behöva använda 
andra källor, såsom andra vägledningar, rekommendationer eller uttalanden när 
årsredovisningen skall upprättas (BFN 2007a). BFN:s syn är att förenkling kan uppnås med 
hjälp av schablonregler med tydliga gränser, minskade alternativ och mindre krav på 
tilläggsupplysningar. Av den anledningen föreslås till exempel schablonregler för 
nyttjandeperioder (BFN 2007b). Skulle en årsredovisningsfråga inte vara reglerad i 
vägledningen skall företaget söka vägledning i de principer som vägledningen hänvisar till. 
Vid frågor gällande den löpande bokföringen och arkivering av räkenskapsinformation 
tillämpas bokföringslagens bestämmelser och BFN:s normgivning på det aktuella området 
(BFN 2007a). BFN:s förslag var att det remitterade allmänna rådet skulle träda i kraft den 1 
januari 2008, något som ännu inte skett (BFN 2007b). 
 
BFN arbetar även med att ta fram ett regelverk för K3, större företag. Det allmänna rådet för 
större företag kommer i stort sett att möjliggöra de redovisningslösningar som är tillåtna idag 
(BFN 2007b). Då förenklingsarbetet främst riktar sig mot de mindre företagsformerna, K1 
och K2, väntas inte regleringen för K3 förändras i någon större omfattning, utan istället syfta 
till att förtydliga och samla vägledningen (Rundfelt 2007). Planen är att regelverket för K3 
skall kunna träda i kraft under 2009. För den fjärde kategorin, K4 finns redan ett färdigt 
regelverk, de internationella IAS/IFRS-standarderna (FAR 2006). 
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2.4.2 Vilka företag skall redovisa enligt K2? 
 
Målet med BFN:s förenklingsarbete är att göra redovisningen enklare för mindre företag. 
Detta gör en uppdelning av företag i olika grupper nödvändig. BFN har valt att 
förenklingsarbetet skall baseras på fyra olika kategorier av företag, K1-K4. För att möjliggöra 
en sådan uppdelning är det nödvändigt att bestämma olika gränsvärden och kriterier gällande 
vilken kategori företagen tillhör (FAR 2006). 
 
Regelverket för den första kategorin K1 trädde i kraft den 1 januari 2007 (BFN 2006b). 
Samtidigt ändrades 6 kap. 3§ bokföringslagen (1999:1078) vilket innebar att alla 
bokföringsskyldiga som inte upprättar årsredovisning skall upprätta årsbokslut. Företag med 
en nettoomsättning på normalt högst tre miljoner kronor och som inte måste upprätta 
årsredovisning kan välja att upprätta ett förenklat årsbokslut (FAR 2006).  
 
K1 innefattar enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut. Den ursprungliga 
tanken från BFN var att det förenklade årsbokslutet är ett frivilligt val för enskilda 
näringsidkare, handelsbolag med fysiska ägare och ideella föreningar. Ett ytterligare krav för 
att få upprätta ett förenklat årsbokslut är att nettoomsättningen normalt är högst tre miljoner 
kronor (Precht 2007). Dock gäller reglerna än så länge inte handelsbolagen, eftersom en sådan 
förenkling kräver ändringar i skattelagstiftningen. Ett företag som får upprätta ett förenklat 
årsbokslut men som istället väljer att upprätta ett årsbokslut skall följa de regler i 
bokföringslagen och den normgivning som gäller för årsbokslut (FAR 2006). 
 
Regleringen för K2 tas fram i olika varianter beroende på företagsform. Utkastet som 
presenterades under 2007 riktar sig till aktiebolag i K2. Därefter kommer reglering gällande 
andra företagsformer som inte får upprätta förenklade årsbokslut. Även vissa företag som har 
annan bolagsform, till exempel enskilda näringsidkare med nettoomsättning över tre miljoner 
kronor, som är för stora för att få upprätta förenklat årsbokslut men tillräckligt små för att 
slippa upprätta årsredovisning, kommer så småningom omfattas av ett K2-regelverk (Precht 
2007).  
 
Gränsdragningen mellan K2 och K3 utgår ifrån årsredovisningslagen (1995:1554) och dess 
bestämmelser om vad som är stora respektive små företag. Där definieras stora och små 
företag som: 
 

större företag:  
• företag vars andelar, teckningsoptioner eller skuldebrev är upptagna till 

handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför 
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller 

• företag som uppfyller mer än ett av följande villkor: 
a) medelantalet anställda i företaget har under vart och ett av de två 

senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 50, 
b) företagets redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två 

senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 25 miljoner kronor, 
c) företagets redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två 

senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 50 miljoner kronor. 
 
… mindre företag: företag som inte är större företag. (ÅRL 1 kap. 3§) 
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K2 innefattar företag som enligt ÅRL definieras som mindre företag och K3 omfattar de 
större företagen. En stor skillnad mellan kategorierna är att de mindre, K1 och K2, är 
regelbaserade medan K3 är principbaserad. För K3 kommer i stort sett samma regler gälla 
som idag, det vill säga med utgångspunkt i ÅRL (Precht 2007). 
 
Det finns två varianter av K2, beroende på om företaget avslutar sin bokföring med att 
upprätta en årsredovisning eller ett årsbokslut. Detta regleras i bokföringslagens (1999:1078) 
sjätte kapitel: 
 

1 § Företag som tillhör någon eller några av följande kategorier skall för varje 
räkenskapsår avsluta bokföringen med en årsredovisning och offentliggöra den 
enligt 2 §: 

1. aktiebolag,  
2. ekonomiska föreningar,  
3.  handelsbolag i vilka en eller flera juridiska personer är delägare,  
4. företag som omfattas av lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut 

och värdepappersbolag eller lagen (1995:1560) om årsredovisning i 
försäkringsföretag,  

5. stiftelser som är bokföringsskyldiga enligt denna lag, dock inte stiftelser som 
får använda sina tillgångar uteslutande till förmån för medlemmar av en viss 
eller vissa släkter och som är bokföringsskyldiga endast på grund av 2 kap. 3 
§ första stycket 

6. större företag 
7. företag som är moderföretag i en större koncern. 

3 § Andra företag än sådana som avses i 1 § skall, om de inte upprättar 
årsredovisning, för varje räkenskapsår avsluta den löpande bokföringen med ett 
årsbokslut. (BFL 1999:1078) 

 
Beroende på om företaget upprättar årsbokslut eller årsredovisning skiljer sig bland annat 
kraven på tilläggsupplysningar. En annan skillnad är att eget kapital redovisas på olika sätt. 
Dock är den fundamentala basen densamma för båda paketen. Samma värderingsregler gäller 
och balansräkningen innehåller samma poster (Precht 2007). 
 
Gränsdragningen mellan K3 och K4 utgår från den internationella regleringen, avseende vilka 
företag som skall redovisa enligt IAS/IFRS-standarderna. K4 utgörs av de företag som, 
frivilligt eller på grund av att de är noterade, upprättar en koncernredovisning enligt IAS/IFRS 
(FAR 2006). 
 
Vill ett företag inte följa det regelverk man enligt definitionerna tillhör, kan en högre kategori 
väljas. Det regelverk som väljs skall dock följas i sin helhet. Det är sålunda inte tillåtet att på 
ett område tillämpa K2-regleringen och på ett annat område välja K3-regleringen. Inget 
reglerat tvång att tillämpa K2 kommer att komma innan K3-reglerna träder i kraft (FAR 
2006). BFN arbetar parallellt med K2-arbetet med att ta fram ett allmänt råd för större företag, 
det vill säga K3. Dock prioriteras arbetet med att slutföra K2-delen innan en remiss avseende 
K3 sänds ut (BFN 2008d). 
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Figur 2.1 Förenklingsprojektets kategorier (Egen konstruktion) 
 

2.4.3 Förändringar 
 
Införandet av de nya regelsamlingarna K1-K4 syftar primärt till att göra redovisningen 
enklare för mindre företag (FAR 2006). Detta avsnitt lyfter fram de största förändringarna 
som följer av utkastet till vägledning för K2 (BFN 2007a). 
 
Ny struktur 
 
Enligt BFN:s kanslichef Gunvor Pautsch är den största förenklingen för företagen att alla 
regler samlas på ett ställe. Tidigare har företagen kunnat hämta vägledning från ett flertal 
olika källor, vilket har resulterat i ett flertal luckor och gråzoner regelverket. Företagen har på 
vissa områden kunnat göra lite som de vill (Precht 2007). 
 
Pautsch menar att många företag, framför allt de mindre som saknar egna 
redovisningsresurser, kan ha svårt för att hitta olika regler. Genom att samla vägledningen i en 
enda regelsamling för varje kategori skall detta nu avhjälpas (Precht 2007). 
 
Vägledningen i K2 är regelbaserad vilket innebär en mer detaljerad reglering än tidigare. För 
att förenkla för K2 har BFN strävat efter att ge företagen så få valmöjligheter som möjligt. 
Dessutom arbetar BFN efter att årsredovisningarna skall innehålla ett minimalt antal 
tilläggsupplysningar (Precht 2007). 
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Även strukturen för regelverket K2 är nytt. Efter en kortare inledning följer: 
 

A. Lagregler och allmänna råd 
B. Kommentarer 
C. Exempel (BFN 2007a). 

 
Strukturen skiljer sig idag gällande reglering där Bokföringslagen (1999:1078) och 
Årsredovisningslagen (1999:1554) i princip enbart innehåller lagregler och där ytterligare 
vägledning kan fås från andra källor, till exempel BFN:s allmänna rekommendationer (FAR 
2008).  
 
Regelverket innehåller även ett kostnadskapitel, något som inte funnits i tidigare 
normgivning. Detta förtydligar i vilken period exempelvis konsult- och reklamkostnader skall 
redovisas. Vägledningen innehåller även ett mer heltäckande kapitel om intäkter. I regelverket 
för K2 tas vissa typer av intäkter upp, något som inte görs i nuvarande normgivning från BFN 
(BFN 2006a). 
 
Ej tillåtet att ta upp egenupparbetade immateriella tillgångar 
 
Kapitel 10 i utkastet till vägledning för K2 behandlar immateriella och materiella 
anläggningstillgångar. I avsnittet Grundläggande bestämmelser kan det utläsas att 
egenupparbetade immateriella tillgångar inte får lov att tas upp i balansräkningen: 
 

10.3. En egenupparbetad immateriell anläggningstillgång får inte redovisas som 
tillgång. Utgifter hänförliga till en sådan tillgång ska redovisas som kostnad. 
(BFN 2007a) 
 

Förbudet att aktivera egenupparbetade immateriella tillgångar diskuteras ytterligare under 
avsnittet Kommentarer: 
 

I ÅRL 4 kap. 2 § anges att kostnader för forskning och utvecklingsarbeten och 
liknande arbeten som är av väsentligt värde för rörelsen under kommande år får 
tas upp som immateriell anläggningstillgång. I det allmänna rådets punkt 10.3 
finns dock en begränsning för företag som tillämpar detta allmänna råd, vilken 
innebär att dessa företag inte får ta upp egenupparbetade immateriella 
anläggningstillgångar, trots att ÅRL ger vissa möjligheter därtill. Detta innebär 
att forskning och utvecklingsarbeten som företaget själv har bedrivit aldrig får 
aktiveras, utan utgifterna för detta ska redovisas som kostnad direkt. Detta gäller 
oavsett om det är företagets egen personal eller externa konsulter som har utfört 
utvecklingsarbetet. På samma sätt gäller det de övriga kostnader som kan uppstå 
i samband med utvecklingsarbetet t.ex. kostnader för patentsökning. Det 
avgörande för om kostnaderna får aktiveras eller inte är om det är en 
egenupparbetad tillgång eller om det är en förvärvad tillgång och inte om 
kostnaden är intern eller extern. 
 
Utgifter för förvärvade immateriella anläggningstillgångar får däremot redovisas 
som tillgång. (BFN 2007a) 

 

- 14 - 
 



BFN menar att aktivering av egenupparbetade immateriella tillgångar inte kan tillåtas 
eftersom en av huvudprinciperna för K2 är försiktighetsprincipen (BFN 2007b). Gunvor 
Pautsch menar att värdering av immateriella tillgångar är bland det svåraste man kan göra i 
redovisningen (Precht 2007). Eftersom de immateriella tillgångarna, särkilt de 
egenupparbetade, inte varit föremål för en transaktion mellan två oberoende parter är det svårt 
att bedöma värdet. BFN menar vidare att det allmänna rådet innehåller förenklade av- och 
nedskrivningsregler. Om egenupparbetade immateriella tillgångar skall tillåtas, krävs i sin tur 
mer komplicerade av- och nedskrivningsregler (BFN 2007b). 
 
Funktionsindelad resultaträkning ej tillåten 
 
ÅRL möjliggör användning av två olika varianters resultaträkning, kallade kostnadsindelad 
och funktionsindelad resultaträkning. Enligt utkastet till vägledning för K2 är enbart den 
kostnadsindelade resultaträkningen tillåten (BFN 2007b). Det allmänna rådets tredje kapitel 
behandlar Årsredovisningens utformning och hantering. Under avsnittet om 
Årsredovisningens presentation kan följande läsas: 
 

3.2. Förvaltningsberättelsen, resultaträkningen och balansräkningen ska ställas 
upp enligt de uppställningsformer och med de rubriker, underrubriker och poster 
som anges i punkterna 4.1 – 4.3. 
 
Andra rubriker, underrubriker eller poster än de som finns i detta allmänna råds 
uppställningsformer får inte användas. (BFN 2007a) 

 
Punkt 3.2 hänvisar gällande resultaträkningen till uppställningsformeln i 4.2 som inte lämnar 
utrymme för något annat än en kostnadsindelad resultaträkning (BFN 2007a). 
 
BFN menar att upprättandet av en funktionsindelad resultaträkning kräver mer av 
redovisningen än vad en kostnadsindelad gör. För att kunna presentera en funktionsindelad 
resultaträkning krävs att företaget gör ett antal löpande fördelningar, vilket i sin tur grundar 
sig på avancerade analyser och bedömningar av företagets verksamhet. Syftet med K2 är ett 
förenklande regelverk där företagen inte skall behöva göra komplicerade beräkningar och 
bedömningar, eller ha tillgång till avancerade redovisningssystem. Därför har BFN valt att 
enbart tillåta kostnadsindelad resultaträkning (BFN 2007b). 
 
Avsättningar till pensioner  
 
I nu gällande reglering är det tillåtet att fritt välja mellan att klassificera pensionsförpliktelser 
som avsättning eller ansvarsförbindelse. Enligt BFN:s utkast till vägledning för K2 skall alla 
pensionsförpliktelser i balansräkningen redovisas som avsättningar (BFN 2006a). Under 
avsnittet om Balansräkningen, i kapitel 16 Avsättningar, står särskilt om pensioner: 
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16.11. Ett företags pensionsutfästelser ska redovisas till följande värden: 
a) Ett åtagande om pension som uteslutande är beroende av värdet på en av 
företaget ägd tillgång: 

- redovisat värde för tillgången 
b) Övriga pensionsåtaganden: 

- kapitalvärdet beräknat i enlighet med lagen (1967:531) om tryggande av 
pensionsutfästelser m.m. respektive värdet enligt allmän pensionsplan. I 
förekommande fall ska värdet minskas med pensionsstiftelses förmögenhet till 
den del stiftelsen säkerställer samma utfästelser. Pensionsstiftelsens 
förmögenhet ska vid beräkningen värderas i enlighet med 3 kap. 3 § 
stiftelselagen (1994:1220) (BFN 2007a). 

 
BFN menar att pensionsförpliktelser genom sin koppling till lagen (1967:531) om tryggande 
av pensionsutfästelse med mera skiljer sig från övriga avsättningar. Nämnda lag har till syfte 
att skydda förvärvad pensionsrätt och innehåller bland annat bestämmelser om hur 
pensionsförpliktelsen skall värderas och redovisas. Det får till följd att reglerna gällande 
avsättningar till pensioner på två punkter skiljer sig åt från reglerna som behandlar övriga 
avsättningar. Dels skall pensionsförpliktelserna alltid nuvärdesberäknas och dels skall alla 
förpliktelser beaktas, oavsett när i tiden de förväntas infrias (BFN 2006a). 
 
Schablonmässig värdering tillåts 
 
Ytterligare en förändring som BFN tror kan innebära en förenkling för företagen är att 
schablonmässig värdering tillåts i vissa fall. I vägledningens andra kapitel som behandlar 
grundläggande principer kan följande utläsas: 
 

2.4. En balansräkningspost ska värderas med utgångspunkt i de verkliga 
inkomster alternativt utgifter eller intäkter alternativt kostnader som är relevanta 
för värderingsåret. Ett företag kan i vissa fall använda sig av en schabloniserad 
värdering. 
 
Schabloniserad värdering kan användas om 
a) det är svårt att få fram de riktiga uppgifterna, eller 
b) en mer noggrann värdering inte kan motiveras av kostnadsskäl. 
 
Dessutom ska följande tre punkter vara uppfyllda 
• det finns ett relevant och tillförlitligt underlag för schablonen, 
• tillämpningen är konsekvent, och 
• schablonen kan antas ge ungefärligen samma värde som en värdering utifrån 
årets faktiska inkomster alternativt utgifter eller årets faktiska intäkter alternativt 
kostnader (BFN 2007a). 

 
Enligt BFN kan den schablonmässiga värderingen tillämpas vid till exempel redovisning av 
inkuranstrappa, semesterskulder eller värdering av lager hos detaljhandelsföretag (BFN 
2006a). 
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2.4.4 Kritik 
 
Remisstiden för utkastet till vägledning gick ut i maj 2007 och BFN håller nu på att justera 
och ändra i texterna. Mest kritik får BFN för att man misslyckats med att föra ut budskapet 
hur förenklingen skall ske. Enligt Gunvor Pautsch på BFN är den största förenklingen att alla 
regler som gäller K2 samlas på ett ställe (Precht 2007). 
 
Pautsch menar att BFN fått in många bra synpunkter från remissinstanserna och att dessa är 
väldigt kompetenta. De ser dock inte problemen från en småföretagares synvinkel vilket 
skapar många meningsskiljaktigheter. Flera av remissinstanserna har kritiserat att många 
valmöjligheter tas bort. Man har till exempel reagerat kraftigt på att ÅRL tillåter aktivering av 
utgifter för egenupparbetade immateriella tillgångar samtidigt som K2 inte gör det. Kritiker 
har till och med menat att det i ett allmänt råd inte är tillåtet att förbjuda någonting som lagen 
tillåter. Enligt Pautsch är anledningen att värdering av immateriella tillgångar är bland det 
svåraste man kan göra inom redovisning (Precht 2007). Professor Per Thorell genomförde 
under 2006 en utredning på BFN:s uppdrag och han såg då inga problem med att nämnden i 
ett allmänt råd inskränker tillämpningen av regler i årsredovisningslagen. Motiveringen till 
detta är att K2 inte är någon föreskrift och inskränkningarna inte är i strid med ÅRL och 
ligger inom BFN:s normgivande mandat (Thorell 2006). Pautsch menar att förenkling bygger 
på balans. Om förenkling sker genom schablonisering så kostar det något i andra ändan 
(Precht 2007). 
 
Några remissinstanser har kritiserat tiden för införandet av det nya regelverket. Bland annat 
gäller detta FAR SRS som i sitt remissvar menar att det för närvarande pågår ett antal 
utredningar som sannolikt kommer att medföra krav på omarbetningar av K2. Exempel på 
sådana utredningar är sambandet mellan redovisning och beskattning, förenklingsarbeten 
avseende årsredovisningslagen och förändringar av EU: s 4:e och 7:e bolagsdirektiv. BFN 
menar att man skulle få vänta med förenklingsprojektet till 2011-2012 om man tog hänsyn till 
detta. Pautsch menar även att man aldrig skulle bli färdiga om man skulle vänta på alla 
utredningar (Precht 2007). 
 
Ytterligare kritik från remissinstanserna gäller att funktionsindelad resultaträkning inte tillåts. 
Det är enligt BFN bara ett mindre antal av de berörda företagen som valt att använda sig av 
detta. Enligt Pautsch värnar BFN inte om en liten krets, utan vill förbättra för det stora 
flertalet. Företagen kan alltid välja att applicera regleringen för K3 om funktionsindelad 
resultaträkning önskas tillämpas. BFN går remissinstansernas kritik till mötes genom att 
besluta att de gamla reglerna skall behållas parallellt med att de nya antas. Därmed kan 
företagen välja vilket regelverk man vill följa fram till dess att utredningarna resulterat i 
förslag, förslagen antagits av riksdagen och BFN:s gamla råd avskaffats. Pautsch menar dock 
att många remissvar ger förslag på konkreta förbättringar som tas tillvara genom att BFN 
successivt arbetar in förändringar i K2 (Precht 2007). 
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3 Metod 
 
I metodkapitlet presenteras uppsatsens vetenskapliga förhållningssätt, forskningsansats och 
angreppssätt. Slutligen ges en överblick av datainsamlingen genom en redogörelse av 
begreppen primärdata, sekundärdata och urval samt validitet och reliabilitet kopplat till 
uppsatsen. 
 

3.1 Vetenskapligt förhållningssätt 
 
Inom vetenskapen finns två dominerande vetenskapliga perspektiv, hermeneutiken och 
positivismen. Dessa är två olika sätt att se på verkligheten (Holme & Solvang 1997). Nedan 
beskrivs främst hermeneutiken eftersom vi använt oss av detta förhållningssätt. 
 
Hermeneutiken ser verkligheten som föränderlig och oförutsägbar (Holme & Solvang 1997). 
Inom förhållningssättet är ledorden tolkning och förståelse, vilket i sin tur innebär att 
tolkningsresultatet påverkas av forskaren. Om två oberoende forskare tolkar samma 
information är det väldigt stor sannolikhet att dessa tolkningar skiljer sig åt (Vikström 2005). 
 
Det centrala inom hermeneutiken är att forskaren studerar, tolkar och försöker förstå olika 
problem (Andersen 1998). Den hermeneutiska tolkningsprocessen handlar om att forskaren 
pendlar dels mellan förförståelse och förståelse och dels mellan del och helhet för att öka 
förståelsen för ett visst fenomen (Holme & Solvang 1997). Förförståelsen utgår från det som 
forskaren redan vet, i form av exempelvis värderingar, referensramar och förutfattade 
meningar, men bidrar även till att forskaren skapar ny förståelse. Det är även viktigt att 
forskaren pendlar mellan att gå in på djupet i vissa delar av problemen och att se helheten, för 
att på så sätt öka förståelsen (Andersen 1998). 
 
Inom positivismen bygger all vetenskaplig relevant forskning på konkreta observationer där 
forskaren på ett neutralt sätt strävar efter att fastslå säkra fakta. Här är kvantitativ 
hypotesprövning grundläggande. I motsats till hermeneutiken är det inom positivismen viktigt 
att forskaren inte använder sig av personliga värderingar, uppskattningar, bedömningar och 
egna åsikter då objektiviteten är central (Holme & Solvang 1997). 
 
Uppsatsarbetet har fokuserats på att öka förståelsen kring problematiken gällande ny 
redovisningsreglering för K2-företag. Uppsatsen söker inte efter något absolut svar. De svar 
vi fått ifrån respondenterna har tolkats och lett till nya frågor. Vår huvudsakliga tolkande 
forskningsmetod visar därmed på ett hermeneutiskt förhållningssätt. 
 
 

3.2 Forskningsansats 
 
Det finns i princip två alternativa tillvägagångssätt när syftet är att producera ny kunskap om 
samhället, organisationer eller mänskligt beteende. Dessa är deduktion och induktion, vilka 
brukar kallas för bevisföringens respektive upptäcktens väg. Valet av forskningsansats anger 
tillvägagångssätt för den vetenskapliga processen (Andersen 1998).  
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Den deduktiva ansatsen utgår från befintlig teori för att testa denna i praktiken. En deduktiv 
studie innebär att forskaren, utifrån generella principer, drar slutsatser om enskilda händelser. 
Exempelvis utgår forskaren från teorier om en studerad samhällsstruktur för att säga något om 
strukturen hos andra konkreta delar av samhället (Andersen 1998).  
 
Induktiv forskning tar sin utgångspunkt i empirin och grundar sig i fallstudier för att beskriva 
det generella. Syftet med detta är att arbeta fram ny kunskap kring ett fenomen. Ett exempel 
på ett induktivt tillvägagångssätt är när en marknadsundersökning bland ett företags kunder 
skall säga något om vad hela kundbasen tycker (Andersen 1998).  
 
Man brukar även tala om en tredje forsningsansats, abduktion. Denna innebär en kombination 
av deduktion och induktion. Genom att forskaren pendlar mellan teori och empiri kan ny 
kunskap nås (Alvesson & Sköldberg 1994).  
 
I praktiken kan det inom samhällsvetenskaplig forskning ofta vara svårt att skilja mellan 
deduktiv och induktiv metod. Vårt uppsatsarbete präglas av en pendling mellan teori och 
empiri. Utgångspunkten för uppsatsarbetet har varit den teori som finns på området, vilken 
har influerat vår empiriska undersökning. De utförda intervjuerna har i sin tur gett oss ny 
kunskap som har påverkat oss att anpassa den teoretiska referensramen. Denna växelverkan 
mellan teori och empiri tyder på en abduktiv forskningsansats.  
 
 

3.3 Vetenskapligt angreppssätt 
 
Valet av hur information skall samlas in är en vital del av uppsatsskrivandet. Valet står mellan 
att använda en kvalitativ eller en kvantitativ metod. Den kvalitativa metoden för att samla in 
information passar bäst för denna uppsats. Kvalitativ metod är enligt Holme och Solvang 
(1997) ett försök att göra något annorlunda än den naturvetenskapligt förankrade kvantitativa 
metoden som innebär ett klart subjekt - objektförhållande mellan forskaren och det denne 
undersöker.  
 
Det centrala vid kvalitativa metoder är enligt Andersen (1998) att forskaren, genom olika 
typer av datainsamling, kan skapa en djupare förståelse för det problemkomplex som studeras. 
En djupare förståelse kan enligt Holme och Solvang (1997) uppnås genom att denne försöker 
sätta sig in i respondentens situation och se världen utifrån hans eller hennes perspektiv. Med 
detta som utgångspunkt försöker forskaren skapa en djupare och mer fullständig uppfattning 
om det som studeras. Den kvalitativa metoden undersöker saker som inte är mätbara, istället 
handlar det om att finna säregna och unika egenskaper.  
 
Den kvalitativa metoden kännetecknas av att den utgår från en specifik händelse och lämpar 
sig bäst till att ta reda på vad en specifik grupp tycker om en viss fråga eller hur de upplever 
en särskild situation (Kvale 1979). Enligt Holme och Solvang (1997) är kunskapssyftet med 
den kvantitativa metoden primärt ”förstående” och inte ”förklarande”. Kvalitativa 
undersökningar visar också mer på totalsituationen, vilket möjliggör ökad förståelse för 
sociala processer och sammanhang (Andersen 1998). 
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Beskrivningen av den kvalitativa metoden stämmer väl överens med vad vi vill uppnå med 
forskningen och därför lämpar sig den kvalitativa metoden bäst för uppsatsen. Grunden i vårt 
resonemang är att vi vill veta mycket om ett begränsat område och sätta oss in i hur 
yrkesverksamma på området resonerar om utvecklingen och framtiden inom detta specifika 
område.  
 
Det insamlade empiriska materialet avgränsas med koppling till avgränsningen för uppsatsen 
som helhet, det vill säga med tanke på tid, resurser och valt problemområde. Anledningen är 
att det vid insamling av kvalitativ data lätt kan bli utsvävningar utanför det specificerade 
problemområdet. Valt ämnesområde kräver en introduktion till Bokföringsnämndens 
förenklingsprojekt i stort för att sedan trattas ner till det studerade specifika K2-projektet. 
 
En nackdel med den kvalitativa undersökningen är att intervjuerna inte blir likadana. 
Tolkningen blir därför inte entydig (Andersen 1998). Ytterligare en nackdel är att efter ett 
antal intervjuer har genomförts, får frågeställaren en större inblick i ämnet, och börjar redan 
då göra generaliseringar och dra slutsatser, vilket kan vara till skada för uppsatsen. 
 

3.3.1 Vald metod för insamling av data 
 
Vi har för insamlingen av empirisk data valt kvalitativ intervju. I den kvalitativa intervjun 
strävar forskarna efter att låta intervjupersonerna få påverka samtalets utveckling (Holme & 
Solvang 1997). Eftersom de vi intervjuar är väl insatta i problematiken kring K2-projektet vill 
vi i så liten grad som möjligt påverka intervjun. På så sätt ämnar vi att intervjun kan komma 
att handla om de delarna som respondenterna anser vara viktigast. 
 
För en kvalitativ intervju kan struktureringsgraden variera beroende på forskarens syfte med 
den empiriska undersökningen (Holme & Solvang 1997). Vår avsikt är att lägga upp ramarna 
för intervjun, och sedan låta respondenten resonera inom dessa. Detta uppnås genom att vi 
förbereder intervjufrågor som ger respondenten utrymme att påverka resonemanget i önskad 
riktning. En sådan struktureringsgrad ligger till grund för att vi som forskare dels kan utveckla 
kunskapen om K2-projektet och dels få helt ny kunskap på området. 
 

3.3.2 Kritisk granskning av vald metod 
 
Valet av kvalitativ metod för insamling av data innebär att ett fåtal, det vill säga 
respondenterna, får sin röst hörd istället för den stora mängden. Detta gör att det resultat som 
presenteras inte går att generalisera till en större grupp (Andersen 1998).  
 
Ett av målen med den kvalitativa intervjun är att den skall genomföras med så lite styrning av 
samtalet som möjligt och även med en så liten påverkan på intervjupersonen som möjligt 
(Andersen 1998). Dock har intervjufrågorna i sig självklart en påverkan på samtalet och det 
finns en risk att detta kan få konsekvenser för respondentens svar.  
 
Med den kvalitativa intervjun följer en risk att respondenten missförstås eller att forskaren 
tolkar ett svar på ett felaktigt sätt. Det finns även en risk att respondentens svar innehåller 
information som är irrelevant för uppsatsen (Andersen 1998). 
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3.4 Datainsamling 
 

3.4.1 Primärdata och sekundärdata 
 
När forskaren själv eller med hjälp av en medhjälpare samlar in information om ett fenomen 
kallas det för primärdata (Andersen 1998). Uppsatsens primärdata utgörs av det empiriska 
material som samlas in i form av kvalitativa intervjuer med personer som är insatta i K2-
projektet.  
 
Information som samlats in av andra personer, forskare, eller institutioner och som senare 
används i uppsatsen kallas för sekundärdata (Andersen 1998). Exempel på sekundärdata som 
används i uppsatsen är hemsidor, böcker, artiklar och uppslagsverk. 
 

3.4.2 Urval 
 
Vi har utfört intervjuer med tre redovisningsexperter som är väl insatta i BFN:s 
förenklingsprojekt. Respondenterna är anställda på olika revisionsbyråer i Göteborg och har 
stor erfarenhet och kunskap gällande förenklingsarbetet. Vi valde att kontakta de största 
revisionsbyråerna eftersom vi anser att de har den kompetensen som krävs. Valen av 
respondenter har gjorts efter en dialog med respektive byrå, som rekommenderat lämpliga 
intervjupersoner. 
 

3.4.3 Källkritik 
 
Det är viktigt att vara kritisk till de källor som används i uppsatsarbetet. I uppsatsen 
förekommer flera källor från Internet som kan vara opålitliga eftersom informationen när som 
helst kan försvinna samt att det ofta kan saknas en känd upphovsman som ligger bakom 
publikationen.  
 
Uppsatsen bygger främst på information hämtad från Bokföringsnämnden och Regeringens 
hemsidor vilket får bedömas som trovärdiga källor. Det finns även en risk att informationen 
blir vinklad då mycket information kommer från samma källa och då denna källa står under 
stark politisk påverkan. 
 

3.4.4 Validitet 
 
Validitet handlar om huruvida rätt sak har mätts (Holme & Solvang 1997). Data som ligger 
till grund för uppsatsen skall vara giltig och relevant. Giltighet innebär en bra koppling mellan 
teori och empiri medan relevans handlar om att det empiriska begrepps- eller variabelurvalet 
är relevant, kopplat till problemställningen (Andersen 1998).  
 
För att styrka att den insamlade informationen håller en hög validitet har vi valt respondenter 
med relevant expertis kopplat till uppsatsens ämne. Sekundärdata har inhämtats från 
ursprungskällor vilket ökar uppsatsens validitet. Missuppfattningar av teoretiska begrepp vid 
intervjuerna har undvikits då båda frågeställarna är insatta i ämnet. Om relevansen börjat 
minska under någon av intervjuerna har förutbestämda frågor ställts för att leda diskussionen 
tillbaka till problemställningen. 
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3.4.5 Reliabilitet 
 
Reliabilitet handlar om i hur hög grad resultaten från en undersökning påverkas av 
tillfälligheter. Det är därmed viktigt att den mätmetod eller det mätinstrument som väljs mäter 
det som forskaren vill mäta. God reliabilitet betyder att slutsatserna skulle bli de samma 
oberoende av dem som utförde undersökningen (Andersen 1998).  
 
Då uppsatsen är utarbetad genom kvalitativa intervjuer är det svårt att säkerställa en hög 
reliabilitet. Det är möjligt att andra svar hade erhållits om andra respondenter hade förfrågats. 
Reliabiliteten kan höjas genom att standardisera tillvägagångssättet. Det får dock inte 
standardiseras för mycket eftersom frågorna kan ändras i en kvalitativ undersökning. Det 
finns en risk för feltolkningar och missförstånd under intervjuerna. För att minimera denna 
risk spelades intervjuerna in. Vid oklarheter kontaktades respondenten igen. Respondenterna 
har även granskat respektive del av empirin, för att säkerställa en hög reliabilitet. 
 
 

- 22 - 
 



4 Empiri 
Här återges våra intervjuer med Jan Hanner, Pär Falkman och Magnus Nilsson. En kort 
presentation av respondenterna följs av att intervjuerna återges i sammanhängande text, 
kopplat till problemformuleringens olika områden. 
 

4.1 Jan Hanner 
 
Jan Hanner har varit anställd på Öhrlings PriceWaterhouseCoopers i Göteborg sedan 1982. 
Han har arbetat som auktoriserad revisor i 15 år och därefter som redovisningsspecialist i sex 
år. I rollen som redovisningsspecialist agerar han rådgivare till byråns revisorer i 
komplicerade redovisnings- och revisionsfrågor. Hanner är väl insatt i BFN:s 
förenklingsprojekt för mindre företag. Nedan återges intervjun som gjordes den 6 maj 2008. 
 

4.1.1 Intervju 
 
Kan K2 innebära förenklad redovisning för mindre företag?  
 
Jan Hanner påpekar att K2:s gränser på 50/25/50 gör att ungefär 95 % av alla aktiebolag kan 
välja att tillämpa K2. Den lilla delen som blir över bryr BFN sig inte så mycket om att 
förenkla för eftersom de bolagen är så pass stora att de ofta behöver en mer avancerad 
redovisning. Helt klart är att ambitionen är att förenkla och kompromissa. Sedan kan man 
alltid fundera på hur mycket förenklingar blir det, när en massa detaljregler införs. Han menar 
att kopplingar kan dras till regelverket för K1, där det finns mängder av detaljregler för hur 
exempelvis värdering skall ske och vilka gränsvärden som gäller. Då är det mycket tveksamt 
om förändringarna bidrar till förenkling, eftersom det blir många nya saker att förhålla sig till. 
 
Han berättar hur de i dagsläget behandlar frågan på Öhrlings. Om företagen inte har några 
uppenbara behov av att redovisa på ett mer avancerat sätt, som exempelvis funktionsindelad 
resultaträkning eller egenupparbetade immateriella tillgångar, så finns det ingen anledning att 
inte tillämpa K2. Samtidigt har byrån sagt att företagen kan köra på med sina gamla regler 
som vanligt om de vill, eftersom det kommer dröja en längre tid tills både K2 och K3 är 
färdigt. Det finns ingen anledning att slänga sig över K2 första dagen. 
 
Hanner menar att den stora bördan inom redovisning utan tvekan är den löpande bokföringen, 
där företagen i stor omfattning brukar ta hjälp utifrån. Det innebär att det även vid 
årsredovisningen är många bolag som hyr in tjänsten, antingen genom sin revisor eller genom 
en bokföringsbyrå. Därmed sköts redan redovisningen av kompetenta konsulter som inte är i 
behov av en förenklad redovisning. 
 
Gällande avsättningar till pensioner anser Hanner att K2 bidrar till förenkling. 
Pensionsåtaganden som ligger utanför balansräkningen, som ansvarsförbindelser, kommer att 
försvinna i K2 och troligtvis även i K3. En annan förändring är de schablonmässiga 
värderingar och periodiseringsposter som är lika från ett år till ett annat. Samtidigt finns det 
gränsvärden även där och det kan finnas poster där företagen måste ta ställning om de får 
redovisa eller inte, vilket är försvårande omständigheter. Det låter ändå som en förenkling 
men det är för tidigt att säga säkert än.  
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Jan Hanner är fundersam till hur K2 kan fungera över tid. Det är tveksamt om det blir bra om 
BFN fastställer K2 och så blir det uppdateringar varje år. Det måste finnas en stabilitet i 
regelverket eftersom verkligheten faktiskt inte förändras så mycket för de enskilda företagen. 
Det är de få företagen som ligger i gränslandet mellan K2 och K3 och de företag med udda 
företeelser som kommer att behöva annan reglering. De kommer ändå troligtvis att välja det 
mer avancerade K3 från första början.  
 
Den största förenklingen gällande svenska företags administrativa kostnader enligt Hanner är 
inte just K2 utan de nya gränsdragningarna, 50/25/50, vilket även gör att det försvinner ett 
stort antal koncernredovisningar. Med den tidigare gränsdragningen omfattades betydligt fler 
företag. Nu försvinner runt 60 % av alla koncernredovisningar och delårsrapporter, vilket i sig 
innebär en större förenkling och besparing än K2. 
 
Jan Hanner menar att ett samlat regelverk inte känns fel, eftersom det underlättar att veta vart 
informationen skall inhämtas någonstans. Han säger att det just nu är det ganska otydligt, 
speciellt för dem som inte är insatta eller tycker att redovisning är det viktigaste i tillvaron. De 
flesta vill bara att det skall fungera, då det ofta enbart är ett underlag för beskattningen och 
möjligtvis ger en överblickande bild av verksamheten. Hanner anser att det samlade 
regelverket är den största förenklingen och liknar det vid en typ av kokbok för hur man skall 
redovisa. Han anser dock att strukturen med regler, kommentarer och exempel kan diskuteras. 
Det kan vara lite svårläst emellanåt när samma information dyker upp på flera ställen.  
 
Ambitionen med K2 är att det skall ta kortare tid för företagen att göra årsredovisningen. 
Hanner tycker att BFN gör det lätt för sig genom att anta att det är företagens primära fokus. 
Frågan är hur viktigt det är för företagen om de använder sig av K2 eller det tidigare 
regelverket, hur pass mycket bryr de sig. Om man jämför med K1 som varit i bruk ett drygt år 
så visar Öhrlings PriceWaterhouseCoopers undersökningar att de små företagen inte ens vet 
vad K1 är. Det finns inga företagare som kastar sig över nya saker som BFN ger ur. 
Möjligtvis om de har en redovisningsrådgivare som upplyser om förändringar. 
 
Det är enligt Hanner svårt att bedöma hur många företag som inte kan tillämpa K2, då 
redovisningen skulle ge en helt felaktig bild. Exempelvis gällande egenupparbetade 
immateriella tillgångar, där de företag som håller på att utveckla någonting hamnar illa till om 
de inte får ta upp det de håller på att utveckla i balansräkningen. Samtidigt har BFN sagt att 
det är svårt att värdera egenupparbetade immateriella tillgångar, och att det därför inte skall 
ingå i ett förenklande regelverk. Dessa företag hänvisas till K3 istället. Gällande förbudet av 
funktionsindelad resultaträkning i K2 anser Hanner inte det vara något stort problem eftersom 
det enbart finns enstaka mindre företag som tillämpar den formen. 
 
Hanner är inne på att K2 mer är för ”de närmaste sörjande i branschen” än att det faktiskt 
kommer att förändra någonting. När företagarna lämnar ifrån sig årsredovisningen till sin 
redovisningsbyrå så kommer det troligtvis bli samma räkning efter det här som innan. De 
förenklingar som görs kommer inte vara speciellt påtagliga. Effekten för företagen, mätt i 
pengar, tror inte han kommer att bli så stor. Om en årsredovisning görs på en dag, hur många 
minuter sparar man då?  
 

- 24 - 
 



Han tror inte att revisorerna kommer att påverkas allt för mycket eftersom de tar ställning till 
andra saker, som till exempel värderingsfrågor. Det kan dock bli enklare om det inte finns 
exempelvis immateriella tillgångar i balansräkningen då revisorerna slipper ta ställning till 
dem. Förenklingsreglerna gällande nedskrivningsprövningar kan även antas förenkla, 
eftersom K2 säger att tillgångar som skrivs av på fem år vanligtvis inte behöver prövas för 
nedskrivning. Något som definitivt förenklar är att det ställs mindre krav på 
tilläggsupplysningar och uppskrivna redovisningsprinciper, vilket förenklar för den som skall 
upprätta och värdera. 
 
Jan Hanner menar slutligen att vi får vänta och se vad det blir för K2 till slut. BFN skall på 
något sätt mala ner gällande lagar, rådets rekommendationer och bokföringsnämndens 
allmänna råd, stoppa det i en gryta, röra om och få ihop något som blir bra. Som 
redovisningsteoretiker är han lite orolig för hur resultatet kommer bli.  
 
Är K2 en redovisningsmässigt bra lösning? 
 
Hanner menar att det har funnits en klar tendens av att redovisningen i Sverige har blivit mer 
och mer komplex. Det kan även diskuteras hur bra det är att man har skilda regelverk som gör 
att redovisningen blir olika för olika parter. Detta är bland annat grunden till beskattning, 
vilket gör att företagen kan få olika beskattningsunderlag beroende på vilken kategori av 
företag man tillhör. Det kan i sin tur få olika effekter på hur ditt egna kapital ser ut.  
 
Att samla det under ett bräde anser Hanner enbart positivt för dem som inte är insatta i 
redovisning, utan bara måste göra det. Något som bidrar till den uppfattningen är att BFN låst 
paketet, det finns inget utrymme för egna tolkningar. Det är lätt att ta bort tolkningar i teorin, 
men om man tittar på hur redovisningens regler är och har varit uppbyggda så har det funnits 
väldigt mycket principer som skall tolkas i praktiken. Han menar att det ibland känns som att 
BFN lägger sig i för mycket när redovisaren inte få tolka eller ta intryck ifrån annat håll.  
 
Det har funnits många synpunkter på K2 från både teoretiker och från praktiker, exempelvis 
gällande om BFN har rätt att förbjuda metoder som är tillåtna enligt ÅRL. BFN har till och 
med tagit in en konsult för att reda ut detta, vilket känns som ett beställningsjobb. Hanner 
säger att han som redovisare kan gråta en skvätt för att man åter trycker in koncernbidrag. 
Hanner anser att det är en styggelse ur teoretisk synvinkel då det inte har något som helst med 
rörelsen att göra. Han kan ändå acceptera det i och med att det medför en förenkling. 
 
Hanner menar att det kan vara ett problem att BFN har ett flertal olika intressen som påverkar. 
Han vill inte dra det så långt som att säga att K2 tas fram av folk som inte kan redovisning, 
men den redovisningsteoretiska kunskapen varierar ändå, beroende på om man i grunden är 
jordbrukare, från skatteverket eller från FAR SRS. Det blir ingen konsensus utan en massa 
kompromisser. Detta kan jämföras med Redovisningsrådet, numera Rådet för finansiell 
rapportering, som bara är redovisare och inte har något annat syfte än att det som produceras 
skall vara så korrekt och bra som möjligt ur redovisningsteoretisk synvinkel. Det blir mycket 
enklare att hantera.   
 
Jan Hanner menar att regelverket måste ses utifrån dess ambition, som inte är att vara 
redovisningsmässigt elegant, utan något som man skall kunna tillämpa utan att det kräver 
massa arbete. Detta är inget en redovisningsteoretiker kan hylla, men man får ändå acceptera 
att det inte är poängen. 
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4.2 Pär Falkman 
 
Pär Falkman arbetar sedan 1998 på Ernst & Young i Göteborg. Han är anställd som 
redovisningsspecialist på byråns Technical Department och har till uppgift att stödja 
revisorers arbete med att lösa svåra problem. Falkman har tidigare arbetat med utredningar på 
finansdepartementet och även skrivit artiklar i bland annat Balans samt författat 
redovisningslitteratur. Han är väl insatt i K2-projektet och har kontinuerlig kontakt med 
ansvariga på BFN. Nedan återges intervjun från den 9 maj 2008. 
 

4.2.1 Intervju 
 
Kan K2 innebära förenklad redovisning för mindre företag?  
 
Enligt Pär Falkman är K2 perfekt för exempelvis en svarvverkstad i utkanten av Göteborg, 
med fyra anställda och utan några planer på att expandera. Ett företag som säljer lokalt och 
inte investerar speciellt mycket. Å andra sidan är inte den nuvarande redovisningen eller 
redovisning enligt K3 svår för den typen av företag heller. Redovisning är svårt när företaget 
verkar i en komplex omvärld. Ett litet företag kan lika väl som ett stort ha en komplex 
omvärld. Enligt Falkman kan K2 aldrig tillämpas av mindre företag med hög tillväxt, 
exempelvis inom bioteknikindustrin eftersom den inte förmedlar en korrekt bild.  
 
I lite mer spännande bolag än svarvverkstaden händer det lite mer både på skuldsidan och på 
tillgångssidan. En företagare som vill kunna se effekten av sina egna företagsmässiga beslut 
kan inte förlita sig på att K2 avbildar detta över huvud taget. En fördel med K2 är att 
företagen kan välja det en gång och sedan byta till K3. När de väl gjort det kan de inte byta 
tillbaka igen, då hoppande mellan regelverk är inte tillåtet. Det är bra eftersom det är många 
företag som kan ha den tendensen. 
 
K2 kan passa många företag, men de företagen har enligt Falkman inga problem idag heller, 
eftersom det inte händer så mycket spännande saker där. Men där det händer mycket kommer 
K2 ställa till problem, om de vill använda det. Han berättar att han själv avråder dem, han ser 
ingen anledning att byta till K2. Företagen har inga problem att redovisa idag och det är heller 
inte jobbigt att redovisa enligt K3. Dessutom sparar de väldigt lite på att välja K2 eftersom 
banken och övriga intressenter kommer att ställa högre krav på årsredovisningen.  
 
Falkman anser att fördelarna med K2 är övervärderade av BFN och pekar på att nämnden fått 
omfattande kritik för det. Den enda fördelen han ser är att skatt och redovisning ser likadant 
ut. Företagen skickar egentligen in resultaträkningen till skatteverket, vilket är en bonus. Det 
är många gånger det största problemet för redovisaren, att hela tiden vara tvungen att arbeta 
med två parallella regelverk. Det problemet tar K2 bort men Falkman tycker inte riktigt att det 
räcker, det är för få fördelar.  
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Pär Falkman menar att K2 ger en relativt kort årsredovisning som skall skickas in till 
bolagsverket, eftersom upplysningskraven är nerskurna. Då uppstår problemet gällande vad 
banken skall ta beslut på. K2 skapar egentligen en balansräkning som består av ett traditionellt 
rörelsekapital, anläggningstillgångar och lån, vilket kan liknas vid ett exempel från en 
grundkurs i bokföring. Avsättningar försvinner nästan helt och hållet och enbart förvärvade 
immateriella tillgångar finns med. Problemet är att bolagen enligt Falkman oftast inte är så 
enkla. K2 är praktiskt om det fungerar för de som driver verksamheten, men Falkman tror att 
företagets intressenter kommer att ställa sådana krav på systemet att de kommer få problem. 
 
Falkman tror att BFN har en övertro på att de som driver företag som ligger inom K2 plötsligt 
skall börja sköta redovisningen själva. Företagarna är entreprenörer som i princip inte har 
någon fokus på redovisning. De har oftast en allmänekonomisk kunskap precis som vem som 
helst men hänger inte alls med i några resonemang om enkla poster i balans- och 
resultaträkning. Han menar även att en vettig ekonom på ett K2-företag vill att någon 
utomstående kontrollerar att redovisningen är okej, vilket medför att företagen inte sparar 
några större summor genom att redovisa enligt K2. Falkman tror heller inte att företagarna i 
och med K2 kommer utföra mer ekonomiarbete själv.  
 
Han är tveksam till om målen med förenklingsarbetet kan uppnås då de som förstår K2 är 
redovisningsprofessionen, det vill säga samma ekonomer som redan behärskar regelverken. 
Företagarna kommer inte helt plötsligt att förstå mer av redovisningen, de kan ofta inte ens 
deklarera själva. Detta kommer förmodligen hamna på de nya redovisningskonsulterna ifall 
revisionsplikten dessutom släpps för bolag som omsätter mindre än 80 miljoner kronor. Om 
ett företag sedan inte vill så behöver de inte revidera, utan kan sköta all redovisning själva. 
Han menar att det kommer att bli spännande att se hur det går. Redovisningen i Sverige är 
väldigt skakig nu över huvud taget med alla utredningar som pågår samtidigt som 
samlingsvolymen spretar åt alla möjliga håll.  
 
Falkman menar att det BFN har gjort bra i K2 är att resultaträkningen blir mer lik en 
kassabok, eftersom redovisningen inte krånglas till med olika nyttjandeperioder. De som 
kommer att använda K2 kommer att nyttja schablonreglerna för avskrivningar, vilken i sin tur 
är hämtad från skattelagen. 
 
I praktiken menar Falkman att det är svårt att säga vad K2 kommer att innebära eftersom att 
revisorerna kommer att försvinna på sikt. Han tror inte att det kommer att fungera problemfritt 
ute i bolagen, utan de kommer att ha minst lika stort behov av en expertis. I företagen har man 
ofta en anställd som har ansvar för finans, personal och ekonomi, alltså ingen 
redovisningsexpert. Det är fel personer på företagen som skall klara av K2 och så länge 
kompetensen inte höjs inom företagen kommer problemet vara detsamma. Eftersom K2 är 
baserat på alla standards så måste företagen ha en bra kompetens kopplat till K2. 
 
Är K2 en redovisningsmässigt bra lösning? 
 
Utredningen av sambandet mellan redovisning och beskattning, som enligt Falkman förväntas 
komma fram till att kopplingen skall släppas, sätter K2 i ett nytt perspektiv. Då skulle man 
kunna hävda att K2 snarare är skatteredovisningsregler än extra redovisningsregler. K2 är mer 
av en handbok än en tolkning av redovisningsprinciper, där det står exakt hur man får och 
skall göra. 
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K2 ställer till det för de som idag är duktiga på redovisning eftersom de alltid måste komma 
ihåg vad som är tillåtet i K2 och motivet till detta. BFN vill inte ha en massa 
tolkningssituationer och det sympatiserar Falkman med, men samtidigt menar han att BFN 
hugger av benen på redovisningsämnet. Det är inte längre redovisning utan något mycket 
enklare. Balans- och resultaträkningarna är helt fastslagna och schablonmässiga metoder för 
av- och nedskrivningar införs, vilket resulterar att det inte är mycket till redovisningsregelverk 
egentligen.  
 
Falkman menar att BFN tar det som är god sed och slaktar det totalt. Han menar att BFN 
borde förklarat att det inte handlar om redovisning utan snarare om bokföringsteknik. Man 
skall inte blanda samman detta med till exempel IAS 19 om pensioner för det är som två olika 
världar. De borde kanske döpt K1 och K2 till något annat, exempelvis ”BFN:s handbok för 
upprättande av bokslut”. Baserat på att redovisningen i princip bara har blivit svårare och 
svårare så tycker han inte att en förenkling är fel, han är bara tveksam till om metoden är rätt. 
 
Pär Falkman tror att ett nytt regelverk tidigast kan bli tvingande 2010/2011 men är tveksam 
till om en förändring är nödvändig. Han tycker snarare att problemet är kompetensen i 
företagen, inte regelverket. Vem som helst får inte yttra sig i legala frågor, men nu tillåts vem 
som helst göra ekonomin i bolag som omsätter mycket pengar, har anställda och ansvar. 
Falkman anser att problematiken borde kunna attackeras från det hållet, hade kompetensen 
vart bättre hade inte förändringen behövts. Nu försöker BFN istället ordna ihop ett regelverk 
för vem som helst. Det kan vara ett sätt att höja kompetensen, men han tror inte att det 
fungerar eftersom grundfundamenten resultaträkning och balansräkning finns kvar. Att förstå 
vad periodiseringar innebär är inte normalt även på den enklaste nivån, eftersom personer 
utan ekonomiutbildning tänker i form av en kassabok. Falkman menar att det kan ses som en 
smäll på käften för alla som har redovisning som profession när man skapar en sådan här 
handbok. 
 
Så länge man kan acceptera att redovisningen visar en begränsad bild av verkligheten är K2 
perfekt enligt Falkman. Baserat på K2 går det inte att få en bra bild av verksamheten utan 
kompletterande information. Redovisare kommer alltid vara präglade av att helheten är en 
rättvisande bild. K2 är en modifikation på detta vilket medför att redovisare inte litar på K2. 
Pär Falkman drar slutsatsen utifrån redovisningsteorin att K2 inte kan bli något annat än 
värdelöst.  
 
 

4.3 Magnus Nilsson 
 
Magnus Nilsson arbetar på Grant Thornton i Göteborg. Han är i grund och botten auktoriserad 
revisor men har mer och mer gått över till att specialisera sig på redovisningsfrågor. Sedan 
1996 är han anställd som redovisningsspecialist och har som uppgift att stödja de olika 
områdena redovisning, revision, corporate finance och skatt i svårare redovisningsproblem. 
Nilsson är väl insatt i BFN:s förenklingsprojekt. Nedan redogörs för intervjun den 16 maj. 
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4.3.1 Intervju 
 
Kan K2 innebära förenklad redovisning för mindre företag?  
 
Magnus Nilsson tror inte att K2 kommer att innebära någon större skillnad för redovisningen, 
sett över hela populationen av K2-företag. De mindre företagen kommer antagligen inte att 
uppleva någon skillnad alls. Han tycker att tanken att förenkla för de mindre företagen i grund 
och botten är god. Han menar att det på pappret blir en förenkling att skriva av alla tillgångar 
på fem år, men tillägger att så är redan fallet för det flesta. De nya periodiseringsreglerna 
tycker han inte heller innebär allt för stora förenklingar. Nilsson misstänker att det inte heller 
kommer bli särskilt mycket billigare för företagen. Dock tror han att så många bolag som 
möjligt vill undvika K3. 
 
Nilsson pekar på att det sällan är de som driver företaget som sköter redovisningen, utan att 
det oftast sköts av en redovisningsbyrå. Företagarna kommer inte att bli mer intresserade av 
K2 bara för att det är ett samlat regelverk. Den nya strukturen tycker dock är bra med 
regelverket. Den gör att det blir mer konkret och att allt samlas på ett ställe. Företagen vet 
vilka som får använda sig av regelverket och de behöver inte titta på flera olika ställen, det är 
K2 som gäller och inget annat. Han tillägger dock att en sådan sammanställning ganska enkelt 
skulle kunna göras ändå.  
 
Han är även tveksam till om det kommer bli så mycket enklare när det gäller 
periodiseringsförändringarna. Det kommer i vilket fall inte bli så mycket enklare att redovisa 
att vem som helst kommer kunna göra det.  
 
För ett mindre hantverkarföretag tycker Nilsson att K2 kan duga bra, men i ett läge där detta 
vill expandera är det frågan om banken kommer att nöja sig med informationen som K2 ger. 
Bankerna fokuserar mycket på återbetalningsförmåga så de vill se en kassaflödesanalys, inte 
bara balansräkning och resultaträkning. 
 
Han menar att det blir en förenkling att fastställa fem år för avskrivningar, men tillägger att de 
flesta redan gör på det viset. Han tror inte det kommer att bli enklare för mindre företag, inte 
ens för de som sköter bokföringen själva.  
 
Grant Thornton har ingen officiell ståndpunkt gällande vilken kategori företagen bör lägga sig 
i. Frågan är om företaget har något behov av att ligga i K3, om det finns någon anledning att 
välja något som är mer komplext. För vissa företag är det en profilfråga, de vill visa en 
redovisningstekniskt bättre årsredovisning. Det blir en bedömning från fall till fall.  
 
Är K2 en redovisningsmässigt bra lösning? 
 
Nilsson tycker att största problemet med K-projekten är tajmingen för processen som sådan. 
BFN har utgått ifrån ett ganska spretigt regelverk och försökt samla ihop detta i K1-K4. De 
har konstaterat bakåt att det inte var speciellt bra med ÅRL som ramlag och olika 
redovisningsnormer som kompletterar. Det fanns BFNAR både för mindre, medelstora och 
stora bolag och även Redovisningsrådets rekommendationer, vars målgrupp var oklar. 
Dessutom tillkom senare IFRS på toppen av allt. Tanken att företagen delas in i kategorier 
som reglerar hur de skall redovisa tycker han är bra.  Ett problem i dagens läge är att det inte 
bara finns en god redovisningssed utan hur många som helst.  
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När BFN börjat med K2 märkte de efter ett tag att de inte kunde tvinga igenom regelverket. 
För att regelverket skulle kunna gå emot ÅRL så var man tvungna att göra det frivilligt. Nu 
kommer ännu ett regelverk införas vid sidan av de redan existerande. Så kommer det att se ut 
fram till dess att sambandet mellan redovisning och beskattning är utrett. Han menar vidare att 
det är osäkert när den utredningen är klar. Nilsson tycker att det är dåligt hanterat i Sverige 
eftersom K-projektet resulterar i att ytterligare fler principer öppnas upp. Det hade varit 
enklare att gå igenom det nuvarande regelverket i en snabb process för att sedan gå igenom 
kategorierna i lugn och ro. Om det skulle krävas fram till 2012 för att presentera K-paketen så 
borde BFN vänta till dess. De borde de inte släppa ut något innan det är helt klart.  
 
Han tycker att K2 för det mesta inte är en bra lösning sett ur ett redovisningstekniskt 
perspektiv. Sett utifrån att projektet drivs i förenklingens tecken går det att diskutera och på så 
sätt är han kluven i den frågan. Man skär bort väldigt mycket av redovisningen och K2 blir 
likt en manual. Nilsson säger att även om det är tänkt att allt skall stå i K2 och att man inte 
skall behöva tänka längre så kommer det fortfarande att dyka upp tolkningssituationer. 
 
Den stora fördelen med K2 är annars förändringarna gällande ett företags pensionsåtaganden. 
Idag visar företag i bästa fall pensionsförpliktelser som ansvarsförbindelse. Nilsson tycker att 
det inte alls känns bra, utan att det är klart att de skall in i BR på skuldsidan. Förhoppningsvis 
kommer K2 och troligtvis även K3 att förtydliga hur detta skall gå till. 
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5 Analys och reflektioner 
I kapitlet redogörs för vår analys, där empirin ställs mot teorin och våra tolkningar 
presenteras. I kapitlet återges våra reflektioner löpande i texten. 
 

5.1 Analysmodell 
 
För analysprocessen har vi utvecklat en egen analysmodell. Problemdiskussionen mynnade ut 
i två forskningsfrågor som i figuren benämns 1 och 2. Analysmodellen utgår från var och en 
av dessa forskningsfrågor som kopplas till den teoretiska referensramen och respondenternas 
synpunkter. I analysen kopplas teorin och empirin samman och våra tolkningar kan komma 
till uttryck. 
 

 

Figur 5.1 Analysmodell (Egen konstruktion) 
 

5.2 Kan K2 innebära förenklad redovisning för mindre företag?  
  
Ny struktur 
 
Enligt BFN är uppsamlingen av reglerna på ett ställa den största förenklingen med K2. 
Tidigare har vägledning hämtats från ett flertal olika källor och det har i sin tur resulterat i ett 
flertag luckor i regelverket (Precht 2007). Jan Hanner håller med om att ett samlat regelverk 
inte känns fel, eftersom det underlättar att veta vart informationen skall inhämtas någonstans. 
De båda andra respondenterna håller med om att regelverket just nu är ganska otydligt för de 
som inte är insatta. Falkman menar att redovisningen i Sverige är väldigt skakig nu, med flera 
parallella utredningar och en samlingsvolym som spretar åt alla möjliga håll. Vi tolkar detta 
som att alla inblandade parter är överens om att regelverket idag är ganska otydligt och svårt 
att hantera, särskilt för personer som inte dagligen handskas med redovisning.  
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BFN menar att de mindre företag som saknar egna redovisningsresurser kan ha svårt för att 
hitta olika regler. Detta skall nu lösas genom att samla vägledningen i en enda regelsamling 
för varje kategori (Precht 2007). Nilsson menar dock att företagarna inte kommer bli mer 
intresserade av redovisning bara för att det blir ett samlat regelverk. Samtidigt tycker han att 
den nya strukturen är det bästa med K2 eftersom det medför att man inte behöver titta på flera 
olika ställen. Han tillägger dock att en sådan sammanställning ganska enkelt skulle kunna 
göras ändå.  
 
Falkman menar att de som driver projektet har en övertro på att företag som ligger inom K2 
plötsligt skall börja sköta redovisningen själva. Hos företagarna ligger inte fokus på 
redovisning. De har en allmänekonomisk kunskap precis som vem som helst, men hänger inte 
alls med i några resonemang om enkla poster i balans- och resultaträkning. Han är tveksam 
till om målen med förenklingsarbetet kan uppfyllas eftersom att de som förstår K2 är 
redovisningsprofessionen, det vill säga samma ekonomer som redan behärskar regelverken. 
Företagarna kommer inte helt plötsligt att förstå mer av redovisningens grunder bara för att 
regelverket samlas på ett ställe. Vår tolkning är att BFN och respondenterna har olika åsikter 
på hur den nya strukturen kommer att påverka redovisningen i mindre företag. BFN menar att 
strukturen bidrar till att det blir lättare för mindre företag att redovisa själva. Respondenterna 
är tveksamma till att fler företag kommer att kunna redovisa själva som en följd av K2, 
eftersom K2 kräver en kompetens som finns i väldigt få företag. 
 
Vägledningen i K2 innebär en mer detaljerad reglering är tidigare. BFN menar att detta, 
kombinerat med att företagen får så få valmöjligheter som möjligt och ett minimalt antal 
tilläggsupplysningar bidrar till förenkling (Precht 2007). Hanner är tveksam till att detaljregler 
är en bra lösning. Kopplingar kan dras till regelverket för K1, där det finns mängder av 
detaljregler för exempelvis hur värdering skall ske och vilka gränsvärden som gäller. Detta 
innebär att det blir många nya saker att förhålla sig till.  
 
Falkman menar att K2 ger en ganska kort årsredovisning eftersom upplysningskraven är 
nerskurna. Han menar att det är troligt att bankerna och övriga intressenter kommer att ställa 
högre krav på årsredovisningen.  Strukturen i K2 skiljer sig från nuvarande 
redovisningsreglering som i princip enbart innehåller lagregler och där ytterligare vägledning 
kan fås från andra källor, till exempel BFN:s allmänna rekommendationer (FAR 2008). 
Hanner är tveksam till om den strukturen i K2 med regler, kommentarer och exempel är en 
bra lösning. Han menar att den kan vara lite svårläst emellanåt när samma information dyker 
upp på flera ställen.  
 
Vi tolkar detta som att respondenterna är tveksamma till flera av de strukturella 
förändringarna som K2 för med sig. De lyfter fram nackdelar med alla förändringar, och 
menar att förändringarna inte nödvändigtvis medför förenkling i praktiken. 
 
Ej tillåtet att ta upp egenupparbetade immateriella tillgångar 
 
BFN menar att aktivering av egenupparbetade immateriella tillgångar inte kan tillåtas 
eftersom det strider mot försiktighetsprincipen samtidigt som värdering av immateriella 
tillgångar är bland det svåraste man kan göra i redovisningen (BFN 2007b, Precht 2007). 
Vidare menar BFN att immateriella tillgångar, särkilt de egenupparbetade, är svåra att 
värdera. Dessutom kräver detta komplicerade av- och nedskrivningsregler vilket strider mot 
de förenklade av- och nedskrivningsregler nämnden valt att använda sig av (BFN 2007b).  
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Detta gör enligt Hanner att det svårt att bedöma hur många företag som egentligen kan 
tillämpa K2. De företag som håller på att utveckla någonting och därmed har egenupparbetade 
immateriella tillgångar, hamnar illa till om man inte får ta upp det man håller på att utvecklar i 
balansräkningen. K2 gör att redovisningen för dessa företag skulle ge en helt felaktig bild och 
därmed blir de tvingade att redovisa enligt en högre kategori. Falkman håller med och menar 
att K2 aldrig kan tillämpas av mindre företag med hög tillväxt, eftersom redovisningen inte 
förmedlar en korrekt bild. I lite mer spännande bolag vill en företagare kunna se effekten av 
sina egna företagsmässiga beslut, något K2 inte avbildar över huvud taget.  
 
Vår tolkning är att BFN med de här förändringarna tvingar små innovativa bolag redovisa 
enligt samma standarder som stora aktiebolag gör. K2 skulle för dessa företag varken ge 
någon positiv bild av verksamheten eller en särskilt rättvisande bild. De företag som inte har 
några egenupparbetade immateriella tillgångar kommer inte att påverkas och de som har det 
kommer troligtvis att tvingas redovisa enligt K3. Detta känns inte som en förenkling utan mer 
som en principfråga då BFN utgår ifrån försiktighetsprincipen.  
 
Funktionsindelad resultaträkning ej tillåten 
 
Enligt BFN kräver en funktionsindelad resultaträkning mer av redovisningen än vad en 
kostnadsindelad gör. En funktionsindelad resultaträkning kräver att företaget gör ett antal 
löpande fördelningar, vilket i sin tur grundar sig på avancerade analyser och bedömningar av 
företagets verksamhet. Eftersom syftet med K2 är förenkling skall företagen inte behöva göra 
komplicerade beräkningar och bedömningar och därför har BFN valt att enbart tillåta 
kostnadsindelad resultaträkning (BFN 2007b). Hanner anser inte att förbudet mot 
funktionsindelad resultaträkning är något stort problem eftersom det enbart finns enstaka 
mindre företag som tillämpar den formen. Dessa företag är dessutom ofta så stora att de utan 
att påverkas allt för mycket kan tillämpa K3. Då det är väldigt få aktiebolag som kommer att 
påverkas tolkar vi inte detta som någon större förenkling. Dessutom är de företag som berörs 
så pass stora att de ändå lätt kan gå över till att redovisa enligt K3. 
 
Avsättningar till pensioner  
 
Nu gällande reglering tillåter att företagen kan välja fritt mellan att klassificera 
pensionsförpliktelser som avsättning eller som ansvarsförbindelse. I K2 skall alla 
pensionsförpliktelser i balansräkningen redovisas som avsättningar (BFN 2006a). Hanner 
anser att K2 i det avseendet bidrar till förenkling. Även Nilsson är positiv och menar att detta 
är den stora fördelen med K2. Idag visar företag i bästa fall pensionsförpliktelser som 
ansvarsförbindelse. Han menar att det inte alls känns bra, utan att det är självklart att dessa 
skall in i balansräkningen på skuldsidan. Han hoppas att K2 kommer förtydliga hur detta skall 
gå till.  
 
Vi tolkar det som att respondenterna ser förändringarna gällande pensionsåtaganden som 
något positivt. BFN:s intention var att ta bort alternativen och på så sätt förenkla. 
Respondenterna är mer positiva över att alternativet att redovisa pensionsåtaganden som 
ansvarsförpliktelse förbjuds än att det blir en förenkling. De menar att årsredovisningarna på 
så sätt ger en bättre bild av verkligheten.  
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Schablonmässig värdering tillåts 
 
Schablonmässig värdering skall enligt BFN leda till en förenklad värdering vid redovisning av 
exempelvis inkuranstrappa, semesterskulder eller värdering av lager hos detaljhandelsföretag 
(BFN 2007a, BFN 2006a). Hanner påpekar att det fortfarande kommer att finnas gränsvärden 
för schablonmässig värdering. Företagen kommer att behöva ta ställning till om det finns 
poster som får redovisas vilket kan leda till försvårade omständigheter. Han menar att det låter 
som en förenkling men att det är för tidigt att vara säker. Nilsson är tveksam till om 
schabloniseringen gör det så mycket lättare att värdera. Det kommer i vilket fall som helst inte 
bli så mycket enklare att vem som helst kan göra det. Gällande att bestämma att alla 
avskrivningar skall göras på fem år påpekar Nilsson dock att detta redan oftast redan är praxis 
i dagsläget. Även om ett mindre aktiebolag skulle sköta sin egen redovisning så blir inte 
denna särskilt mycket enklare av att schablonmässig värdering tillåts.  
 
Vår tolkning är att detta på ett sätt kan ses som en förenkling, men att det samtidigt kan leda 
till andra problem, gällande gränsvärden. Vi tror att schablonmässig värdering kan leda till 
förenkling, förutsatt att de olika gränsvärdena inte är allt för svåra att behärska. De företag 
som idag i praktiken redan schabloniserar kommer behöva ta hänsyn till bestämmelserna 
gällande gränsvärdena. 
 
Övriga förändringar 
 
Hanner menar att de på Öhrlings bedömer om företagen har några uppenbara behov av att 
redovisa på ett mer avancerat sätt, som exempelvis funktionsindelad resultaträkning eller 
egenupparbetade immateriella tillgångar. Annars finns det ingen anledning att inte tillämpa 
K2. Eftersom det kommer dröja en längre tid innan K2 kan träda i kraft menar han att 
företagen bör köra på med sina gamla regler som vanligt. Falkman berättar att han själv 
avråder företag från att byta till K2 då han inte ser någon anledning till det. Företagen har inga 
problem med att redovisa i dagsläget, och det är heller inte jobbigt att redovisa som K3. Grant 
Thornton har ingen uttalad ståndpunkt i frågan men Nilsson utgår från om företaget har något 
behov av att ligga i K3, om det finns någon anledning att välja något som är mer komplext. 
 
Vi tolkar detta som att det råder en viss osäkerhet i branschen gällande hur man skall ställa sig 
till de nya regelverken fram tills att de blir tvingande. Hanner och Nilsson menar att de 
företag som inte behöver en mer avancerad redovisning bör redovisa enligt K2. Falkman 
anser att K3 inte är särskilt mycket svårare än K2 och att han därmed inte ser någon anledning 
att hänvisa till K2. Alla är dock överens om att det är bra att avvakta och se vad som blir av de 
nya regelverken. 
 
Hanner tror att räkningen för företagens redovisning kommer bli lika hög efter K2 som innan, 
eftersom arbetet med årsredovisningen är så pass begränsat i ett företag av den storleken. 
Falkman hävdar att K2-företag som sköter redovisningen själva fortfarande vill att någon 
utomstående kontrollerar redovisningen, därmed sparar man inte några större summor genom 
att redovisa enligt K2. Han tror heller inte att företagarna i och med K2 kommer utföra mer 
ekonomiarbete själv och på så sätt kan spara pengar. Nilsson tror inte de mindre företagen 
kommer att uppleva någon skillnad alls och att det inte heller kommer bli speciellt mycket 
billigare för företagen. Den största besparingen gällande företagens administrativa kostnader 
är enligt Hanner är inte reglerna i K2 utan de nya gränsdragningarna. Dessa medför att ett 
stort antal koncernredovisningar och delårsrapporter försvinner. Detta innebär en större 
förenkling och besparing än K2. 
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Falkman anser att BFN har övervärderat de fördelar som K2 medför. Han säger att K2 passar 
perfekt för företag som säljer lokalt och inte investerar i något speciellt, vilket Nilsson 
instämmer i när han säger att K2 skulle passa för små hantverkare. Falkman pekar vidare på 
att de företagen inte skulle ha några problem med att redovisa enligt K3 heller, eftersom 
redovisningen inte är komplex. Nilsson menar att banken troligtvis kommer att vilja ha mer 
omfattande information om företaget än vad K2 kommer att resultera i vilket Falkman håller 
med om. På så sätt kan K2 leda till att företag får problem enligt Falkman.  
 
Enligt Falkman är det tänkt att personer på företagen skall klara av K2, men menar att så 
länge kompetensen inte höjs kommer problemen att kvarstå. Företagen måste ha rätt 
kompetens för att klara av redovisning enligt K2. Både Nilsson och Hanner pekar på att det 
oftast inte är företaget själva som gör årsredovisningen utan det görs av kompetenta konsulter 
på en redovisningsbyrå. Hanner säger att dessa inte är i behov av förenklad redovisning.  
 
Det övergripande målet är att genom att förenkla göra redovisningen billigare för mindre 
företag. Vi tolkar respondenternas åsikter som att det finns ett stort tvivel för om målet kan 
uppnås. Den stora anledningen är att företag som idag inte sköter sin redovisning själva inte 
kommer att kunna göra det enligt det nya regelverket heller. Redovisningskompetensen är för 
låg på företagen. Dessutom kan banker och andra intressenters krav på tilläggsupplysningar 
medföra ytterligare kostnader. 
 

5.3 Är K2 en redovisningsmässigt bra lösning? 
 
BFN har fått omfattande kritik gällande utkastet till vägledning för K2. Bland annat har 
kritiken gällt att BFN tror att ett samlat regelverk i sig leder till förenkling. Det samlade 
regelverket är uttalat som den största förenklingen med K2 (Precht 2007). Hanner menar att 
det samlade regelverket enbart är något positivt för dem som inte är insatta i redovisning, utan 
bara skall göra det. Något som bidrar till den uppfattningen är att man låst paketet, det finns 
inget utrymme för egna tolkningar. Han menar att det är lätt att ta bort tolkningar i teorin, men 
det finns fortfarande väldigt mycket principer som skall tolkas i praktiken. Vi tolkar detta som 
att BFN övervärderar fördelarna med ett samlat regelverk. Om det, som Hanner säger, enbart 
är positivt för de som inte är insatta i redovisning, blir det ingen fördel för de som redovisar i 
praktiken. 
 
Nilsson anser att tajmingen är det största problemet för förenklingsprocessen. 
Redovisningsregleringen är redan väldigt spretig med ramlagar och olika redovisningsnormer 
som skall komplettera. Detta gör att det finns ett flertal goda redovisningsseder. Nu kommer 
ännu ett regelverk införas vid sidan av de redan existerande. På så sätt är det dåligt hanterat, 
eftersom K-projektet resulterar i att ytterligare fler principer öppnas upp. Han menar att BFN 
borde ta den tid som krävs för att bli färdig och därefter presentera alla regelverk samtidigt 
som den gamla regleringen tas bort. Vi tolkar detta som att K2 projektet, innan det träder i 
kraft, bidrar till att skapa mer förvirring än förenkling.  
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Den enda fördelen som Falkman kan se med K2 är just att skatt och redovisning kommer se 
likadan ut. Han anser att just arbetet med två parallella regelverk är ett av de största 
problemen. Falkman menar dock att detta inte räcker och kräver mer fördelar med K2. K2 gör 
enligt Falkman resultaträkningen mer lik en kassabok då man inte behöver tänka lika mycket 
på olika nyttjandeperioder. Detta är enligt Falkman positivt och han menar att de företag som 
kommer att använda sig utav K2 kommer även utnyttja de schablonregler för avskrivningar 
som finns. Vår tolkning är att BFN trots all kritik lyckats skapa fördelar kopplat till K2. 
Genom dess koppling till beskattningen förenklar K2 för redovisningskonsulterna snarare än 
för företagen i sig.  
 
Falkman pekar på att det är kompetensen i företagen som är problemet, inte nuvarande 
regelverk. Han säger att ett företag aldrig skulle låta vem som helst yttra sig i legala frågor, 
men nu skall man låta vem som helst göra ekonomin i bolaget. Även om det gäller ett bolag 
som omsätter mycket pengar har många anställda och då även stort ansvar. Falkman tycker att 
problemet kan attackeras ifrån det hållet istället, hade kompetensen varit bättre hade inte 
förändringen behövts. Vi tolkar detta som att det i redovisningsbranschen råder olika 
meningar gällande hur problematiken skall angripas. BFN menar att regelverket måste bli 
enklare medan Falkman anser att företagarna måste bli mer kompetenta för att kunna sköta 
redovisningen själva. Vi tror att mycket av förenklingsproblematiken i stort ligger i 
kompetensen på företagen. Om de inte kan redovisa enligt K2 utan behöver utomstående hjälp 
kommer de antagligen inte märka någon skillnad. 
 
Nilsson anser att K2 på de flesta punkter inte är en bra lösning sett ur ett redovisningstekniskt 
perspektiv. Falkman menar att BFN tar det som är idag god sed och slaktar det totalt. Enligt 
Nilsson skär BFN bort väldigt mycket av redovisningen och K2 blir likt en manual. Falkman 
menar att BFN borde förtydligat att K2 inte handlar om redovisning, utan snarare om 
bokföringsteknik, eftersom balans- och resultaträkningarna är helt fastslagna och 
schablonmässiga metoder för av- och nedskrivningar införs. Hanner menar dock att 
regelverket måste ses utifrån sitt ändamål. Det är inte att vara redovisningsmässigt elegant. K2 
är inget en redovisningsteoretiker kan hylla, men man får ändå acceptera att det inte är 
poängen.  
 
Nilsson är inne på samma linje när han menar att projektet drivs i förenklingens tecken. Så 
länge man kan acceptera att redovisningen visar en begränsad bild av verkligheten är K2 
perfekt menar Falkman. Nilsson menar att även om tanken är att K2 skall täcka in allt och att 
man inte skall behöva tänka längre så kommer det fortfarande dyka upp tolkningssituationer. 
BFN vill inte ha en massa tolkningssituationer och det sympatiserar Falkman med, men 
samtidigt menar han att BFN hugger av benen på redovisningsämnet. Det är inte längre 
redovisning utan något mycket enklare. Baserat på att redovisningen i princip bara har blivit 
svårare och svårare så tycker han inte att en förenkling är fel, han är bara tveksam till om 
denna metod är den rätta. 
 
Sammanfattningsvis tolkar vi detta som att redovisningsexpertisen är starkt upprörd över hur 
BFN försöker förändra redovisningen. Genom att göra det till en manual försvinner behovet 
av deras expertkunskaper och tolkningsförmåga, och man anser att K2 inte är någon bra 
lösning redovisningsmässigt sett. Det går att reglera bort tolkningar i teorin, men de kvarstår i 
praktiken. De är överens om att det kan vara bra med förenkling för mindre företag, men 
tycker inte att vald metod är den bästa. Respondenterna är dock överens om att man får 
acceptera lösningen som någon slags handbok eftersom projektet syftar till förenkling. 
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6 Slutsatser 
 
Här återges våra slutsatser kopplat till de problemformuleringar som presenterades i 
inledningskapitlet. Vidare ges förslag till fortsatt forskning inom området. 
 

6.1 Kan K2 innebära förenklad redovisning för mindre företag? 
 
De inblandade parterna är överens om att regelverket idag är ganska otydligt och svårt att 
hantera, särskilt för folk som inte dagligen handskas med redovisning. Dock har de olika 
åsikter på hur den nya strukturen kommer att påverka redovisningen i mindre företag. BFN 
menar att den bidrar till att det blir lättare för mindre företag att redovisa själva. 
Respondenterna är dock tveksamma till att fler företag kommer att kunna redovisa själva som 
en följd av K2, eftersom K2 kräver en kompetens som finns i väldigt få företag. Det är inte 
säkert att de strukturella förändringarna inte nödvändigtvis kommer att medföra förenkling i 
praktiken. 
 
K2 kommer inte att påverka små aktiebolag som inte har egenupparbetade immateriella 
tillgångar och de företag som har det kan mycket väl tvingas att välja K3 för att uppnå en 
rättvisande bild. Detta bidrar inte till en förenkling. Förbudet emot att använda 
funktionsindelad resultaträkning kommer inte leda till någon större förenkling, det är väldigt 
få företag som berörs och de som påverkas är så pass stora att de utan problem kan övergå till 
K3. 
 
Respondenterna är mer nöjda med förändringarna gällande pensionsåtaganden, som de tror 
kommer att resultera i en bättre bild av verkligheten snarare än förenkling. Vi tror vidare att 
schablonmässig värdering kan leda till förenkling, förutsatt att de olika gränsvärdena inte är 
allt för svåra att behärska.  
 
Hanner och Nilsson menar att de företag som inte behöver en mer avancerad redovisning bör 
redovisa enligt K2. Falkman anser att K3 inte är särskilt mycket svårare än K2 och att han 
därmed inte ser någon anledning att hänvisa till K2. Alla är dock överens om att det är bra att 
avvakta och se vad som blir av de nya regelverken. 
 
Företag som idag inte sköter sin redovisning själva kommer inte att kunna göra det enligt det 
nya regelverket heller. Redovisningskompetensen är för låg på företagen. Dessutom kan 
banker och andra intressenters krav på tilläggsupplysningar medföra ytterligare kostnader. 
 
Det är inte säkert att de strukturella förändringarna inte nödvändigtvis kommer att medföra 
förenkling i praktiken. Pensionsåtaganden kommer snarare att resultera i en bättre bild av 
företaget mer än att bidra till en förenkling. Schablonmässig värdering kan dock leda till 
förenkling förutsatt att gränsvärdena inte är för svåra att behärska. Förbudet emot att använda 
funktionsindelad resultaträkning kommer inte leda till någon större förenkling. Företag som 
idag inte sköter sin redovisning själva kommer inte att kunna göra det enligt det nya 
regelverket heller. 
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6.2 Är K2 en redovisningsmässigt bra lösning? 
 
BFN övervärderar fördelarna med ett samlat regelverk. Om det, som Hanner säger, enbart är 
positivt för de som inte är insatta i redovisning, blir det ingen fördel för de som redovisar i 
praktiken. K2 kommer genom dess koppling till beskattningen dock att förenkla för 
redovisningskonsulterna.  
 
Om mindre aktiebolag inte kan redovisa enligt K2 utan behöver utomstående hjälp kommer 
de antagligen inte märka någon skillnad. För att kunna redovisa efter K2 skulle de mindre 
aktiebolagen behöva mer kompetens.  
 
Redovisningsexpertisen är starkt upprörd över hur BFN försöker förändra redovisningen. 
Genom att göra det till en manual försvinner behovet av deras expertkunskaper och 
tolkningsförmåga. Det går att reglera bort tolkningar i teorin, men de kvarstår i praktiken. 
Man anser att K2 inte är någon bra lösning redovisningsmässigt sett. De är överens om att det 
kan vara bra med förenkling för mindre företag, men tycker inte att vald metod är den bästa. 
Respondenterna är dock överens om att man får acceptera lösningen som någon slags 
handbok eftersom projektet syftar till förenkling. 
 
BFN övervärderar fördelarna med ett samlat regelverk. Ett samlat regelverk är endast positivt 
för dem som inte är insatta i redovisning. För att redovisa enligt K2 kommer företagen 
troligtvis ändå behöva ta hjälp utifrån. Det går inte att reglera bort tolkningar i praktiken. 
Respondenterna anser att K2 inte är någon redovisningsmässigt bra lösning. De är överens om 
att det kan vara bra med förenkling för mindre företag, men tycker inte att vald metod är den 
bästa. 
 

6.3 Uppsatsens bidrag 
 
Efter genomförd studie anser vi oss ha belägg för följande påståenden: 
 

• Det är inte säkert att de strukturella förändringarna inte nödvändigtvis kommer att 
medföra förenkling i praktiken. 

• Den valda metoden för att förenkla är inte redovisningsmässigt bra utan enbart positiv 
för de som inte är insatta i redovisning.  

 

6.4 Förslag till fortsatt forskning 
 
Respondenterna var tveksamma till om bankerna kommer nöja sig med informationen från en 
årsredovisning enligt K2. Kommer de att kräva mer upplysningar ifrån företaget bara för att 
de tillämpar K2 eller kommer de kräva att företagen använder sig av ett annat regelverk? 
 
Förenklingsprojektet pågår för fullt och det väntas inte träda i kraft förrän tidigast 2010/2011. 
Vi tycker att det vore intressant att undersöka K2:s påverkan på mindre företag i praktiken, 
efter att regelverket börjat tillämpas. Blev förenklingarna så pass stora som BFN hoppats på 
eller får våra respondenter rätt när de inte tror att K2 kommer att medföra några större 
förenklingar för mindre företag? 
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Bilaga 1 - Intervjufrågor 
 
Följande frågor utgör ramar för de diskussioner som förts med respondenterna: 
 
Vad anser du om följande större förändringar gällande införandet av ett regelverk för K2? 

• Samlat regelverk 
• Ej tillåtet att ta upp egenupparbetade immateriella tillgångar 
• Funktionsindelad resultaträkning ej tillåten 
• Avsättningar till pensioner  
• Schablonmässig värdering 

 
Vad kommer att bli den största förändringen? 
 
Är det någon speciell del av K2 du anser speciellt intressant? 
 
Anser du att ett förändrat/förenklat regelverk är nödvändigt? 
  
Hur tror du att detta kommer att fungera i praktiken? 
 
Vem tror du kommer att ha nytta av K2? 
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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 för data- och affärsvetenskap (IDA) 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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