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I 

Förord 
Uppsatsskrivandet har varit en lärorik process och vi har förstått att vad som påverkar 

problematiken kring K2 kan ses ur ett antal olika synvinklar.   

 

Till en början vill vi tacka vår handledare Håkan Javefors för bra vägledning och 

stöttning genom arbetets gång.  

 

Vi vill även tacka samtliga av respondenterna för ett trevligt bemötande och den tid som 

de avsatte för att svara på våra frågor. Utan de här personerna hade den här uppsatsen inte 

varit möjlig att genomföra.  

 

Slutligen vill vi tacka alla berörda parter som på ett eller annat sätt bidragit till den här 

studien, i form av exempelvis synpunkter och korrekturläsning.  

 

Borås, maj 2010 

 

 

 

Lisa Holmberg   Hanna Hoof  
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Abstract 
A survey done by KPMG shows that the new code K2, given out by the board of 

accounting was not applied by lesser incorporated companies in the study. Arnell states 

that accountants’ attitude toward K2 has an impact on why they aren’t applied. 

(Kristoffersson 2009). This has led to the undertaking of an empirical study to identify 

and analyze what view accountants have of K2. As a result of the findings in the present 

investigation of the connection between accounting and taxation, that may affect K2, we 

have also chosen to ask ourselves the question what the accountants’ view are on K2 in 

relation to the SamRoB-investigation.  

 

In support of our opinion, we have used three system-oriented theories about 

organizations and society to help explain what the views of accountants are regarding K2. 

These theories are the theory of interest, the theory of legitimacy and the institutional 

theory. This leads us towards our second main question, how can system-oriented 

theories about organizations and society explain the accountants’ views regarding K2? 

 

The study consists of a qualitative examination with six selected accountants from 

various accounting firms in Borås. The frame of reference consists of the existing theory 

which will help us to explain the problem regarding K2. Three chosen theories are 

presented under the frame of reference, international impact on Swedish accounting rules; 

the board of accounting as setters of norms; the k-project and K2 together with the 

SamRoB-investigation. 

 

The respondents have been relatively agreeable in the main questions regarding K2. We 

can, for example state that none of the respondents recommend K2 to any of their clients. 

This, in our opinion, suggests that Arnell feels that K2 isn’t driven by accountants and 

accords with our study results. The three theories that form our framework explains in 

different ways why the accountants have the views they have. The legitimacy theory can 

explain why the accountants haven’t chosen to recommend K2 yet, the interest theory 

states that K2 is on the way back to the ownership theory and the institutional theory 

illustrates the views of the accountants regarding change in the setting of accounting 

norms. The conclusions we have drawn from the study have created a better 

understanding of the accountants’ views on K2 and we hope that it can be used as a basis 

for further research. 
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III 

Sammanfattning 
En undersökning gjord av KPMG visar att det nya regelverket K2 som 

Bokföringsnämnden har gett ut inte tillämpas av några mindre aktiebolag i studien. 

Arnell menar att revisorers inställning till K2 har en påverkan på varför de inte tillämpas. 

(Kristoffersson 2009). Det här har lett oss in i syftet att genom en empirisk studie 

identifiera och analysera vad revisorer anser om K2. Eftersom den nuvarande utredningen 

om sambandet redovisning och beskattning kan komma att påverka K2 har vi även valt 

att ställa oss frågan hur revisorer ser på K2 i relation till SamRoB-utredningen.  

 

Vad revisorer har för åsikter kring K2 anser vi kan förklaras med hjälp av tre stycken 

systemorienterade teorier om organisationer och samhället. De här teorierna är 

intressentteorin, legitimitetsteorin och den institutionella teorin. Det här leder oss fram till 

vår andra huvudfråga; hur kan systemorienterade teorier om organisationer och samhället 

förklara revisorers åsikter kring K2? 

 

Studien består av en kvalitativ undersökning med sex stycken utvalda revisorer från olika 

revisionsbyråer i Borås. Vi har genomfört djupintervjuer med alla våra respondenter. 

Referensramen består av den befintliga teorin som hjälper oss att förklara problematiken 

kring K2. Under referensramen presenteras de tre utvalda teorierna, internationell 

påverkan på svenska redovisningsregler, Bokföringsnämnden som normgivare, K-

projektet och K2 samt SamRoB-utredningen. 

 

Respondenterna har varit relativt eniga i de stora frågorna kring K2. Vi kan bland annat 

konstatera att ingen av respondenterna rekommenderar K2 till några av deras klienter. 

Det här anser vi tyder på att det som Arnell menar, att K2 inte drivs på av revisorerna, 

stämmer bra överens med vår studies resultat. De tre teorierna som vi utgått ifrån hjälper 

oss att förklara varför revisorerna har de åsikter som de har och varför implementeringen 

av nya redovisningsregler gå långsamt. Legitimitetsteorin kan förklara varför revisorerna 

inte valt att rekommendera K2 ännu, intresseteorin klargör att K2 är på väg tillbaka mot 

ägarteorin och den institutionella teorin åskådliggör för oss hur revisorerna ser på 

förändringar på redovisningsnormgivningen. Slutsatserna vi har dragit från studien har 

skapat en ökad förståelse av vad revisorer har för åsikter om K2 och vi hoppas att den ska 

kunna användas som underlag för vidare forskning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Revisorer, K2, SamRoB, Bokföringsnämnden. 
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1 Inledning 

Det här kapitlet inleds med en redogörelse för bakgrunden till vårt forskningsproblem under 

rubrikerna problembakgrund och problemdiskussion. Diskussionerna leder sedan fram till vår 

problemformulerig och vårt syfte. Slutligen kommer vi att redovisa vald avgränsning samt 

disposition. 

1.1 Problembakgrund 

”Det var en gång ett fartyg som seglade på de stora haven. Fartyget hade en kapten som var 

känd för sin redbarhet och nit och för att ta sitt arbete på största allvar. Annat var det med 

styrmannen. Det var inte alltid man visste vart han tagit vägen och själv såg han sin bästa vän i 

flaskan.  

 

En dag upptäckte kaptenen att styrmannen var redlöst berusad. Kaptenen antecknade i fartygets 

loggbok: "I dag är styrman full". Dagen efter hade styrmannen nyktrat till och blev förnärmad 

när han såg vad kaptenen skrivit i loggboken. Styrmannen skrev då: "I dag är kaptenen nykter". 

Historien visar att det som styrmannen skrev i loggboken var rätt men vare sig rättvisande 

eftersom texten får läsaren att tro att kaptenen ibland var berusad.” 
Balans nr 8/9 2009 Bokföringsnämnden och rättvisande bild, Stefan Engström 

 

Då Sverige gick med i EU år 1995 blev begreppet rättvisande bild ett faktum och Sverige blev 

även tvungen att rätta sig efter EU och följa deras lagstiftning. (Ingblad och Lundqvist, 2010) 

Redan år 1992 tecknade Sverige ett avtal, det såkallade EES-avtalet, vilket började gälla år 1994. 

(Engström, 2009) Avtalet innebar att Sverige blev skyldiga att följa EG:s bolagsrättsliga direktiv. 

I det fjärde och det sjunde bolagsdirektivet finns bestämmelser som rör redovisningen. Med 

direktiv menas att EU anger ett visst resultat som skall uppnås inom en bestämd tid vilket riktar 

sig till samtliga av EU:s medlemsländer. Direktivet överlåter dock åt medlemsländerna att själva 

besluta om hur de skall gå tillväga för att genomföra målet som direktivet anger. Införandet av de 

europeiska bolagsdirektiven i Sverige har skett i ett antal olika steg. Det som framförallt 

framhållits i direktiven har varit förändringen från anskaffningsvärde till värdering till verkligt 

värde, det vill säga en redovisning med utgångspunkt i en så kallad ”true and fair view”, på 

svenska översatt till en rättvisande bild. (Ingblad och Lundqvist, 2010) Problemet kring vad som 

är rätt och rättvisande kan illustreras med den korta berättelsen i kapitlets början. Vad som är en 

rättvisande bild diskuteras ofta flitigt inom redovisningen. (Engström, 2009) 

 

Det EU strävar efter är en harmonisering inom redovisning mellan medlemsländerna. Det här för 

att lättare kunna jämföra företag och för att främja handeln inom Europa. En viktig fråga som EU 

prioriterar just nu är att minska de administrativa kostnaderna för små och medelstora företag. 

Enligt EG:s redovisningsdirektiv är Sverige skyldigt att försöka minska på kostnaderna och 

bördan för de små och medelstora företagen. Direktivet innehåller inga vägledningar kring hur 

kostnaderna skall minskas utan det är upp till varje medlemsland att avgöra hur processen skall se 

ut. Det finns många olika sätt att åstadkomma en kostnadsreducering och ett sätt kan vara att 

förenkla redovisningen. (SOU 2008:67)  

 

Innan Sverige gick med i EU präglades den svenska redovisningen av den kontinentala 

redovisningstraditionen. Det innebar att företagens tillgångar värderades enligt 
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försiktighetsprincipen. I och med att Sverige anslöt sig till EU har försiktighetsprincipen fått ge 

alltmer vika för en annan grundläggande redovisningsprincip, nämligen den om en rättvisande 

bild. Till en början arbetade Bokföringsnämnden med att ta fram allmänna råd som stämde 

överens med de internationella rekommendationerna kring en rättvisande bild. År 2004 ändrade 

Bokföringsnämnden riktning eftersom de ansåg att de svåröverskådliga reglerna i de allmänna 

råden var näst intill ogenomförbara för de flesta mindre företagen. Bokföringsnämnden beslutade 

sig därför för att istället för att ta fram förenklade regelpaket för de mindre företagen.  (Engström, 

2009)  

 

Sverige har idag ett komplext regelsystem inom redovisning med många olika lagar, 

rekommendationer och råd. Det här innebär att företagen måste lägga ner stora kostnader i form 

av tid och pengar för att försöka förstå sig på reglerna och veta hur de skall redovisa. (Månsson & 

Ohlsson, 2008) Bokföringsnämnden är en statlig myndighet som har det huvudsakliga ansvaret 

för utvecklingen av god redovisningssed. De ger ut allmänna råd samt vägledningar och 

uttalanden. De gör också yttrande till bland annat domstolar om hur Årsredovisningslagen och 

Bokföringslagen bör tolkas och de ger därmed sin syn på vad god redovisningssed innebär. (BFN 

2009b) Bokföringsnämnden arbetar sedan år 2004 med att ta fram nya rekommendationer, med 

nya förenklingsregler för företag (BFN 2009a). Det här projektet, kallat K-projektet, medför att 

Bokföringsnämnden på ett sätt tagit över lagstiftarens roll mot företagen och att lagstiftarens 

uppgift istället har blivit att förse nämnden med underlag till dess arbete. Förenklingsreglerna 

innebär att företag beroende på deras storlek och juridiska form skall följa olika regler. (SOU 

2008:67) 

 

Projektet med förenklingsreglerna som Bokföringsnämnden arbetar med kommer att ta lång tid, 

men så fort respektive regel eller kategori är klar kan de börja tillämpas. Målet med projektet är 

att framför allt mindre företag skall ha ett regelpaket där samtliga relevanta regler finns samlade. 

K-projektet är uppdelat i fyra olika rekommendationer, K1-K4. K1 är ett regelverk som är 

anpassat till enskilda näringsidkare som enligt Bokföringslagen skall upprätta ett förenklat 

årsbokslut. Det började gälla 1 januari år 2007. För de företag som enligt Bokföringslagen 6 

kapitlet 1 § skall upprätta en årsredovisning har Bokföringsnämnden arbetat fram 

förenklingsregelverket K3. K3 kommer i huvudsak utgå från RR 1-29 och BFNAR. Därtill 

kommer en anpassning till IASB:s SME-projekt att göras. Koncerner som upprättar 

årsredovisning kan välja att följa K3 eller K4. K4 är främst riktade till koncernredovisning som 

upprättar sitt bokslut efter IAS/IFRS. Mindre företag som enligt Bokföringslagen skall upprätta 

årsredovisning kan istället för att tillämpa K3 välja att tillämpa K2. Med mindre företag utgår 

Bokföringsnämnden från Årsredovisningslagens definition av mindre företag. (BFN 2004) Enligt 

Årsredovisningslagen 1 kapitlet 3§ 4 stycket är större företag de som uppfyller mer än ett av 

följande villkor; mer än 50 anställda, en balansomslutning på minst 25 miljoner kronor eller en 

nettoomsättning på mer än 50 miljoner kronor. Som större företag definieras också ett företag 

vars andelar, teckningsoptioner eller skuldebrev finns på en reglerad marknad eller motsvarande. 

Mindre företag är företag som inte är större företag. (Årsredovisningslagen, 1995:1554) De 

företag som avslutar sitt räkenskapsår med ett årsbokslut skall följa regelverket K2. (BFN, 2008) 

K2 får dock inte tillämpas i bolag som är moder i en större koncern. (Månsson & Ohlsson, 2008) 

 

Bokföringsnämnden antog den 11 juni år 2008 den nya rekommendationen BFNAR 2008:1, 

årsredovisning i mindre aktiebolag, K2. K2 började gälla den 31 december år 2008 och är än så 

länge ett frivilligt regelverk att tillämpa. När de övriga rekommendationerna, K1-K4, är helt klara 

http://www.bfn.se/aktuellt/ny-normgivning.pdf
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skall det vara obligatoriskt att följa någon av kategorierna. Så länge projektet pågår är det tillåtet 

att välja mellan de traditionella redovisningsnormerna och K2. (BFN, 2009a) 

1.2 Problemdiskussion 

”BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag, även kallat K2, som är tänkt att underlätta 

redovisningen för mindre bolag blev inte någon succé under sitt första år.” 
Balans nr 12 2009 – företagen nobbar K2  

 

Enligt en undersökning som KPMG genomfört och som inkluderade 154 stycken svenska bolag 

har K2 inte varit någon succé under det första året. De granskade bolagen hade en omsättning 

under 50 miljoner kronor, en balansomslutning på under 25 miljoner kronor och 20-40 anställda. 

Av de 154 bolagen i urvalet föll 57 stycken bort eftersom de hade brutna räkenskapsår och därför 

inte kunnat använda det nya K2-regelverket ännu. Av de resterande 97 bolagen var det ingen som 

upprättade sin årsredovisning i enlighet med K2. (Kristoffersson, 2009) 

 

Anledningen till att många företag nobbar det nya K2-regelverket menar Göran Arnell, 

redovisningskonsult och partner på KPMG, kan bero på att många avvaktar. Han anser att 

bolagen, innan de tar beslut om att tillämpa K2, vill se hur K3 kommer att se ut. (se 

Kristoffersson, 2009) Huvudalternativet för de mindre företagen kommer trots allt att vara K3, 

medan K2-regelverket utgör ett frivilligt förenklat regelverk som mindre företag skall kunna välja 

i stället för K3. (BFN, 2009a) Arnell menar vidare att K2 kan komma att ändras bland annat till 

följd av utredningen om sambandet mellan redovisning och beskattning, SamRoB. 

(Kristoffersson, 2009) 

 

Utgångspunkten för SamRoB-utredningen är det krav i Regeringsformen 8 kapitlet 3§ som säger 

att ”föreskrifter om förhållandet mellan enskilda och det allmänna som gäller åligganden för 

enskilda skall meddelas genom lag". Här i ryms bland annat bestämmelserna om skatt till staten. I 

SamRoB-utredningen undersöks huruvida det utifrån ett konstitutionellt, det vill säga 

grundlagsenligt, perspektiv är lämpligt att bevara sambandet mellan redovisning och beskattning. 

En av frågorna i utredningen gäller huruvida det är ett konstitutionellt problem att olika företag 

följer olika redovisningsregler, med tanke på det likabehandlingskrav som finns i 

Europakonventionen och som gäller de mänskliga rättigheterna. Utredningens slutsats är dock att 

en olikbehandlig kan vara tillåten om målsättningen med regleringen har vunnit legitimitet samt 

att det råder rimlig proportionalitet mellan regleringens mål och medel. (SOU 2008:80 del 1) 

 

Normgivningen inom redovisningen där ramlagar kompletteras med allmänna råd har länge 

accepteras i Sverige. I utredningen kring sambandet mellan redovisning och beskattning tas både 

argument för och mot ett framtida samband upp. I diskussionen uppkommer ett antal 

frågeställningar. Bland annat hur förtroendet för normgivningssystemet påverkas då de 

redovisningsregler som är avsedda att vara bindande beslutas av organ som enligt grundlagen inte 

har rätt att ge ut bindande föreskrifter. Vilka blir konsekvenserna om det svenska 

normgivningssystemet inte håller? Samtliga rättsliga system är beroende av legitimitet och 

förtroende för att kunna leva kvar. För att kunna vinna legitimitet och för att kunna bygga upp 

och behålla ett förtroende är det viktigt att de spelregler som ges av samhället följs. (SOU 

2008:80 del 1) Ett normgivande organ inom redovisningen som vunnit hög legitimitet är 

amerikanska FASB. Med anledning av att det slutliga ansvaret för god redovisningssed vilar på 
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statliga axlar har svenska normgivare inte kunnat få en lika inflytelserik roll som motsvarande 

organ i USA. (Lumsden, Marton & Törnqvist, 2000) 

 

De ändringar som kommer att ske i redovisnings- och skattelagstiftningen när SamRoB-

utredningen tillslut står klar, kommer leda till att de nya K-regelverken kommer att behöva 

anpassas. (BFN, 2007) Det här anser Norberg gäller främst K2-reglerna, eftersom de blivit mest 

omstridda och ifrågasatta. (Norberg, 2006) Av SamRoB-utredningen följer att en förenkling 

föreligger vid ett slopande av sambandet mellan redovisning och beskattning. Utredningen menar 

att K2 innebär en samordning mellan redovisnings- och skatteregler och att den administrativa 

bördan inte kommer att öka för K2-företagen i fall en frikoppling mellan redovisning och 

beskattning görs. (SOU 2008:80 del 1) Tvärtemot understryker Bokföringsnämnden i K2-

reglerna att en förenkling delvis uppnås genom ett utökat samband. När en förenkling tycks 

föreligga råder således delade meningar kring. Om en frikoppling skulle göras mellan 

redovisning och beskattning uppkommer frågan om Bokföringsnämndens nya regelverk 

överhuvudtaget blir brukbara eftersom de grundar sig i ett samband. (Norberg, 2006) 

 

När Bokföringsnämnden bildades arbetade de huvudsakligen med att utveckla normer med en 

tydlig koppling till den redovisning som tillämpades av framstående företag vad gällde den 

finansiella rapporteringen. Genom den nya Bokföringslagen innehar numera Bokföringsnämnden 

huvudansvaret för utvecklandet av god redovisningssed. (SOU 2008:80 del 1) God 

redovisningssed kan definieras som en tolkning av föreskrifterna i redovisningslagstiftningen. I 

vissa fall är det enligt Hultqvist (2009) dock uppenbart att Bokföringsföringsnämndens allmänna 

råd uppställer krav som inte går att hitta i lagtexten. Hultqvist (2009) menar att i och med 

lanseringen av de nya K-regelverken, som omfattar detaljerade regler för varje kategori där valt 

regelpaket förstås följas i sin helhet, är Bokföringsnämnden mycket nära att kringgå 

Regeringsformen. (Hultqvist, 2009)  

 

Vad som utmärker K2 är att det kännetecknas av förenklingar och schablonlösningar som har sitt 

ursprung i försiktighetsprincipen. Det innebär att Bokföringsnämnden vid upprättandet av 

BFNAR 2008:1 har valt bort det som återfinns i EG:s fjärde bolagsrättsliga direktiv, och som 

innebär att årsredovisningen skall ge en rättvisande bild. Valet att bortse från en rättvisande bild 

som grundläggande redovisningsprincip i BFNAR 2008:1 ger istället de förenklingar som 

Bokföringsnämnden eftersträvar. Principen rättvisande bild innebär nämligen ofta att egna 

uppskattningar baserade på subjektiva bedömningar måste göras. (Engström, 2009) En aktuell 

undersökning bland mindre företags verkställande direktörer och ekonomichefer visar på att 

missnöjet är stort när det gäller regeringens arbete med förenklingsarbetet. Många i 

undersökningen anser även att arbetet med K-projektet går alldeles för långsamt. (Börsvik, 

Magnusson & Prytz, 2009) Artsberg (2005) anser att den institutionella teorin hjälper till att 

förklara varför förändringar inom redovisningsområdet går trögt.  

 

Det finns följaktligen en hel del frågetecken kring de nya K-projekten och framför allt då den 

senaste lanserade rekommendationen, K2. Uppsatsen utgår till viss del ifrån den notis som skrevs 

i Balans nr 12 2009 och som problemdiskussionen inleddes med. I notisen påstår Göran Arnell, 

KPMG, att det kan hända att revisionsbyråerna inte uppmuntrat tillämpningen av K2 eftersom de 

haft en viss tveksamhet inför det nya K2-regelverket. (Kristoffersson, 2009) Enligt Pleitner 

(1989) saknar mindre företag oftast kunskap inom redovisning och vänder sig därför till revisorn 

eftersom denne redan är insatt i företagets räkenskaper. Rådgivningen från revisorn bygger i 
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första hand på att se till att företaget följer lagar och regler. Utöver det har revisorn förutom som 

granskare en stor roll när det gäller stöd för hur företaget skall redovisa. (FAR förlag, 2006) Vi 

anser att revisorers synpunkter kring K2 är viktiga att identifiera. Vi ställer oss frågande till om 

det finns en tveksamhet bland revisorer kring K2 så som Arnell menar. Det leder oss fram till 

problemformuleringen nedan. 

1.3 Problemformulering 

 Hur uppfattar revisorer att K2:s funktion och syfte uppfylls? 

o Hur ser revisorer på K2 i relation till den pågående SamRoB-utredningen? 

o Vad har revisorer för synpunkter om Bokföringsnämnden som normgivare? 

 Hur kan systemorienterade teorier om organisationer och samhället förklara revisorers 

åsikter kring K2? 

1.4 Syfte 

Syftet är att genom en empirisk studie identifiera och analysera vad revisorer anser om K2 och ur 

vilka teoretiska perspektiv deras synpunkter kan förstås. 

1.5 Avgränsning 

K2 omfattar 293 sidor och behandlar ett antal olika områden (Drefeldt och Lundqvist, 2008). Vi 

har valt att inte begränsa oss till något specifikt området inom K2 utan vi vill istället studera 

regelverket ur ett helhetsperspektiv. Vi anser därmed att en bättre förståelse för vart problemet 

kring den begränsade användningen av regelverket ligger fås samtidigt som vi får en djup 

förståelse från en intressegrupps ställningstagande. Vår avgränsning ligger i att inrikta oss på 

revisorers ståndpunkt till K2 sett utifrån dagens läge. Avsikten är att analysera användningen av 

K2 utifrån den normgivningen som är tillämpbar idag. Det betyder att i diskussionerna kring om 

K2 innebär en förenkling är det satt i relation till den traditionella normgivningen om inget annat 

anges.  

 

För att analysera ur vilka teoretiska perspektiv revisorers synpunkter kan förstås har 

utgångspunkten varit den politisk-ekonomiska teorin, som kan delas in i intressentteorin och 

legalitetsteorin. En ytterligare utgångspunkt är den institutionella teorin som är en underliggande 

teori till legalitetsteorin.  

1.6 Disposition 

Kapitel 1 – Inledning 

Här presenteras val av ämne med rubrikerna problembakgrund, problemdiskussion, 

problemformulering, syfte, avgränsning och disposition. 

 

Kapitel 2 – Metod 

Under metoden behandlas vetenskapligt ställningstagande, vetenskaplig undersökningsmetod och 

vetenskaplig forskningsansats. 

 

Kapitel 3 – Referensram 

I referensramen presenteras vald teori och övriga referenser som legat till grund för uppsatsen 

under rubrikerna val av redovisningsteori, politisk-ekonomisk teori, internationella påverkan på 
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svensk redovisningsreglerna, Bokföringsnämndens roll som normgivare, K-projektet samt 

SamRoB-utredningen. 

 

Kapitel 4 – Empiri 

Här presenteras sammanställningen av intervjuerna med revisorer. Rubrikerna i empirin är 

presentation av respondenterna, Bokföringsnämnden som normgivare, K-projektet och K2 samt 

SamRoB-utredningen. 

 

Kapitel 5 – Analys 

Under analyskapitlet kommer vi att jämföra empirin med referensramen och även jämföra vad de 

olika revisorerna anser. 

 

Kapitel 6 – Slutsats 

Här kommer svaren på våra forskningsfrågor presenteras samt en diskussion kring begreppen 

trovärdighet, relevans och poängrikedom. 

 

Kapitel 7 – Avslutande diskussion 

Uppsatsen avslutas med att diskutera teoretisk och praktisk innebörd av studien det vill säga vårt 

kunskapsbidrag. Sedan kommer vi även här ge förslag på vidare forskning. 
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2 Metod 

I det här kapitlet diskuteras vald metod. Kapitlet inleds med en diskussion kring det vetenskapliga 

ställningstagandet med underrubrikerna paradigm, ontologi, epistemologi och metodologi. 

Därefter beskrivs vilken undersökningsmetod och vilken forskningsansats som använts. 

Rubrikerna därefter är urval och datagenerering. Tillsist presenterar vi uppsatsens 

giltighetsanspråk och det kritiska förhållningssättet. 

2.1 Vetenskapligt ställningstagande 

Den metod en forskare väljer för sin studie är starkt sammankopplad med den vetenskapssyn 

denne har. (Gustavsson, 2004) I forskningsarbeten finns två dominerande synsätt att förhålla sig 

till som forskare; subjektivt synsätt eller objektivt synsätt. Vald syn skall sedan utmärka sig i hela 

arbetet. (Johansson-Lindfors, 1993). I stora drag innebär den objektiva synen att forskaren genom 

en rationell analys försöker skapa absoluta sanningar. För många forskare är den objektiva och 

exakta kunskapssynen likställd med föreställningen av vetenskap. Problemet med en sådan syn är 

att allt inte kan förklaras med absoluta sanningar. Forskaren har i det fallet en subjektiv syn vilket 

innebär en forskning baserad på tolkningar och förståelse för att beskriva ett visst fenomen. 

(Gustavsson, 2004 och Zetterström, 2004) Alvesson och Sköldberg (2007) menar att det finns 

fyra stycken olika underrubriker som förklarar den subjektiva – respektive den objektiva synen 

(se figur 1 nedan) . Vi har med hjälp av den här figuren förklarat vår subjektiva syn som forskare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Vetenskapsteoretiska ansatsen (som utgångspunkt, Alvesson & Sköldberg, 2007). 

2.1.1 Metodologi 

Som figuren ovan visar, figur 1, delas metodologin in i ideografisk och nomotetisk syn. Den 

ideografiska synen går ut på att forskaren försöker åstadkomma en djup förståelse över ett unikt 

fall eller ett fåtal fall. Följer forskaren den ideografiska synen följer han/hon även den subjektiva 

synen. Har forskaren istället en objektiv syn följder denne därmed också den nomotetiska synen. 

Den sistnämnda innebär att generella fenomenen blir mer centralt och att forskningen blir mer 

lagbunden. (Åsberg, 2000) Vi har en ideografisk syn och därmed också en subjektiv syn. Vi har 
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skaffat oss en mer djup förståelse för hur verkligheten ser ut, genom att utföra detaljerade 

personintervjuer med revisorer.  

2.1.2 Epistemologi/kunskapssyn 

Epistemologi kallas också för kunskapssyn och svarar på frågorna hur kunskap skapas och hur 

kunskap uppfattas av forskaren. Kunskapssynen delas in i två huvudtraditioner, rationalism och 

empirism. (Sohlberg & Sohlberg, 2002) Den rationalistiska kunskapssynen innebär att förnuftet 

är grunden till kunskapen. Här genereras kunskap genom förståelse då forskaren utgår från en 

förståelse från till exempel förnuftsenliga slutsatser och på så sätt generera kunskap om hur det 

är. Rationalismen går under den subjektiva synen. Den empiriska kunskapssynen går därmed 

under den andra synen, den objektiva synen. Här förvärvas människans kunskap genom 

observationen då forskaren utifrån insamlad data och information bildar sig ett systematiskt 

sammanhang om hur det är i verkligheten. (Åsberg, 2000)  

 

Genom att intervjua olika revisorer har vi skapat oss en förståelse för hur det är i praktiken som 

har genererat en djup förståelse för hur det är, inte en helt ny teori. Med den här bakgrunden har 

vi följt den rationalistiska kunskapssynen. Vår subjektiva syn på kunskap gör att vi anser att vår 

studie har bidragit till ny förståelse och nya perspektiv att se på förändringar inom 

redovisningsnormgivningen. 

2.1.3 Ontologi/verklighetsuppfattning 

Ontologi, eller som det också kallas verklighetsuppfattning eller världssyn, har ett starkt samband 

med vad forskaren har för kunskapssyn. Med ontologi menas vilken uppfattning forskaren har av 

världen. Om forskaren menar att världen är beroende av människan, dess tolkande och dess 

intellektuella uppträdande så har forskaren ett idealismiskt eller också kallat nominalismiskt 

synsätt. Inom det här synsättet har världen skapats av människan med hjälp av idéer och namn. 

Idealismen eller nominalismen hänger samman med det subjektiva synsättet. Den objektiva 

vägen kallas här för realism. Med det menas att forskaren anser att världen är oberoende av 

människan, dess tänkande och tolkning. (Björklund & Paulsson, 2007) 

 

Vi har en idealistisk syn på världen eftersom vi anser att hur K2 fungerar i praktiken och vad 

revisorerna tycker om regelverket beror på människan. Det är också människors tolkning och 

skapande som ligger bakom regelverket. Regelverket är i sin tur beroende av människans 

tyckande och användning och då bland annat revisorers. 

2.1.4 Paradigm/vetenskapssyn 

Paradigm är den största av de fyra faktorerna som påverkar vilket synsätt forskaren har. Paradigm 

kan också kallas för vetenskapssyn. Den subjektiva synen kallas här hermeneutiken eller den 

tolkande och den objektiva synen kallas för positivismen. (Johansson-Lindfors, 1993) Att skapa 

en ny förståelse eller en ny tolkning, alltså inte en ny teori, förknippas med hermeneutiken eller 

förståelse/tolkandeparadigmet som det också kallas. Hermeneutiken innebär att forskaren 

försöker skapa sig en djup förståelse som leder till en helhetsbild över ett fåtal objekt. Forskaren 

gör en tolkning utifrån en förståelse av vad som händer och får då reda på varför verkligheten är 

som den är. (Andersen, 1998) Positivismen, även kallad för förklarandeparadigmet, är ett 

paradigm som förklarar varför det är som det är. Här är det centralt för forskaren att hitta en 
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relevant sanning och paradigment har därmed ett nära samband till lag och lagbundenhet. 

(Andersen, 1998) 

 

Återigen har vi följt det subjektiva synsättet och vi har en hermeneutisk tolkande vetenskapssyn. 

Vi har gått ut i praktiken och intervjuat revisorer på deras arbetsplatser och har på så sätt skapat 

oss en förståelse av dilemmat kring den nya rekommendationen BFNAR 2008:1. Vi har sedan 

satt vår förståelse i relation till den befintliga teorin. Med hjälp av den befintliga teorin och våra 

intervjuer har vi tolkat och genererat en djup förståelse hur K2 uppfattas av de revisorer som vi 

intervjuat. 

 

Vi har varit medvetna om att vår förförståelse har varit ett hinder för att skapa ny förståelse, men 

den har också varit en bra hjälp till att skapa ny förståelse. Vi har hittat en bra balans här emellan, 

vilket vi anser är viktigt. Balansen har vi försökt hitta genom att försöka eliminera fördomsfullt 

tänkande och omtolkning av ny och motstridig information som inte är i linje med vår tidigare 

förståelse. Genom våra intervjuer har vi fått en förståelse i hur det fungerar i praktiken och med 

hjälp av den befintliga teorin och vår empiri har vi skapat oss en helhetsbild. 

 

Då uppsatsen har en tydlig subjektiv inriktning innebär det att vi har ett arbetssätt som ger oss en 

hög grad av frihet att själva tolka och få fram nya poänger. Vi som forskare blir på så vis inte lika 

bundna som den objektiva forskaren till att göra slumpmässiga urval för att få fram representativa 

respondenter. Vi anser att det inte heller ställs lika höga krav, som vid en objektiv ansats, på att 

bevisa att vårt resultat är representativt för stora urval, i det här fallet revisorer. Vårt syfte har 

istället varit att djupare beskriva fenomenet kring den begränsade tillämpningen av K2, men hjälp 

av egna tolkningar och jämförelse ur ett teoretiskt perspektiv. Vår begränsning, som hör ihop 

med det subjektiva synsättet, är att våra personliga tolkningar kan komma att innebära att samma 

resultat inte hade uppnått om studien hade genomförts av en annan forskare. Den kvalitativa 

forskningen ger dock inte utrymme för helt fritt tolkande (Gustavsson, 2004). Under rubrikerna 

datagenerering och giltighetsanspråk diskuterar vi vilka kvalitetskriterier som ställts vid 

insamlandet av studiens data.  

2.2 Vetenskaplig undersökningsmetod 

När en forskare väljer undersökningsmetod finns det i huvudsak två olika inriktningar, antingen 

den kvalitativa eller den kvantitativa metoden (Johannessen & Tufte, 2002). Forskarens syfte, 

problemställning och objektområde har en avgörande roll när det gäller vilken metod forskaren 

använder sig av. (Andersen, 1998) Den kvalitativa metoden går ut på att forskaren strävar efter en 

så djup förståelse som möjligt över ett eller ett fåtal objekt. Undersökningssättet är vanligtvis 

djupare personintervjuer. Forskaren inriktar sig ofta på det unika och specifika och skapar sig en 

helhetsbild genom att försöka erhålla så detaljerad information som möjligt. Kunskapssyftet inom 

den kvalitativa metodiken är förstående. (Johannessen & Tufte, 2002)  

 

Den andra metoden den såkallade kvantitativa metodiken är en metod där syftet är att försöka dra 

generella slutsatser med hjälp av en mer ytlig studie. Enkätunderökningar och kortare 

frågeformulär är vanliga undersökningssätt inom den kvantitativa metodiken. Det gäller att kunna 

se ett samband och koppla det till det allmänna genom att forskaren erhåller en bred förståelse 

över ett brett område. Inom den kvantitativa forskningen är kunskapssyftet förklarande. 

(Johannessen & Tufte, 2002)  
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Vi har utgått från den kvalitativa metodiken då vårt syfte är att beskriva vad revisorer anser om 

K2 och även att skapa oss en förståelse till deras inställning till problematiken att regelverket inte 

tillämpas av fler. Dessutom har vi utfört djupa personintervjuer vilket är typiskt för den 

kvalitativa metodiken. Eftersom K2 är en ny rekommendation och då inte så många har studerat 

det tidigare är enligt oss den kvalitativa ansatsen en bra metod att välja. Det här på grund av att 

det är ett relativt okänt fenomen som vi vill beskriva. Då vi har följt den kvalitativa metodiken 

har det medfört att vi har använt oss av mjuk data som inte har kunnat relateras i ett 

siffersammanhang.  

2.3 Vetenskaplig forskningsansats 

Vilken forskningsansats forskaren följer har att göra med hur han eller hon använder sig av 

teorin, det allmänna och empirin, det specifika. Det finns tre olika ansatser att välja mellan; 

deduktion, induktion och abduktion. (Björklund & Paulsson, 2007) Deduktion kallas också för 

bevisföringens väg. Forskarens mål är att bevisa den befintliga teorin med hjälp av insamlad 

empiri. (Andersen, 1998) När forskaren går från det allmänna till det mer specifika, från teori till 

empiri väljer han eller hon att följa ansatsen deduktion. Den här ansatsen grundar sig i den 

befintliga teorin men med hjälp av empiri kan forskaren testa teorin och dra slutsatser utifrån den. 

(Johannessen & Tufte, 2002) Induktion kallas även för upptäcktens väg då forskarens mål att är 

finna nya teorier och modeller utifrån sin insamlade empiri. (Andersen, 1998) Induktion utgår 

alltså från empiri som sedan skall skapa en teori. Alltså här går forskaren från det specifika till 

det mer allmänna. Forskaren försöker med hjälp av att gå ut i verkligheten och samla in empiri 

som sedan sammanställs och analyseras finna ett sammanhang som skall leda fram till en helt ny 

teori. (Johannessen & Tufte, 2002) 

 

Deduktion och induktion är huvudgrenarna inom forskningsansatserna och de är även dem som 

flesta känner till (Sohlberg & Sohlberg, 2002). Det finns även ett tredje tillvägagångssätt, 

abduktion. Den här ansatsen är en blandning av de två huvudgrenarna induktion och deduktion. 

Det centrala i abduktion är att forskaren växlar mellan empiri och teori i sin forskning. 

(Björklund & Paulsson, 2007) Det finns olika vägar av abduktion. Antigen kan forskaren börja i 

empirin för att övergå till teorin och slutar sedan i empirin eller kan forskaren starta i teorin för 

att gå över till empirin och slutar sedan i teorin. Att gå från empiri till teori till empiri igen 

innebär att forskaren är positivistisk i sin kunskapssyn. Att gå från teori till empiri till teori igen, 

allstå att utveckla den befintliga teorin, innebär att forskaren har en mer hermeneutiskt syn på 

kunskap. (Åsberg, 2000) 

 

Utgångspunkten har varit den befintliga teorin och sedan genom intervjuer har vi flyttat oss till 

empirin för att sedan avsluta i teorin igen. Det här leder till att vi har använt oss av den abduktiva 

ansatsen med en hermeneutisk kunskapssyn. Vi har pendlat mellan induktion och deduktion i 

diskussionerna och med hjälp av den förståelse vi har erhållit genom insamlad empiri jämfört den 

med den befintliga teorin och sedan utvecklat den. 

2.4 Urval 

När en fallstudie görs finns enligt Gummesson (se Gustavsson, 2004) olika metoder för att samla 

in relevanta data. Han menar att den grundläggande frågan en forskare bör ställa är hur denne 

skall uppnå en tillfredställande access. (Gummesson se Gustavsson, 2004) Med utgångspunkt 
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från studiens syfte och forskningsfrågor har vi valt ut sex stycken revisorer som gett sin syn på 

problematiken kring K2. Enligt Gummesson (se Gustavsson, 2004) krävs vid en fallstudie minst 

fem eller tio fall för att kunna komma fram till ett meningsfyllt resultat som kan föras över på 

andra jämförbara situationer. Begräsningen har skett till sex stycken revisorer eftersom vi är ute 

efter att skapa oss en mer djupare förståelse över ett fåtal objekt. Även med tanke på tidsaspekten 

anser vi att sex stycken revisorer är rimligt. Alla intervjuade revisorer är antingen auktoriserade 

eller godkända och reviderar företag som omfattas av K2:s gränser vad gäller omsättning, antal 

anställda samt balansomslutning. Det här har varit viktigt eftersom de är representativa för det 

område vi har studerat. 

 

Revisionsbyråerna där vi valde att utföra intervjuerna ringdes upp slumpmässigt ifrån 

telefonkatalogen till det att vi fått tag i det antal intervjuer som efterlystes. Intervjuerna har 

utförts på både mindre fristående revisionsbyråer och byråer som tillhör större lands- och 

världsomfattande organisationer. För att få ut så mycket av varje intervju som möjligt och få en 

god access ansåg vi att det var viktigt att revisorerna hade tid, så att en djupintervju kunde 

genomföras med dem. Alla våra intervjuer har varit såkallade djupintervjuer. Vi har valt att 

intervjua revisorer i Borås främst på grund av tidsaspekten. 

2.5 Datagenerering 

Inom samhällsvetenskaplig forskning är den data som forskaren vill komma åt sällan samlad på 

den plats och i den form som denne behöver. Att tala om datainsamlig, som det vanligtvis görs, 

blir på det här sättet missvisande. Processen handlar snarare om att skapa data med hjälp av 

intervjuer och observationer, det vill säga datagenerering. (Gummesson se Gustavsson, 2004) Vi 

har gjort intervjuer med ett antal olika revisorer på olika revisionsbyråer. Vi har valt att 

genomföra en utförlig och djup studie över ett avgränsat område, revisorers synpunkt på det nya 

regelverket K2. Det här innebär att vår studie är en såkallad fallstudie. Fallstudier förknippas ofta 

med kvalitativ forskning (Bryman & Bell, 2005), vilket är den metodik som vi har utgått ifrån. 

Det som forskaren eftersträvar i och med fallstudier är att öka förståelsen för generella 

mekanismer hos ett visst fenomen. Forskaren vill förstå vad som sker och hur och varför det 

förekommer, på djupet. Syftet med forskarens fallstudie är att förbättra teorin och bidra till ny 

förståelse. (Gummesson se Gustavsson, 2004) Vår ambition har varit att vårt resultat skall kunna 

ge en antydning till hur det kan se ut generellt bland revisorer i Sverige. 

 

Hur en forskare samlar in data till sin empiri kan delas in i två olika metoder; primär- respektive 

sekundärdata. Sekundärdata är då forskaren främst använder sig av data som redan finns, alltså 

data från någon annan. Primärdata är data som forskaren själv sammanställer från sina egna 

observationer, intervjuer och insamlingar. Forskarens arbete med insamlingen av primärdata blir 

central och avgörande för empirin. (Andersen, 1998) Vår empiri är uppbyggd med utgångspunkt i 

intervjuerna. Det här leder till att empirin i huvudsak består av primärdata. 

 

De sekundärdata vi har valt att använda oss av är både svenska och engelska artiklar samt andra 

handlingar. Sekundärdata finns främst i den teoretiska delen av uppsatsen. Eftersom vi är av 

åsikten att redovisningen är ett samhälleligt fenomen, har vi valt att utgå från den politisk-

ekonomiska teorin vilken bland annat innefattar intressentteorin och legalitetsteorin. Vi anser att 

samtliga teoretiska modeller som vi valt hjälper oss att förklara bakgrunden till K-projektet och 

det så kallade konstitutionella problemet som enligt många uppstår i och med de nya 
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rekommendationerna. Teorierna har också hjälpt oss att förstå bakgrunden till det 

legalitetsproblem som finns kopplat till Bokföringsnämnden samt att beskriva den externa 

redovisningens olika syften för olika intressenter. Idén om att använda oss av den politisk-

ekonomiska teorin som teoretisk utgångspunkt är hämtad från en annan D-uppsats skriven inom 

ämnet K2. Uppsatsen heter K2-reglerna – en studie av uppfattningar kring förenkling och är 

skriven av Malin Hansson och Malin Lyth höstterminen år 2008 vid Linköpings Universitet. 

Vår uppsats liknar deras endast i den grad att några av rubrikerna är samma under vår 

referensram. I övrigt är texten som finns under rubrikerna i referensramen helt vår egen text, 

även om källorna i vissa fall är desamma 

 

För att uppnå en så hög validitet som möjligt har vi innan intervjuerna förberett oss mycket 

noggrant. Till exempel har vi utformat våra intervjufrågor på ett enkelt och tydligt sätt för att 

minska risken för feltolkningar. Vidare har vi varit noggranna med att frågorna inte skall vara 

ledande så att de kan styra respondentens svar. Att vi har förebrett oss noga innebär även att mer 

fås ut av intervjuerna. Innan vi gick ut till respektive revisor har provintervjuer genomförts med 

en revisor och med en civilekonom. Det här för att få kommentarer och synpunkter på frågorna. 

Intervjufrågorna har även lästs igenom och godkänts av vår handledare. Det här anser vi har 

minskat missförståelsen av frågornas syfte. 

 

Vi har valt att genomföra intervjuerna på respektive revisionsbyrå. Det här anser vi har en 

betydande roll. När respondenten känner till plasten och känner sig trygg i miljön är han eller hon 

förhoppningsvis mer avslappnad och vi anser vidare att det kan minska risken för att 

respondenten talar osanning. Det här är en fördel då vi utifrån den intervjuades kroppsspråk har 

fått ut mer av intervjun. Björklund och Paulsson (2003) anser att det är viktigt att ta hänsyn till 

andra signaler, som till exempel kroppsspråk när intervjuer genomförs. 

 

I valet om vi skulle spela in intervjuerna eller inte tog vi hänsyn till det Gustavsson (2004) tar 

upp om att inspelning kan påverka respondenten negativt. Delvis då den intervjuade kan bli mer 

nervös och då det också innebär att de väljer att hålla inne med viktig information. (Gustavsson, 

2004) Fördelen med att spela in intervjuerna anser vi är att de får ett mycket bättre flyt då vi som 

intervjuar kan koncentrerar oss på att ställa frågorna och hur respondenten svarar med bland 

annat sitt kroppsspråk. Vidare menar vi också att missförstånd minskas betydligt. Vi bedömer att 

fördelarna är större än nackdelarna med att spela in intervjuerna. Därför har vi spelat in alla våra 

intervjuer med hjälp av en diktafon. Vi har delat upp ansvaret under intervjuerna för att kunna 

fokusera bättre. En av oss har tagit hand om huvuddiskussionen och att ställa frågor. Den andre 

har haft skrivit anteckningar, ställt följdfrågor och även ansvarat för bandinspelningen. Vi har 

valt att inte transkribera inspelningarna på grund av att vi anser att det innebär dålig 

resursanvändning. Vi anser att en inspelning tar tid att skriva ner med tanke på stopp för 

anteckningar och upprepningar. Därefter skall texten skrivas om till en text som är lätt att läsa. Vi 

anser att det är bättre att använda inspelningarna som en säkerhetskopia för att kontrollera 

eventuella tveksamheter och för att kunna plocka ut citat för att göra empirin mer levande. Vi har 

i stället varit noggranna med att skriva ner intervjuerna så snabbt som möjligt efter 

intervjutillfället för att inte riskera att glömma något.  

 

Vi har varit noga med att använda oss av samma frågor till alla revisorer. Det här för att lättare 

kunna göra en jämförelse mellan dem. Respondenterna har via mail innan intervjuerna fått reda 

på vårt område och vårt syfte. Det här för att klarlägga syftet med intervjun för respondenterna 
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och för att under intervjun lättare kunna hålla oss till ämnet. Våra intervjufrågor har de inte fått ta 

del av innan. Det här på grund av att vi anser att det kan göra så att respondenterna förskönar 

bilden av vad de egentligen tycker. Vi är medvetna om att det även kan underlätta om 

respondenterna får ut frågorna innan intervjun, då de bättre kan förbereda sig. Men med 

övervägning anser vi att större fördel för oss är att respondenterna inte får tillgång till frågorna i 

förväg. Det här eftersom det minskar risken för att deras svar påverkas av information som lästs 

igenom i syfte att förbereda sig inför intervjun. 

 

Vi har utgått från de sammanställda löpande texterna från varje revisor och har sedan samordnat 

allt under de rubriker som vi använt oss av i intervjufrågorna. Därmed består vår empiri av 

intervjuerna sammanställda efter rubriker. Varje rubrik tar upp i en löpande text vad de olika 

revisorerna anser om respektive område. Revisorernas svar har behandlats konfidentiellt på grund 

av att det fanns önskemål om det från en av respondenterna. Vi anser även att det här leder till att 

respondenten i högre grad törs komma med personliga åsikter och tankar som inte är i linje med 

arbetsgivarens ståndpunkt.   

 

I analysprocessen har vårt empiriska resultat analyserats. Först analyserades vad revisorerna 

anser och sedan jämfördes det med varandra. Vidare har vi ställt den befintliga teorin mot vår 

sammanställda empiri. Utgångspunkten har legat i empirins rubriker och i vår analysmodell.  

2.6 Giltighetsanspråk  

Att vara medveten och diskutera begreppet giltighetsanspråk anser vi är viktigt för forskare. Det 

finns olika begrepp att diskutera här. Giltighetsanspråk kan delas upp i validitet och reliabilitet. 

(Andersen, 1998). Med validitet menas i vilken utsträckning forskaren mäter rätt saker. Alltså om 

denne har fått svar på det han eller hon hade som syfte att få svar på. (Björklund & Paulsson, 

2003) Bryman och Bell (2005) har även en annan syn på validitet, extern validitet. Med det 

menas i vilken grad det går att dra några generella slutsatser utifrån studiens resultat till liknande 

fall. (Bryman och Bell, 2005) Reliabilitet är ett mått som mäter i vilken utsträckning en studie 

skulle få samma resultat om den skulle genomföras igen av samma forskare eller av en ny 

forskare. Det är vanligare att forskare som genomför kvantitativ forskning använder sig av och 

analyserar begreppet reliabilitet än forskare som genomför kvalitativ forskning. (Bryman och 

Bell, 2005) För att illustrera vad som menas med validitet och reliabilitet kan en piltavla 

användas som hjälp. Hög reliabilitet exemplifieras genom att pilarna är samlade, medan hög 

validitet visas genom att pilarna är så nära mitten som möjligt. Att uppnå både hög reliabilitet och 

validitet samtidigt visas genom att pilarna både träffar i mitten av tavlan och att de är samlade. 

(Björklund & Paulsson, 2003) 
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Figur 2. Illustration med hjälp av en piltavla för att förklara begreppen reliabilitet och validitet (Björklund & 

Paulsson, 2003 s. 60) 

Genom att ställa tydliga frågor som inte är vinklade kan studiens validitet stärkas (Björklund & 

Paulsson, 2003). Vi har därför varit mycket noga i genomförandet av intervjufrågorna. Både när 

det gäller att de inte skall vara ledande och när det gäller att de skall vara tydliga så att 

misstolkningar elimineras. Vi har bland annat undvikit frågor som kan besvaras med ja eller nej 

och vi har även, för att minska på missförstånd, genomfört provintervjuer. Det här anser vi ökar 

den interna validiteten. Vårt syfte och vår referensram har varit utgångspunkt för frågorna. Vi är 

medvetna om att det kan finnas en risk med att utgå från befintlig teori då respondentens svar kan 

bli styrda och förutsägbara. Det här har undvikits genom att vi har genomfört provintervjuer, 

genom att flera personer läst igenom frågorna och genom att vara mycket noga vid 

framställningen av frågorna i den meningen att de inte blivit ledande.  

 

Vårt syfte är att genomföra djupintervjuer med revisorer. Då vi endast valt att intervjua godkända 

eller auktoriserade revisorer anser vi att det här har ökat vår validitet då det är revisorers åsikter 

som vi avser att undersöka. Om de revisorer som intervjuats är representativa för sin grupp är 

svårt att säga. Men genom att intervjua revisorer på både stora och små byråer anser vi att vi har 

styrkt både den externa och interna validiteten. Vi har även diskuterat den externa validiteten i 

form av om det går dra generella slutsatser ifrån vårt resultat. Eftersom vi valt att genomföra 

detaljerade och ingående intervjuer med endast sex stycken revisorer anser vi att det är svårt att 

säga att studien är generaliserbar på alla revisorer. Vi har dock gjort en hel del jämförförelser 

mellan vad de olika revisorerna anser, och vi kan hitta samband på vissa punkter som kan ge en 

antydan på hur det är mer generellt. 

 

Vid en analys av en flerfallstudie tvingas forskaren att bearbeta en stor mängd vag data. Data 

skall för att kunna bli överskådlig sedan ordnas i begrepp, kategorier och modeller. Ingen 

flerfallsstudie är därför genomgående objektiv utan innehåller alltid forskarens egen analys och 

tolkningar. Analyserna styrs därför ofta av forskarens förförståelse. Det innebär att det inte är lätt 

att få exakt samma resultat igen. Eftersom en kvalitativ studie innehåller en mängd ansenlig 

information som på något sätt måste brytas ner och tillvaratas (Gummesson se Gustavsson, 2004) 

har vi varit noggranna med att komprimera data utan att viktig information försvinner. Vi anser 

dock att det är viktigt i både kvantitativ och kvalitativ metodik avstå från tillfälliga fel som leder 

till att data blir mindre tillförlitlig. Vi har ställt samma frågor till alla respondenter vilket vi anser 

har styrkt vår tillförlitlighet och att en jämförelse lättare har kunnat göras. 
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2.7 Kritiskt förhållningssätt 

Att vara kritisk till det material som samlats in, alltså till både sekundär- och primärdata, är 

viktigt för att forskningen skall bli så trovärdig och felfri som möjligt. Att analysera vem som har 

skrivit informationen, när den är utgiven och varifrån den kommer är några av de viktiga 

aspekterna att ta hänsyn till i sin reflektion av sekundär- och primärdata. Det är även viktigt att 

vara medveten om att det finns respondenter eller författare som vinklar data. (Lundahl & 

Skärvad, 1999) 

 

I studien har vi velat ta reda på vad revisorer har för åsikter om K2. Vi har dock varit medvetna 

om att revisorerna ger sin bild av regelverket och att respektive revisors bakgrund och 

förförståelse ligger till grund för vad han eller hon tycker. Genom att intervjua fler än en revisor 

anser vi att risken för en förskönad bild har eliminerats då vi har jämfört vad alla tycker och 

dragit slutsatser därifrån. Vi har även haft i åtanke att vår förförståelse kan påverka resultatet och 

analyserna. Det här har försökts minimerats så mycket som möjligt. Vi har på ett noggrant sätt 

beskrivit bland annat hur tillvägagångssättet sett ut i studien. Det gör det lättare för läsaren att 

själv kunna bedöma resultatet. 

 

Sekundärdata som vi har samlat in består främst av artiklar och Bokföringsnämndens uttalande. 

Även sekundärdata kan vara vinklad och vi har tagit hänsyn till det genom att ha med artiklar från 

olika författare och tidsskrifter. Vi har även vid hänvisningen till litteratur och artiklar varit noga 

med att framhäva vad som är författarens enskilda synpunkter skiljt från det som är mer generellt 

accepterade grundsatser. Sekundärdata kan ofta vara äldre och som inte längre är relevant. Det 

har vi tagit hänsyn till då vi noga har observerat när de utges och därefter studera vad som är 

intressant och inte. 
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3 Referensram 

I det här kapitlet presenteras inledningsvis utvalda teorier som hjälper oss att förklara 

bakgrunden och eventuell problematik kring K-projekten. Vi kommer vidare att presentera 

Bokföringsnämndens roll som normgivare för att sedan kunna beskriva deras arbete med de fyra 

nya regelpaketen. Avslutningsvis kommer den utredning som staten gjort om sambandet mellan 

redovisning och beskattning att presenteras i syfte att belysa frågeställningarna kring K2 och 

dess relation till skatterätten. 

3.1 Val av redovisningsteori  

Majoriteten av vetenskaper är mångparadigmatisk. Det innebär att den innehåller flera alternativa 

och ibland konkurrerande synsätt. Vilka paradigm och metoder som används vid utvecklingen av 

ny redovisningsteori styrs av skilda referensramar. Det gör att föreställningen om vilken som är 

redovisningens huvudsakliga syfte utgörs av flera ståndpunkter. Redovisningen kan liknas vid ett 

språk på så vis att det uppfinns ord och utvecklas begrepp för det redovisaren vill beskriva i de 

finansiella rapporterna. Begreppen som används i redovisningen har ibland ingen direkt 

motsvarighet i verkligheten utan utgör endast tankemässiga och påhittade konstruktioner så som 

exempelvis avskrivningar. Redovisningens språk består av grundläggande teorier och principer 

och har utvecklats under en lång tid. Bakgrunden till förändringar och så kallade paradigmskiften 

har ofta varit att synen på företag och dess rapportering har skiftat samt en önskan om enhetliga 

regler nationellt som globalt. Huvudsyftet med att förstå och att skaffa kunskap om 

redovisningsteorier är att kunna beskriva ett företags transaktioner samt att kommunikationen 

mellan företagets olika aktörer underlättas. (Artsberg, 2005) 

 

Flertalet redovisningsforskare menar att redovisningen är ett samhälleligt fenomen vars utvecklig 

styrs av allmänna problem i samhället, lagar och regler samt förekommande kunskap om 

alternativa redovisningstillämpningar. Det finns de som anser att redovisningen är en komplex 

vetenskap där modeller omöjligen kan beskriva en exakt bild av verkligheten. Bromwich (1992 

se Artsberg, 2005) menar att till skillnad från en karta, som beskriver verkligheten, är 

redovisningsteorier huvudsakligen av icke empiriskt slag. Han menar vidare att det arbete som 

bedrivs för att ta fram olika redovisningsmått ofta fokuserar på att ta fram mått med utgångspunkt 

i hur användbara de tros vara för hela eller delar av samhället istället för att fokusera på måttens 

förmåga att mäta verkligheten. (Artsberg, 2005) 

 

Deegan (2002) anser att det inte är en ensam teori som avskärmat från andra teorier beskriver 

redovisningen ur ett samhälleligt perspektiv. Istället föreligger en mängd olika teorier inom det så 

kallade systemorienterade synsättet av organisationer och samhället.  Inom det systemorienterade 

synsättet undersöks ofta förhållandet mellan organisationer, staten, individer och grupper. 

Kopplat till redovisning används ofta teorier som den politisk-ekonomiska teorin, intressentteorin 

och legitimitetsteorin. (Deegan, 2002) De här teorierna skall inte uppfattas som konkurrerande 

synsätt. Intressentteorin och legitimitetsteorin är snarare två överlappande teorier inom den 

politisk-ekonomiska teorin.  Både legitimitetsteorin och intressentteorin innefattar det sociala 

kontraktet mellan företagets ledning och organisationens alla intressenter. (Gray, Kouhy & 

Lavers, 1995) 
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3.2 Politisk-ekonomisk teori 

Inom den politisk-ekonomiska teorin anses att ekonomiska aspekter inte kan analyseras utan att 

hänsyn tas till politiken, institutionerna och samhället där den ekonomiska aktiviteten äger rum. 

(Deegan, 2002) Begreppet politisk-ekonomisk teori har funnits länge och innebar till en början att 

företagets produktion, försäljning och inköp studerades i relation till lagar, praxis och landets 

styrande organ. (Gray, Kouhy och Lavers, 1995) Redovisningens politisk-ekonomiska natur 

uppmärksammades mest påtagligt i USA under 1970-talet då erfarenheter ifrån 

redovisningsarbetet gjorde att frågan lyftes fram. (Artsberg, 2005) Det var först då som det blev 

accepterat att beslut kring redovisningsfrågor kan få konsekvenser för utomstående intressenter så 

som staten, investerare och kreditgivare. Tidigare hade normgivningen inom redovisning setts 

som neutral. Zeff (1978) menade att de frågor som FASB ställdes inför på 1970-talet kunde ha 

stor ekonomisk påverkan på grundläggande finansiella frågor, så som fördelning av resurser 

mellan företag. Han menade att FASB inte längre kunde diskutera nya redovisningslösningar utan 

att ta hänsyn till möjliga ekonomiska konsekvenser. (Zeff, 1978) En vanlig missuppfattning, 

menade Gerboth (1973), var att de kritiska frågorna inom redovisningsnormgivningen i huvudsak 

var tekniska. Han menar att processen istället var huvudsakligen politisk. Syftet med 

utvecklandet av nya redovisningsnormer var således inte en slutlig lösning utan snarare en 

politisk process där olika intressenters intressen skulle vägas in. (Gerboth, 1973) 

 

Med bakgrund mot att redovisningsnormer ofta kommer till stånd från politiska processer med 

ekonomiska konsekvenser har forskare börjat kritisera de gällande redovisningsreglerna. Främst 

har kritik riktats mot revisionsprofessionen och många av de forskare som tar en kritisk 

ståndpunkt vill kalla det en revisorsindustri snarare än en revisionsprofession. Mest kritisk är 

forskarna till att den bild som målas upp av utvecklingen av redovisningsregler är att det är en 

neutral och professionell process. De anser att det föreligger en bristfällig balans mellan de som 

har skaffat sig en stark position och de som har mindre makt när det gäller utvecklingen av 

redovisningsnormer. (Artsberg, 2005) 

3.2.1 Intressentteorin  

Smiths (2006) definition om vad som är den externa redovisningens roll är att den först och 

främst skall kommunicera information till företagets externa intressenter. De olika intressenterna 

behöver olika information för att kunna fatta beslut om hur de skall verka gentemot företaget. 

Exempelvis behöver potentiella aktieägare information för att kunna besluta kring köp av aktier. 

De befintliga ägarna behöver information för att kunna avgöra om eventuell försäljning och 

långivare behöver information för att kunna bedöma om de tror att företaget kommer att kunna 

betala sina räntor och amorteringar. (Lönnqvist, 2006) Andra intressenter som har ett direkt 

intresse av företagets räkenskaper är leverantörer, kunder, konkurrenter, anställda, stat och 

kommun. För att den externa redovisningen skall vara användbar för intressenterna bör den vara 

utformad på ett sådant sätt att användaren har största möjliga nytta av den. (Smith, 2006) Nyttan 

kan definieras som intressentens informationsbidrag som leder till att denne kan fatta bättre beslut 

kring frågor som har med företaget att göra. (Lönnqvist, 2006) Problemet i att skapa en sådan 

redovisning är att de olika intressenterna har skilda informationsbehov samt att 

informationsbehovet kan variera mellan människor inom samma intressegrupp. Därutöver är 

framställningen av redovisningsinformation en resurskrävande insats i form av tid och pengar 

som måste vägas mot den nytta som intressenterna kan tänkas få ut av redovisningen. (Smith, 

2006)  
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På grund av att den information som finns i årsredovisningen grundar sig i saker som redan har 

hänt kan det anses tveksamt om informationen verkligen förbättrar intressentens beslutsunderlag. 

Majoriteten av de beslut som fattas gentemot företaget har vanligtvis att göra med verksamhetens 

framtida utveckling och inte vad som faktiskt redan har hänt. Utgångspunkten för beslutsfattandet 

ligger således ofta i intressenternas bedömning om vad som kommer att ske i framtiden. Det är 

endast i några enstaka situationer som de historiska siffrorna ensamma är av intresse. De används 

bland annat när Skatteverket fastställer bolagets skatt samt när företaget tar beslut kring utdelning 

och bonusar. (Lönnqvist, 2006) 

 

När företagen upprättar sin årsredovisning är de givetvis medvetna om att den information som 

presenteras kommer ligga till grund för beslutsfattandet hos många av bolagets intressenter.  

Redovisningen kan till exempel vara avgörande när det gäller om företaget får teckna nya lån för 

ett investeringsprogram. Incitament finns därför för företaget att antingen dämpa, stärka eller på 

annat sätt förvränga verksamhetens resultat och ställning. För att minska risken för att 

intressenterna fattar felaktiga beslut på grund av missvisande redovisningsinformation har 

Riksdagen stiftat ett antal lagregler kring bland annat vad en årsredovisning måste innehålla och 

hur företagets olika tillgångar skall värderas. (Lönnqvist, 2006) 

 

Den teori som växte fram under början av 1900-talet bland små ägarledda företag var den så 

kallade ägarteorin. Teorin tar fasta på företagets formella ägare och menar att denne äger alla 

redovisade tillgångar och skulder i bolaget. (Falkman, 2001) Det dominerande synsättet om 

vilken som är den externa redovisningens primära uppgift idag är att den skall ligga till grund för 

beslut kring om intressenten skall köpa, behålla eller sälja företagets aktier. Det beslutsunderlag 

som investeraren behöver är framåtriktande och innehåller information som hjälper denne att 

kunna jämföra, förutsäga och värdera olika investeringsalternativ. Investeraren är av den 

anledningen i behov av enhetliga redovisningsregler och övriga normer som skapar gynnsammare 

förutsättningar för den här typen av jämförelse. (Artsberg, 2005). 

3.2.2 Legitimitetsteorin 

Legitimitetsteorin behandlar i likhet med intressentteorin relationen mellan företaget och dess 

intressenter. Till skillnad från intressentteorin, som behandlar relationerna till intressenterna, 

inriktar sig legitimitetsteorin på strategier i syfte att skapa legitimitet gentemot dess intressenter. 

(Ljungdahl, 1999) Enligt Deegan (2002) utgår tanken om legitimitet ifrån att det finns ett ”socialt 

kontrakt” mellan företaget och samhället. Kontraktet innefattar de mål och ansvarstaganden som 

samhället bedömer att företaget skall nå upp till. Om samhället upptäcker att företaget bryter mot 

kontraktet är företagets överlevnad hotad. Legitimiteten bli således en viktig resurs i företaget 

som är avgörande för deras fortsatta verksamhet, en resurs som kan påverkas eller manipuleras. 

För att inte mista sin legitimitet utformar företaget strategier som exempelvis kan vara att 

företaget särredovisar ett valt område eller att de väljer att kontrolleras av eller samarbeta med en 

part som uppfattas som legitima. (Deegan, 2002) 

 

I en så kallad politisk organisation, som kännetecknas av verksamheter med ett rationellt 

beslutsfattande där flera alternativ prövas, är meningsutbyten och debatter mellan medlemmarna 

viktiga för att skapa legitimitet för organisationen. Ett exempel på en organisation som har 

lyckats bra med att skapa en hög legitimitet och acceptans är den amerikanska 

redovisningsnormgivaren FASB. Normgivaren har blivit en förebild för såväl IASB som 



 

- 19 - 

Bokföringsnämnden. FASB:s höga legitimitet förklaras ofta av en såkallad ”due process”, som 

ger organisationens intressenter möjlighet att påverka normgivningen. Även Bokföringsnämnden 

och Finansinspektionen har såkallade ”hearings” där olika intressenter får möjlighet att påverka 

de föreslagna normernas innehåll. På grund av att det huvudsakliga ansvaret för god 

redovisningssed vilar på statliga axlar samt att arbetet inom redovisningsnormgivningen de 

senaste åren framför allt har bestått av tolkning och översättning av internationella regler har 

svenska normgivare inte kunnat få en lika inflytelserik roll som i USA. (Lumsden, Marton & 

Törnqvist, 2000) 
 

Det finns en överlappning mellan flera teorier och begreppet legitimitet är centralt även inom den 

institutionella teorin (Deegan, 2002). Genom att ha en institutionell syn på legitimitet har 

organisationer en benägenhet att imitera andra organisationer som av företaget anses som 

legitima. Tanken med att applicera samma organisatoriska form är att själva uppnå legitimitet. 

(Ljungdahl, 1999). I och med det här synsättet förväntas företagen utvecklas mot en 

organisatorisk form som överensstämmer med andra redan etablerade organisationers struktur 

(Deegan, 2002). 

3.2.3 Institutionell teori 

Sökandet efter legitimitet medför enligt DiMaggio och Powel (1983) att organisationer tenderar 

att bli isomorfa, det vill säga att verksamheternas organisationsstrukturer till stora delar liknar 

varandra. Den institutionella isomorfismen inrymmer tre olika mekanismer; tvingande 

isomorfism, mimetisk isomorfism och normativ isomorfism. Den tvingande isomorfismen utgörs 

av formell och informell press från organisationens omgivning. Ofta utgörs påtryckningarna av 

krav från högre auktoriteter som organisationen har ett beroendeförhållande till. Här spelar 

exempelvis staten en viktig roll och eftersom de genom lagstiftning och normgivning kan påverka 

organisationernas sätt att verka. Mimetisk isomorfism har sitt ursprung i den osäkerhet och 

komplexitet som finns runt och inom organisationer. Den här osäkerheten gör, enligt den 

mimetiska isomorfismen, att organisationer tenderar att imitera andra framgångsrika 

organisationer. Den tredje och sista mekanismen, normativ isomorfism, härstammar från 

professionalismen. Vid syning av en profession kan utmärkande egenskaper urskiljas. De här 

egenskaperna har sitt ursprung i den process som en profession måste ta sig igenom för att kunna 

tillägna sig de kunskaper som dess verksamhetsområde kräver. Processen kring att skapa 

legitimitet inom en profession innehåller ofta en kombination av utbildning, yrkesverksamhet och 

forskning. Utvecklingsgången innehåller vidare ofta standardiserade certifieringsprocesser inom 

gemensamma branschorganisationer där varje profession skapar sina egna normer och regler.  

Exempel på yrkesgrupper där idén om normativ isomorfism gör sig tydligast är revisorer, 

advokater och läkare. (DiMaggio och Powel, 1983)  

 

Idag finns ingen generell och allmänt accepterad teori inom redovisningsområdet, men den teorin 

som för närvarande bäst beskriver utvecklingen av redovisningsnormer anser Artsberg (2005) är 

den institutionella teorin. Hon anser att teorin hjälper till att förklara varför förändringar inom 

redovisningsområdet går så sakta. Teorin visar att anledningen till att människor sätter sig emot 

förändringar är att de av vana gör en sak på ett sätt som de tycker är det mest korrekta sättet. 

Teorin fokuserar också på de tidigare strukturer som varit viktiga för att kunna fatta snabba och 

korrekta beslut och som sedan kan verka hämnande och skapa en långsam utveckling. Ett 

exempel där den institutionella teorin också kan användas för att förklara redovisningsproblem är 
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när en ny redovisningsfråga dyker upp och som inte passar in i det gällande 

redovisningstänkandet. (Artsberg, 2005) 

3.3 Internationell påverkan på svenska redovisningsregler 

I och med att Sverige gick med i EU förband vi oss att anpassa vår nationella lagstiftning i 

enlighet med de förordningar och direktiv som är gemensamma för den Europeiska unionen 

(Ingblad och Lundqvist, 2010). År 2000 betonade Europeiska rådet att medlemmarna skulle sätta 

in åtgärder för att åstadkomma en effektiv och öppen kapitalmarknad inom unionen i syfte att 

främja hållbar tillväxt och sysselsättning (Artsberg, 2005). Det gemensamma tillvägagångssättet 

för att genomföra ovanstående blev benämnt som Lissabonstrategin.  Som en del i strategin 

beslutade EU-kommissionen att en förenklad lagstiftning måste prioriteras inom unionen. (SOU 

2008:67) En av huvudorsakerna till den bristfälliga harmoniseringen ansågs vara en icke 

marknadsorienterad och splittrad redovisning inom unionen. Bakgrunden till viljan att 

harmonisera redovisningen var först och främst att den globala kapitalmarknaden var i behov av 

jämförbara redovisningar. Utvecklingen mot globala marknader och multinationella företag 

krävde ett gemensamt affärsmässigt språk som kunde möjliggöra styrning och granskning på 

distans.  (Artsberg, 2005)  

 

I enlighet med Lissabonstrategin beslutade Europeiska rådet år 2007 att de ekonomiska bördorna 

kopplade till EU:s gemensamma regelverk bör minska med 25 procent innan år 2012. Rådet 

uppmanade även att medlemsländerna skulle sätta samma mål på nationell nivå. I Sverige valdes 

ett mål där en minskning av de administrativa bördorna hänfört till de statliga regelverken skulle 

minska med 25 procent innan år 2010. Ett område där syftet är att minska den administrativa 

bördan för företag är inom redovisningslagstiftningen. I januari år 2007 tillsattes en utredning i 

syfte att betänka förenklingsalternativ inom redovisningen. (SOU 2008:67) 

 

Implementeringen av europeiska och internationella redovisningsregler har skett i ett antal olika 

steg. För Sveriges del har den största förändringen varit att företagen i många fall får värdera sina 

tillgångar till verkligt värde i stället för dess anskaffningsvärde.  (Ingblad och Lundqvist, 2010) 

Tidigare har den svenska redovisningen präglats av den kontinentala redovisningstraditionen 

vilket har inneburit att tillgångarna värderats enligt försiktighetsprincipen. I och med 

anslutningen till EU har försiktighetsprincipen fått ge alltmer vika för kravet om en rättvisande 

bild. Bokföringsnämnden arbetade under flera år med att ta fram allmänna råd som stämde 

överens med de internationella rekommendationerna. Till en början ansåg nämnden att en 

rättvisande bild var något som även de allra minsta bolagen borde eftersträva (Engström, 2009) 

och mellan år 2000 och år 2004 var Bokföringsnämndens primära uppgift att göra uttalanden 

kring i vilken omfattning Redovisningsrådets rekommendationer även skulle vara tillämpbara för 

de icke noterade företagen. (BFN, 2009a) De detaljerade och svåröverskådliga reglerna i de 

allmänna råden blev näst intill ogenomförbara för de flesta mindre företag med begränsade 

kunskaper kring redovisning. År 2004 ändrade därför Bokföringsnämnden riktning och avbröt 

arbetet med att anpassa Redovisningsrådets rekommendationer till liknande regler för onoterade 

företag. Bokföringsnämnden beslutade sig istället för att ta fram förenklade redovisningspaket för 

de mindre företagen. (Engström, 2009) 
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3.4 Bokföringsnämndens roll som normgivare 

Idag finns en mängd olika nationella och internationella organ som stiftar lagar och 

rekommendationer vilka styr företagens externa finansiella rapportering (Smith, 2006). Trenden i 

lagstiftningen har de senaste åren varit mer generella lagregler som kompletterats med 

omfattande rekommendationer från olika nationella och internationella normgivande organ 

(Lönnqvist, 2006). Ett fundamentalt begrepp inom svensk och skandinavisk redovisning har blivit 

god redovisningssed. I både Årsredovisningslagen och Bokföringslagen görs en hänvisning till 

god redovisningssed i syfte att komplettera lagen på de områden som är svåra att skapa 

detaljerade regler kring i lagtexten. I förarbetena till de nämnda lagarna beskrivs god 

redovisningssed som en allmän rättslig standard som, utöver lagar och andra föreskrifter, grundas 

på rekommendationer och uttalanden från Bokföringsnämnden, Finansinspektionen och före detta 

Redovisningsrådet. (Artsberg, 2005). 

 

Huvudansvaret för utvecklandet av god redovisningssed i Sverige innehas av 

Bokföringsnämnden som är en statlig myndighet. Arbetet sker bland annat genom att nämnden 

ger ut något som kallas för Bokföringsnämndens allmänna råd som innehåller råd kring 

tillämpningen av Bokföringslagen och Årsredovisningslagen. Råden förkortas BFNAR följt av 

uppgift om år och ordningsnummer. Förutom de allmänna råden publicerar nämnden även 

vägledningar och uttalanden som utgör tolkningar och exemplifierar av innebörden i de allmänna 

råden. Till den del som vägledningarna och uttalandenas syfte är att tydliggöra innehållet i de 

allmänna råden innehar de samma rättsliga ställning som dem. (BFN 2009b) På grund av att 

föreskrifter kring skatt endast får beslutas av Riksdagen är de allmänna råden normalt sett inte 

formellt bindande (SOU 2008:80 del 1). Däremot skall företag alltid hålla sig inom ramen för vad 

som är god redovisningssed. I Bokföringslagens åttonde kapitel ges Bokföringsnämnden ansvaret 

för utvecklandet av god redovisningssed. Det gör att ett företag endast i undantagsfall skulle 

kunna bryta mot Bokföringsnämndens allmänna råd utan att samtidigt göra sig skyldig till 

bokföringsbrott. (BFN 2009b) 

 

Det faktum att redovisningsnormgivningen utgörs av ett system med ramlagstiftning har 

kritiserats ur legalitetssynpunkt. Framförallt menar kritiker att begreppet god redovisningssed är 

alldeles för vagt för att ligga till grund för kriminalisering. En grundläggande rättslig princip 

inom straffrätten är legalitetsprincipen. Den innebär att ingen får dömas till straff utan stöd i 

svensk lag. I både Bokföringslagen och Årsredovisningslagen hänvisas det till god 

redovisningssed. Dock är innebörden av begreppet i många fall oklar i den bemärkelsen att en 

tydlig gräns för vad som är eller inte är god redovisningssed saknas. Kritiker menar vidare att mer 

förutsägbara regler skulle gynna den enskilde, men även underlätta åklagarens arbete i beslut 

kring exempelvis huruvida åtal skall väckas eller ej. (Asp, 1999) 

 

Under de senaste åren har Bokföringsnämndens huvudsakliga arbete varit att ta fram nya 

rekommendationer för icke börsnoterade företag. Målsättningen med arbetet är att ta fram fyra 

nya reglerverk för fyra olika storleksgrupper av företag. (Lönnqvist, 2006) Sedan starten av 

arbetet med de nya regelpaketen har två utredningar tillsats av regeringen. Den första utredningen 

är Sambandet mellan redovisning och beskattning, SOU 2008:80, och den andra är Ytterligare 

förenklingar av redovisningsreglerna, SOU 2008:67. (BFN 2008) Betänkandet från SamRoB-

utredningen presenterades i september år 2008. I utredningen föreslås en total frikoppling mellan 

redovisning och beskattning. (Månsson & Ohlsson 2008) 
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3.5 K-projektet 

De olika redovisningspaketen har och kommer att utformas med utgångspunkt från de olika 

associationsformerna där framför allt företagets storlek kommer att vara avgörande för vilket 

regelpaket som företaget kommer att tillämpa (Månsson & Ohlsson 2008). Syftet med de 

förenklade regelverken är att de mindre företagen får alla regler som för dem är relevanta 

samlade på ett och samma ställe (BFN, 2009a). Ett problem tidigare har varit att de svenska 

normerna för mindre företag har varit omotiverat komplicerade (Månsson & Ohlsson, 2008). 

Sammanlagt kommer fyra olika regelpaket tas fram, ett som innehåller regler för ett förenklat 

årsbokslut (K1), ett annat som reglerar ett årsbokslut (K2), ett tredje som beskriver hur en 

årsredovisning skall upprättas (K3) och tillsist ett regelpaket som innehäller bestämmelser kring 

en årsredovisning enligt IAS/IFRS:s regler (K4) (BFN, 2009a). 

 

Bestämmelserna för hur räkenskapsåret skall avslutas inom K-regelverken utgår ifrån 

föreskrifterna i Bokföringslagen. Många organisationer kommer i och med de nya regelverken att 

kunna välja ett betydligt enklare regelverk än det som de tillämpar idag. I figuren nedan 

illustreras hur de nya regelverken förhåller sig till varandra samt till den befintliga lagstiftningen. 

Den vänstra delen av figuren visar hur företaget räkenskapsår avslutas enligt Bokföringslagen 

medan den högra delen åskådliggör den fyra nya regelverken. Vilket utav regelverken som 

företaget kommer att tillämpa beror på hur de avslutar räkenskaperna. De streckade pilarna i 

figuren visar de frivilliga val som företaget har möjlighet att göra. (BFN, 2009a)  

 

 
 

 
Figur 3. Illustration av K-projektet. (BFN 2008) 
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Huvudalternativet för företagen kommer att vara K3-regelverket. K3 har ännu inte fastlagts, men 

enligt Bokföringsnämndens preliminära uppgifter kommer regelpaketet att ha sitt ursprung i både 

RR 1-29 och Bokföringsnämndens nu gällande allmänna råd. Därutöver kommer en viss 

anpassning göras till internationella redovisningsprinciper som exempelvis IASB. För mindre 

aktiebolag kan ett förenklat regelpaket väljas, K2. Väljer ett företag att tillämpa K2 skall det dock 

tillämpas i sin helhet vilket innebär att det inte är tillåtet att välja vissa regler ur K3 och vissa ur 

K2. (BFN, 2004) Däremot kommer de förenklingsregler som enligt Årsredovisningslagen gäller 

för mindre företag även gälla för de mindre företag som väljer att tillämpa K3 (Månsson & 

Ohlsson, 2008).  

 

I juni år 2008 publicerade Bokföringsnämnden BFNAR 2008:1 som innehåller förenklade regler 

för de mindre företagen. Reglerna har fått tillämpats för första gången för räkenskapsår som 

startat per den 31 december år 2008 eller senare. Bokföringsnämnden håller just nu på att arbeta 

med K3 och kommer därefter att arbeta vidare med K1 och K2 för andra organisationer än 

aktiebolag. (BFN, 2004) 

 

K1 

Sedan den 1 januari år 2007 är samtliga organisationer som omfattas av Bokföringslagen skyldiga 

att upprätta ett årsbokslut. För de företag som har en nettoomsättning under tre miljoner kronor 

kan ett så kallat förenklat årsbokslut väljas. Den 7 december år 2009 publicerades BFNAR 

2009:2, ett allmänt råd med tillhörande vägledning för enskilda näringsidkare. (BFN, 2009b) Det 

finns, förutom enskilda näringsidkare, andra företagsformer som ingår i kategori nummer ett 

eftersom de har en omsättning under tre miljoner. De organisationerna är exempelvis små 

handelsbolag eller ideella föreningar. De här företagen får på grund av skatteskäl inte redovisa 

enligt BFNAR 2009:2. (Drefeldt, 2007) 

 

K2  

Regelpaket kategori två är ett frivilligt regelverk som mindre företag kommer att kunna välja 

istället för att tillämpa K3. K2 har kunnat tillämpas för årsbokslut sedan den 31 december år 2008 

eller senare och utöver den huvudsakliga förenklingen som följer med de gemensamma 

regelverken innehåller K2 ytterligare förenklingar om jämförelse görs med K3. Exempelvis 

innehåller K2 schablonregler, färre valmöjligheter, färre tilläggsupplysningar samt bestämmelser 

som ligger nära skattelagstiftningen. (BFN, 2009c) 

 

K3 

För närvarande arbetar Bokföringsnämnden med den tredje kategorin av regelverken. K3 

kommer att vara det huvudsakliga alternativet vid upprättandet av företags årsredovisning. Det 

har sin utgångspunkt i Redovisningsrådets rekommendationer RR 1 till RR 29 med några 

avvikelser. Den tredje kategorin kommer att förenklas i jämförelse med Redovisningsrådets 

rekommendationer. Samtidigt kommer regelverket att innefatta definitionerna för tillgångar och 

skulder som återfinns i IASC:s föreställningsram. En anpassning till IASB:s SME-projekt 

kommer att göras. Däremot kommer K3 inte att vara identiskt med det projekt som IASB driver 

och som innefattar små och medelstora företag. (Drefeldt, 2007)  
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K4 

Den fjärde kategorin av företag innefattar de företag som tillämpar IFRS. Utvecklingen av 

normgivningen för de här företagen ansvarar den internationella normgivaren IASB för. 

(Månsson & Ohlsson, 2008) Koncernredovisningen i alla noterade bolag inom EU skall upprättas 

i enlighet med IFRS-reglerna. I Sverige har även icke noterade bolag möjligheten att tillämpa 

IFRS i sin koncernredovisning. (Ingblad & Lundqvist 2010) 

 

Bokföringsnämnden betonar att det blir en enkelhet i jämförelse med IAS/IFRS med de tre första 

kategorierna av regelpaketen. Arbetet med de nya regelverken kommer att ta ytterligare några år 

och i väntan på regelverken gäller att fortsatt användning av befintliga regler får tillämpas. 

(Lönnqvist, 2006) Värt att tillägga enligt Börsvik, Magnusson och Prytz (2009) är att många 

mindre företag väljer att anlita en konsult vid upprättandet av redovisningen. I deras fall innebär 

de nya K-regelverken inga stora kostnadsbesparingar. Tvärtom kan det komma att betyda att 

företag som saknar redovisningskunskap och därför väljer att anlita en redovisningskonsult blir 

mer beroende av sin redovisningskonsult och/eller revisor. Därtill visar en färsk undersökning 

gjord av Öhrlings PriceWaterhouseCoopers att det finns ett missnöje med förenklingsarbetet. 

Åttio procent av de verkställande direktörer och ekonomichefer på mindre företag som har 

intervjuats i studien anser att arbetet med att ta fram de nya K-regelverken går alldeles för 

långsamt. I stort sätt lika många menar på att de inte hittat några förenklingar som är till hjälp för 

de mindre företagen. (Börsvik, Magnusson & Prytz, 2009) Vidare anser Göran Arnell, KPMG, att 

revisorer inte heller direkt uppmuntrat tillämpningen av K2 eftersom de haft en tveksamhet inför 

det nya K2-regelverket (Kristoffersson, 2009). 

3.5.1 K2 

Den rådande normgivningen inom redovisning är idag uppdelad i ett antal allmänna råd, 

rekommendationer och uttalanden. En grundläggande svårighet för den som upprättar en 

årsredovisning är därför att veta vilka regler som gäller och vilka principer som får tillämpas. 

Den huvudsakliga målsättnigen med K2-regelverket har varit att uppnå förenklingar inom det här 

området genom att begränsa antalet möjliga alternativ. De nya reglerna utgår i huvudsak från 

användarens behov och förenklingarna skall bland annat uppnås genom att reglerna presenteras i 

ett och samma dokument. I K2-regelverket är antalet alternativ begränsade samtidigt som färre 

tilläggsupplysningar krävs. Det gör att upprättaren av en årsredovisning inte behöver ha kunskap 

kring olika alternativa redovisningsprinciper. (Månsson & Ohlsson, 2008) Till dess att alla 

regelverk inom K-projektet är klara samt att ofrånkomliga förändringar gjorts med anledning av 

statens pågående utredningar kommer K2 att vara frivilligt att tillämpa. De befintliga allmänna 

råd som finns kommer att vara kvar så länge. (BFN 2009c) 

 

Skillnaderna mellan K2 och de nu gällande normerna är i många fall, dock inte i alla, av mindre 

betydelse i praktiken. Det är främst i situationer där flera redovisningslösningar i dag är tillåtna 

som den största skillnaden ligger. I sådana situationer redogörs i K2 vanligen endast en godtagbar 

redovisningslösning. (Månsson & Ohlsson, 2008) En annan skillnad i K2 jämfört med nuvarande 

regler är att upplysningskraven i årsredovisningen om vilka redovisningsprinciper företaget 

tillämpat har reducerats vilket innebär att det är upp till läsaren av årsredovisningen att förstå vad 

redovisningen enligt det allmänna rådet innebär. (Drefeldt, 2008) Problemet som länge 

diskuterats vid framtagningen av K2-regelverket är vad som gäller då det redovisningsproblem 

som ett företag ställs inför inte finns reglerat. Bokföringsnämnden menar då att vägledning skall 
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sökas i liknande fall som behandlas inom K2-regelverket. I ett andra steg skall vägledning sökas i 

de grundläggande principerna som redovisas i ÅRL 2:4, vilka är bland andra 

realisationsprincipen. Det betonas att andra rekommendationer eller uttalanden inte skall 

tillämpas som komplement till det allmänna rådet BFNAR 2008:1. (Månsson & Ohlsson, 2008) I 

K2 har Bokföringsnämnden samlat de regler som mindre bolag som är privata aktiebolag får 

tillämpa enligt Årsredovisningslagen. I vägledningen finns både lagregler, allmänna råd, 

kommentarer och exempel. Reglerna inom det nya regelverket kännetecknas av förenklingar där 

flera schablonlösningar är möjliga. En grundläggande princip inom regelverket är 

försiktighetsprincipen. (BFNAR 2008:1) 

 

K2 innebär inte att helt andra redovisningsprinciper kommer att gälla än de som i dag tillämpas 

av de mindre företagen. Den största skillnaden mellan K2 och nuvarande normgivning finner vi 

inom området avsättningar. I enlighet med K2-reglerna får endast avsättningar kopplade till avtal 

och offentligrättsliga regler beaktas vid avgörandet i om en avsättning skall göras. Idag följer 

majoriteten av företag de avsättningsregler som finns i RR 16. Enligt rådet får avsättning göras 

för både legala och formella åtaganden. Det här innebär således att en övergång till K2 kan 

innebära att en kostnad som tidigare tagits upp i form av en avsättning nu inte kommer kunna 

göras.  En annan skillnad mellan K2 och gällande normer är periodiseringsreglerna för utgifter. 

Som utgångspunkt gäller samma regler som idag, det vill säga att en utgift redovisas som en 

kostnad då den uppkommer eller i sambandet med anskaffandet av en tillgång. Därtill finns en 

tilläggsregel som saknar motsvarighet i nuvarande normer. Tilläggsregeln innebär att en utgift 

skall redovisas som en kostnad i samma period som en inkomst redovisas som en intäkt. En sista 

märkbar skillnad mellan K2 och nuvarande regelverk är att koncernbidrag redovisas som en 

bokslutsdisposition. (Månsson & Ohlsson, 2008) 

3.5.2 Skillnader mellan K2 och K3 

K3 kommer att vara huvudalternativet vid upprättande av årsredovisningen för aktiebolag och 

även för en del juridiska personer. Regelverket har ännu inte kunnat tillämpas utan är under 

bearbetning av Bokföringsnämnden. Skillnaderna mellan K2 och K3 kommer bland annat att vara 

att K2 har sin grund i försiktighetsprincipen, viken innebär att försiktighet skall beaktas vid 

värdering av företagets tillgångar. Mer konkret innebär principen att skulder ej får undervärderas 

samt att tillgångar ej skall övervärderas. I K3 kommer värdering till verkligt värde dock i viss 

mån att vara tillåtet. K2 innehåller detaljerade regler där möjligheten till valalternativ är ytterst 

knapp. K3 däremot kommer att innehålla fler principbaserade regler där egna bedömningar oftare 

blir nödvändligt. (Månsson & Ohlsson, 2008) 

 

I K2-regelverket förekommer olika förenklingar som inte kommer att finnas någon motsvarighet 

till i K3. Upplysningskravet i både K2 och K3 kommer att vara mindre omfattande än i dagens 

regelverk. I K2 finns ett speciellt kapitel som behandlar de här tilläggsupplysningarna, medan 

reglerna för upplysningar i K3 kommer att kunna hittas i olika kapitel. Tilläggsupplysningskraven 

i K3 kommer att vara mycket mer omfattande i K2 än i K3. (Månsson & Ohlsson, 2008)   

3.5.3 Fördelar och nackdelar med K2 

De huvudsakliga fördelarna i K2 utgörs av standardiseringar och reduktionen av olika val av 

redovisningsprinciper (Månsson & Ohlsson, 2008). Framförallt kommer K2 att kunna innebära 

väsentligt lägre administrativa kostnader i och med upprättandet av företagets årsredovisning 
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(SOU 2008:80 del 1). Nackdelen med K2 kan vara att antalet valbara alternativ gör att 

redovisningen blir svår att anpassa till olika redovisningssituationer. Det här kan leda till att 

företag tvingas in i fack som de egentligen inte tillhör. Redovisningen kommer på så sätt att 

kunna ge en mindre rättvisande bild jämfört med dagens regler samt i jämförelse med K3. 

Eftersom K2 tillåter vissa förenklade alternativ i redovisningen kan det också ifrågasättas 

huruvida en årsredovisning upprättad enligt K2 ger lika bra information över företagets resultat 

och ställning som en årsredovisning upprättade enligt nuvarande regler respektive K3. (Månsson 

& Ohlsson, 2008) 

 

Generellt sätt menar Månsson och Ohlsson (2008) att K2 kommer att kunna innebära en fördel 

för många av de mindre aktiebolagen. Hur stora fördelar en tillämpning innebär för ett företag 

beror dock på dess resurser, intresse och kunskap kring externredovisning. För ett företag med 

många externa intressenter där det kan finnas planer på att bli noterade anser Månsson och 

Ohlsson att en tillämpning av K2-regelverket är tveksamt. (Månsson & Ohlsson, 2008) 

 

När ett företag väl har bestämt sig för att K2 är det mest ändamålsenliga alternativet när företaget 

skall upprätta sin årsredovisning finns enligt Månsson och Ohlsson (2008) egentligen ingen 

anledning till att invänta K3-regelverket. Företaget kan när som helst byta från K2 till K3 och 

tvärtom. Anledningen till att många företag avvaktar kan istället tänkas vara på grund av att 

nuvarande regler för mindre aktiebolag fortfarande får tillämpas och att de i stort sätt innehåller 

samma förenklingsalternativ som K2. Dessutom finns två pågående utredningar som tros kunna 

påverka till ändringar i K2. De två pågående utredningarna är utredningen kring sambandet 

mellan redovisning och beskattning och utredningen om en enklare redovisning. De företag som 

ändå tänker byta till K3 när det publiceras har ingen anledning till att tillämpa K2 i väntan på det 

nya regelverket eftersom byte av redovisningsprinciper alltid innebär ett visst merarbete. 

(Månsson & Ohlsson, 2008) 

3.6 SamRoB-utredningen 

Traditionellt sett har Sverige haft ett starkt samband mellan redovisning och beskattning. Under 

de senaste åren har dock utvecklingen av redovisningen gjort att det framtida sambandet mellan 

redovisning och beskattning kan ifrågasättas. Dels styrs redovisningen idag alltmer av skrivna 

normer och allmänna råd som bestäms av organ som i Regeringsformens mening inte har rätt att 

lagstifta kring skatt. Dessutom innebär Bokföringsnämndens nuvarande arbete med 

kategoriserade regelpaket att olika regler kommer att gälla för olika företag. Därtill styrs idag det 

sätt som svenska företag faktiskt redovisar på alltmer av internationella redovisningsregler. Med 

bakgrund till det här tillsattes år 2004 en utredning för att redogöra för hur ett framtida samband 

mellan redovisning och beskattning bör se ut. (SOU 2008:80 del 1) 

 

Utgångspunkten för utredningen var att försöka svara på frågan om det enligt reglerna i 

Regeringsformen är möjligt att ha kvar sambandet mellan redovisning och beskattning då 

normgivningen består av allmänna råd som skiljer sig åt beroende av företagens storlek. I enighet 

med Regeringsformen får de organ som getts normgivningskompetensen enligt Regeringsformen 

inte överlåta den här till någon annan. I lagen ges Riksdagen ansvaret för stiftandet av 

skatteregler. Riksdagens roll som normgivare inom redovisningsområdet har dock under den 

senare tiden kommit att förändrats och Tomas Bull (se SOU 2008:80 del 1) anser att delegationen 

av normgivningen troligtvis gått längre än vad som vid framställningen av grundlagen avsågs. 
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Bull (se SOU 2008:80 del 1) anser att förskjutningen av redovisningsnormgivningen till statliga 

myndigheter har sin grund i den ökade internationella redovisningsnormgivningen samt i behovet 

att anpassa normgivningen till affärslivets dynamiska natur. Riksdagen har helt enkelt inte 

resurser till en anpassning av redovisningsnormerna som håller jämna steg med utvecklingen. 

(SOU 2008:80 del 1)   

 

Grundlagars syfte är inte i fösta hand att vara praktiska, utan att skydda fundamentala värden så 

som demokratin. (SOU 2008:80 del 1) Hultqvist (2009) menar i en diskussion kring om något 

skall lagstiftas är det viktigt att skilja på vad som är lämpligt respektive olämpligt samt vad som 

är konstitutionellt möjligt respektive omöjligt. I frågan kring sambandet mellan redovisning och 

beskattning anser han att slutsatsen är uppenbar. Riksdagen får inte delegera uppgiften att stifta 

bindande föreskrifter på skatteområdet till något annat organ. Därför är ett starkt samband mellan 

redovisning och beskattning omöjligt. Hultqvist (2009) menar vidare att Bokföringsnämnden vid 

sitt lanserande av det nya K-projektet, där varje valt paket skall upprättas till sin helhet, är mycket 

nära att kringgå regeringsformen. Hans lösning på det konstitutionella problemet är dock inte 

speciellt komplicerad. Han anser att Bokföringsnämndens normer skall ses som icke bindande 

föreskrifter som kan frångås. (Hultqvist, 2009) 

 

Det arbete som Bokföringsnämnden nu arbetar med och som innebär en kategorisering av företag 

betyder att det på flera områden kommer att finnas flera möjliga sätt att redovisa en och samma 

transaktion. Det kan komma att leda till att beskattningstidpunkten, i fler fall än idag, kommer att 

skilja olika företagsstorlekar emellan. Eftersom regelverken K1 och K2 i högre grad än K3 och 

K4 utgår ifrån försiktighetsprincipen kan antas att beskattningstidpunkten i de flesta fall kommer 

att ligga tidigare i de sistnämnda kategorierna än i de förstnämnda. Robert Påhlsson (se SOU 

2008:80 del 1) menar att Bokföringsnämndens fyra olika kategorier av regelverk kan strida mot 

den likabehandlingsprincip som beskrivs i Regeringsformen 1 kapitlet 9 §. Dessutom används 

ofta neutralitet som ett mål med skattelagstiftningen. Neutralitet i det här sammanhanget innebär 

att skatteregler inte bör utformas på ett sådant sätt att de inverkar på den enskildes handlande när 

det gäller beslut om exempelvis företagsform eller expansion. Anledningen till att neutrala 

skatteregler är önskvärda är dels för att effektiviteten i samhället antas öka vid neutrala 

skatteregler och dels för att skattesystemet skall kunna inneha en hög legitimitet. 

Sammanfattningsvis visar SamRoB-utredningen att den kategorisering av företag som nu håller 

på att arbetas fram innebär en risk för att det krav som idag ställs på neutralitet inte kommer att 

kunna uppnås i samma grad som tidigare. (SOU 2008:80 del 1) 

 

Den slutliga ståndpunkten som utredningen presenterar är att det i framtiden inte bör finnas ett 

samband mellan redovisning och beskattning. Frågan kring vad som då händer med målet om de 

minskade administrativa kostnaderna för mindre företag bemöts av utredningen med att en 

anpassning av skattereglerna kommer att göras så att redovisningsreglerna i K2 överensstämmer 

med skattereglerna. (SOU 2008:80 del 1) 
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3.7 Analysmodell 

Inledningsvis i referensramen presenteras teorier kring hur redovisningen påverkas av samhället 

där ekonomiska aktiviteter äger rum. Tryck från företagets intressenter tillsammans med 

organisationers strävan att uppnå legitimitet hjälper till att dels förklara bakgrunden till varför ett 

samhällsprojekt, så som K-projektet, tas fram och dels för att förklara de problem som 

uppkommer i och med projektet. Teorierna har även hjälpt till att förstå de huvudsakliga 

frågeställningar som kommer upp i SamRoB-utredningen och som har en nära koppling till K2. 

 

I diskussionen kring sambandet mellan redovisning och beskattning är en grundläggande fråga 

vem som bör ha makten över skattereglerna. Två olika frågeställningar kan här urskiljas.  

 

 Den första frågan gäller vad som är lämpligt eller olämpligt samt möjligt eller omöjligt ur 

det konstitutionella perspektivet. Det första problemet är av juridisk karaktär. 

 Den andra frågan gäller själva maktfrågan om vem som bör ha ansvaret för att bestämma 

kring beskattningen. (SOU 2008:80 del 1)  

 

Vid insamlingen av empirin har utgångspunkten för de empiriska observationerna behandlat 

Bokföringsnämndens roll som normgivare och SamRoB:s eventuella påverkan på K2. De är 

faktorer av relativt konkret karaktär vilka har en uttalad påverkan på K2. För att förklara ur 

vilka teoretiska perspektiv revisorers synpunkt kan förstås går vi i analysen djupare in på de 

underliggande teorierna som vi menar utgör grunden för redovisningen. De teorier vi valt att 

utgå ifrån är intressentteorin, legalitetsteorin och den institutionella teorin. Teorierna hjälper oss 

att analysera och förklara bakgrunden till de konsekvenser som uppkommer i och med K2. 

Såväl de faktorer som ligger till grund för den empiriska undersökningen som de teorier vi valt 

att utgå ifrån, har hjälpt oss att förklara problematiken kring den begränsade tillämpningen av 

K2. 

 

 

 

Empiriska observationer 

 

 

 

 

Teoretiskt perspektiv 

 
 

Figur 4. Analysmodell (egen illustration) 
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4 Empiri 

Empirin kommer att inledas med en kort presentation om våra respondenters bakgrund. Vidare 

kommer vi att presentera resultatet av de genomförda intervjuerna under tre olika rubriker. Till 

en början presenteras vad valda revisorer anser om Bokföringsnämndens roll som normgivare 

för att sedan gå in djupare på vad de anser om K-projektet och K2. Slutligen presenterar vi hur 

respondenterna tror att K2 kan komma att påverkas av den pågående SamRoB-utredningen. 

4.1 Presentation av respondenterna 

Revisor A arbetar på en mindre revisionsbyrå med runt tio anställda. Det är en revisionsbyrå som 

inte tillhör någon större bolagsgrupp utan är fristående. Han har varit revisor i tjugo år och hans 

arbete består främst av att revidera mindre bolag. 

 

Revisor B arbetar på en av de fyra största revisionsbyråerna i Sverige som finns i 151 olika 

länder. Revisor B har arbetat inom revision sedan år 2001. Han blev godkänd revisor år 2004 och 

reviderar främst medelstora bolag. Varje år har revisor B mellan 50 och 60 stycken uppdrag som 

han är påskrivande revisor för. 

 

Revisor C har arbetat med revision sedan år 1991. Hon arbetar inom en organisation av 

revisionsbyråer med cirka 600 medarbetare på kontor runt om i Sverige. På byrån i Borås arbetar 

elva anställda. Vår respondent reviderar mestadels mindre ägarledda bolag.  

 

Revisor D har arbetat inom revisionsbranschen sedan år 1988 och blev auktoriserad revisor år 

1994. Han arbetar med olika företag av varierande storlek och har varit ansvarig för kurser i 

redovisning inom byrån han arbetar på. Byrån är en av de fyra största i Sverige och har kontor 

såväl nationellt som internationellt. 

 

Revisor E har arbetat som auktoriserad revisor sedan år 1996 men har arbetat i branschen sedan 

år 1990. Organisationen som revisor E arbetar för har både egna och samarbetande kontor med 

sammanlagt cirka 100 anställda. Han reviderar ägarledda företag med två till tio anställda. 

 

Revisor F arbetar på en liten revisionsbyrå med endast fyra anställda. Han har arbetat med 

revision sedan år 1975. År 1981 blev han godkänd revisor och år 1989 blev han auktoriserad 

revisor. Han reviderar främst mindre och medelstora företag. 

4.2 Bokföringsnämnden som normgivare 

Revisor A anser att en normgivare inom redovisningsområdet är viktig för att det svenska 

redovisningssystemet skall fungera. Idag är det Bokföringsnämnden som är normgivare i Sverige. 

Respondenten anser att deras rekommendationer är bra men att Bokföringsnämnden skulle 

behöva mer resurser. Att Bokföringsnämnden ger ut allmänna råd som inte är bindande i 

Regeringsformens mening ser revisor A inte som något stort problem. I sitt arbete som revisor 

kontrollerar han att företaget har följt de regler som de angett att de följer i årsredovisningen. 

Skulle företaget avvika från de principer de angett att de följer blir årsredovisningen missvisande. 

Att årsredovisningen blir missvisande menar revisor A är något som han alltid måste anmärka på. 

Det gäller oavsett vilket regelverk företaget väljer att följa. Dagens regelverk anser revisor A är 
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bra på så sätt att företag kan välja mellan alternativa sätt att redovisa. I ett regelverk som K2 

begränsas möjligheterna till att kunna välja mellan olika alternativ.  

 

Revisor B menar att han självklart använder sig av Bokföringsnämndens rekommendationer som 

han får tillgång till främst via FAR SRS:s Samlingsvolym. Däremot har han inte funderat mer 

ingående på vad han tycker om nämndens arbete. Han anser att en ramlagstiftning som 

kompletteras med bland annat Bokföringsnämndens rekommendationer är en bra lösning i 

Sverige. Han anser att det hade varit orimligt om all normgivning skulle vara reglerad i lag och 

tycker att det är positivt med allmänna råd som ger utrymme för tolkningar.  Handlingsutrymmet 

gör givetvis att det är viktigt för företag att tydligt beskriva hur de väljer att redovisa i 

årsredovisningens upplysande noter. 

 

”Dagens regelverk är en djungel, inte minst för mindre bolag” 

- Revisor D 

 

Revisor D anser att de svenska redovisningsreglerna för företag i dag är näst intill oöverblickbara 

eftersom framställaren av årsredovisningen har möjlighet att tillämpa regler från olika regelverk, 

utgivna av olika normgivare. I och med att olika principer och normer från olika normgivare kan 

väljas anser Revisor D att det idag är svårt att jämföra olika företag. Dessutom har normerna, 

enligt respondenten, på grund av att Bokföringsnämnden fokuserat på att ta fram nya 

rekommendationer blivit förlegade. Revisor C anser att Bokföringsnämndens process med att ta 

fram nya regelverk går trögt, vilket även är något som Revisor D påpekar. Revisor D tillägger 

dock att han tycker att Bokföringsnämnden befinner sig i en besvärlig situation eftersom han 

menar att de saknar resurser i form av personal och pengar. Han anser vidare att det behövs en 

stark normgivare inom redovisningen och för att det här skall vara möjligt krävs en hel del 

resurser. 

 

Bokföringsnämndens normer och uttalande är viktiga och utgör ett stöd när revisionen utförs, 

menar revisor E. För företagen är de nuvarande redovisningsnormerna dock av oöverskådlig 

natur och större delen av tolkningen utav normerna handlar om att göra bedömningar. Det är 

svårt för företagen att veta var de får söka stöd inom normgivningen och det krävs ofta kunskap 

inom redovisning för att upprätta en årsredovisning själv. Många små företag köper idag in 

tjänsten för upprättandet av årsredovisningen av en redovisningskonsult. Förenklingsregler från 

Bokföringsnämnden som gör att företagen kan sköta mycket av sin bokföring själva välkomnas 

därför av revisor E. 

 

Enligt revisor F är Bokföringsnämndens arbete viktigt eftersom det är deras rekommendationer 

revisorer och företag rättar sig efter. Bokföringsnämnden ger god vägledning till hur företag skall 

redovisa. Han anser att det måste finnas en normgivning inom redovisningen, annars skulle hela 

redovisningen bli rådlös och det hade inneburit svårigheter för både företagen och de 

redovisningsansvariga. Revisor F beskriver att rekommendationerna inom redovisningen idag är 

väl omfångsrik då det finns flera olika normer utgivna av olika normgivare så som 

Bokföringsnämnden, före detta Redovisningsrådet, FAR och IASB. Jämfört med för några år 

sedan har det blivit viktigare för upprättaren av årsredovisningen att skriva och förklara det som 

presenterats i redovisningen. Det nya K2-regelverket är standardiserat och liknar den 

redovisningen som fanns för ett antal år sedan då omfattande råd och vägledningar ännu inte 

fanns. Anledningen till att redovisningen för mindre företag går mot att bli mer standardiserad 
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anser revisor F beror på att upprättandet av årsredovisningen har blivit alldeles för resurskrävande 

för de mindre företagen. Revisor F uppskattar utveckling inom redovisningsområdet men anser 

att förändringstakten idag går alldeles för fort. Förändringar tar tid och kostar pengar vilket han 

anser är anledningen till att många är skeptiska till dem. 

4.3 K-projektet och K2 

Enligt revisor B är K-projektet en bra idé, eftersom alla redovisningsregler som ett företag väljer 

att följa finns samlade i en och samma rekommendation. När ett företag väljer exempelvis K2 blir 

fördelen att alla vet vad som gäller. Ett normsystem med ramlagar som kompletteras med 

allmänna råd från olika normgivare är bra på så vis att företaget i de flesta fall kan hitta en 

redovisningsprincip som på ett bra sätt speglar en viss transaktion. Nackdelen med många 

valmöjligheter anser revisor D är att det ställs höga krav på läsaren av en årsredovisning, som 

måste sätta sig in i de redovisningsprinciper som företaget använt sig av. Revisor D välkomnar 

Bokföringsnämndens nya rekommendation, K2, och menar att den kommer att kunna förenkla 

jämförbarheten mellan företag. Han anser att det är självklart att det ställs olika krav på olika 

stora företeg och att det inte är rimligt att mindre företag skall redovisa enligt komplicerade 

regelverk, så som IFRS. Revisor F jämför tillämpningen av K2 med en kokbok. 

 

”Att tillämpa K2 kan likställas med att gå in i en kokbok, i registret, och utläsa hur företaget ska 

redovisa”. 

- Revisor F 

 

Revisor F anser att det är viktigt att vara väl insatt i K2 innan ett företag väljer att tillämpa det. 

Eftersom K2 innebär begränsningar i vilka redovisningsprinciper som får tillämpas måste 

upprättaren av årsredovisningen känna till vad som gäller. Det här eftersom K2 bygger på ett 

enda sätt att redovisa och att det inte finns några handlingsutrymmen för företagen. K-projektet 

och K2 är en bra idé enligt revisor F, men det är för tidigt att analysera om det kommer att få 

några större effekter för de mindre företagens redovisning. Revisor E menar att vid en bedömning 

av hur detaljerade redovisningsnormerna skall vara bör frågan ställas vilket som är 

redovisningens syfte. Enligt honom är årsredovisningens ändamål att ge information till 

företagets intressenter, det vill säga för att tredje man skall kunna bilda sig en uppfattning om 

företaget. Det blir då självklart att mindre företag har mindre krav på upplysningar, eftersom de 

inte är av lika stort allmänt intresse som de större bolagen. 

 

Revisor B menar att en fördel med K2 är att både lagar, rekommendationer och exempel på hur 

företag skall redovisa är sammanställda i en enda vägledning. Nackdelen är att lagtexten inte är 

fullständig i K2 utan att revisorer och redovisare ibland måste gå till den ursprungliga lagtexten 

för att ta ställning. De främsta orsakerna till att K2 inte tillämpas idag är enligt revisor B att inte 

alla K-regelverk är klara än, att det inte är stora skillnader mellan dagens regelverk och K2, att de 

inte blir så stora besparingar för företagen samt att det inte blir lättare för dem. Möjligheterna 

med K2 enligt revisor F är att det går åt mindre tid till att redovisa och att det på sikt skall spara 

kostnader för de mindre företagen. Revisor C ser inte på vilket sätt de nya regelverken skulle 

kunna spara pengar för företagen. För att spara pengar menar revisor C att det hade varit bättre att 

helt ta bort kravet på en årsredovisning för de allra minsta företagen. Inte heller revisor D tror att 

K2 kommer att spara pengar för speciellt många företag. 
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Enligt revisor D har K2 inte varit någon succé under det första året som det fått tillämpas. Han 

menar att rekommendationen BFNAR 2008:1 är alldeles för omfattande för att det skall vara 

enkelt för den mindre företagaren att kunna ta rekommendationen till sig.  

 

Revisor E påpekar att det givetvis är upp till kunden att besluta vilket regelverk de vill följa. Ofta 

kan och/eller vill dock företaget inte göra den bedömningen själva på grund av okunskap. När 

K3-regelverket är klart har byrån där revisor E arbetar beslutat att tillämpa K3 för de företag de 

hjälper med redovisningen, inte K2. Det kommer även att gälla de små företagen som har 

exempelvis tio miljoner i omsättning med cirka tre anställda.  

 

Eftersom byrån där revisor C arbetar själva inte rekommenderar sina klienter att tillämpa K2 har 

revisor C inte heller ägnat tid till att läsa igenom rekommendationen ordentligt. Den information 

hon fått om K2 har varit intern information till viss del framställd av organisationen där hon 

arbetar. När vi frågar vår respondent vad hon tycker om K2 svarar hon att eftersom byrån redan 

från början valt att inte tillämpa K2 så förmodar hon att organisationen inte är särskilt positiv till 

den nya rekommendationen. Själv har hon svårt att uttala sig om K2:s möjligheter och brister 

eftersom det ännu inte är något som hon använder i sitt dagliga arbete.  

 

Att reglerna i K2 är skattebaserade gör att revisor D ställer sig frågan hur bra skatteregler speglar 

verkligheten. Generellt anser revisor D att fördelarna med K2 överväger nackdelarna och han 

menar att det på sikt kommer att bli lättare för företag att redovisa när systemet har hunnit 

implementeras ordentligt. K2 omfattar nästan 300 sidor vilka tar tid för företagaren att sätta sig in 

i. De minsta bolagen har inte kunskap och resurser att utföra sin egen redovisning. Många av de 

mindre företagen som idag anlitar en redovisningskonsult i upprättandet av sin årsredovisning 

förutspår revisor D kommer fortsätta att göra det även om de väljer att gå över och tillämpar K2. 

Framför allt menar han att förtagen kommer att behöva hjälp vid övergången till de nya 

rekommendationerna.  

 

Om det skulle visa sig att K2 går mot både internationell lagstiftning och den svenska 

lagstiftningen, så som Årsredovisningslagen, skulle det bli ett problem enligt revisor A. Eftersom 

respondenten inte själv arbetar med K2 har han ingen uppfattning om de allmänna 

rekommendationerna i K2 går mot stiftade lagar. Det kan vara svårt för utländska intressenter att 

sätta sig in i och förstå sig på K2. Det här skulle kunna leda till att det blir problem med tolkning 

och förståelse av årsredovisningen. Europa och EU strävar även efter harmonisering inom 

medlemsländerna och deras redovisning. Att K2 bygger på den svenska försiktighetsprincipen 

och inte är en del i harmoniseringsprocessen är enligt revisor A en svaghet med det nya 

regelverket. 

 

Att vissa redovisningsprinciper tillåts i Årsredovisningslagen men begränsas i K2 anser revisor B 

kan vara ett problem. Det viktigaste är dock att företag som väljer att tillämpa K2 och skriver det 

i sin årsredovisning verkligen också gör det, annars blir det fel och missvisande. Han menar 

vidare att K2 inte är en lösning av direktivet som EU gått ut med att kostnaderna för mindre och 

medelstora företag skall minskas. Revisor A är också mycket tveksam till om det är ett steg i den 

riktningen. Det här främst på grund av att han menar att det inte är så stor skillnad för företagen 

att redovisa enligt K2 och de traditionella rekommendationerna. Han anser dock att det är stora 

kostnadsskillnader när det gäller om ett företag tillämpar K2 eller K3. En orsak till att K2 inte 

tillämpas anser revisor A bero på att inte alla kategorier är klara och ges ut samtidigt. Det här 
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menar revisor A beror på den resursbrist som finns inom Bokföringsnämnden. Då inte alla K-

regelverken har kommit ut än är det frivilligt för företagen att välja vad de vill följa. Eftersom det 

än så länge inte är ett måste att sätta sig in i och tillämpa K2 menar revisor A påverkar att företag 

och revisorer inte väljer att tillämpa och rekommendera K2. När alla K-regelverken är klara för 

tillämpning och något av det måste väljas anser revisor A att både revisorer och företag tvingas 

bli mer insatta i K2. 

 

Enligt revisor B är intresset för K-projektet och K2 inte stort från företagen. Det här främst på 

grund av att de flesta företagen inte studerar regelverken eftersom de inte har något intresse för 

dem. Han har inte rekommenderat någon av sina klienter att följa K2, främst på grund av att 

byrån väntar på att K3 skall bli tillgängligt först. Mindre finansiella företag som värderar till 

verkligt värde är företag som K2 kan lämpa sig mindre bra för enligt revisor B. Då det inte är 

vanligt med sådana här mindre företag har egentligen inte K2 några begränsningar för några 

speciella företag. Revisor B anser att den största nackdelen med K2 är att det begränsar företags 

valmöjligheter. Han anser att då K2 inte är ett måste att ta ställning ännu har företagen valt att 

inte tillämpa det. Han anser vidare att det enda som skiljer en årsredovisning upprättad i enlighet 

med K2 är i stort sätt att företagen lägger till en mening att de följt K2. 

 

De flesta av respondenterna har fått information om K-projektet via interna kurser och olika 

branschtidningar. Eftersom revisor D har arbetat en hel del med att internt utbilda personal inom 

redovisning är han övertygad om att han har ett försprång gentemot sina kollegor när det gäller 

kunskapen om K2. Av den orsaken att K2 inte fått den genomslagskraft som Bokföringsnämnden 

kanske önskat anser revisor D att många revisorer endast har en ytlig kunskap kring regelverket. 

Revisor B har blivit informerad om K2 och K-projektet främst via interna utbildningar. Intresset 

har varit viktigt och påverkat hur mycket information om K-projektet revisorerna har velat ta till 

sig. Revisor F har främst blivit informerad om K-projektet via informationsmöten som FAR-

akademin håller varje år. Diskussioner med kollegor och andra inom branschen har också varit av 

en central roll. Via informationsmötena har revisorerna fått rådet att avvakta med att 

rekommendera K2. Revisor A har blivit informerad om K-projektet och K2 via bland annat 

tidsskriften Balans, kurser som han deltagit på och från organisationen FAR. Han menar som 

revisor B att det också handlar om hur mycket intresse revisorerna har av att vilja veta vad som 

händer. Det finns en stor mängd information att tillgå, det är bara tiden och intresset som styr 

valet av kunskapsintagning. Eftersom revisor A inte använder K2 i sitt arbete har han inte läst in 

sig i det nya regelverket. Det är enbart två av respondenterna som har satt sig in i och läst igenom 

K2. 

4.3.1 Tillämpning och rekommendation 

Inget företag på kontoret, där revisor D arbetar, har valt att tillämpa K2. Vår respondent menar att 

frågan heller inte har drivits eller drivs framåt inom byrån. I de fall frågan kommit upp om ett 

företag skall tillämpa K2 är rådet att de bör avvakta. Det här eftersom byrån anser att det än så 

länge inte finns någon mening med att tillämpa K2. Dels eftersom rekommendationen begränsar 

möjligheten att till exempel skriva upp olika tillgångar jämfört med gällande rekommendationer. 

Dessutom anser revisor D att företaget bör se hur K3-regelverket kommer att se ut innan de tar 

beslutet om vilket regelverk som skall tillämpas. Det blir enligt respondenten bättre om företaget 

går till rätt regelverk direkt eftersom byte av redovisningsprinciper alltid är förenat med vissa 

kostnader. En tillämpning av K2 idag innebär också att företaget får svårare att jämföra sig med 

sina konkurrenter eftersom de troligtvis inte tillämpar K2 ännu. Han menar att det är bättre att 
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avvakta och se vad andra företag gör först. Revisor E anser att företagen inte bör tillämpa K2 i 

nuläget. På grund av det tidiga ställningstagandet till att inte tillämpa eller rekommendera K2 har 

den nya rekommendationen inte blivit en fråga för revisor E. 

 

”För oss har K2 nästan blivit en ickefråga.” 

- Revisor E 

 

Revisor F har tillsammans med sina kollegor beslutat att de skall ligga lågt med att 

rekommendera och informera sina klienter om att tillämpa K2. Det här främst på grund av att de 

själva vill vara mer insatta i rekommendationen innan de föreslår den för någon annan. Andra 

viktiga anledningar enligt revisor F till att byrån avvaktar är att K3 inte har kommit ut än och att 

K2 kan komma att ändras en del. Revisor F och hans kollegor vill inte vara de första som väljer 

att tillämpa K2 utan de vill se hur andra gör först. Eftersom det inte är ett måste att tillämpa K2 

har revisor F valt att inte rekommendera K2. Han menar att han har fullt upp med det som måste 

göras och de regler som skall följas och väljer bort det som är frivilligt. Vidare anser han att 

övergångar alltid tar tid och är kostsamt och att företagen därför väntar de så länge de kan.  

 

En anledning till att byrån valt att inte använda K2 i de uppdrag där de sköter företags 

redovisning anser revisor C vara att de avvaktar för att se hur K3-regelverket kommer att se ut. 

Vår respondent menar att det alltid finns en tröghet i förändringar på grund av att det är svårt att 

ändra på invanda mönster. Ingen av de företag som byrån, där revisor C arbetar, reviderar har valt 

att gå över och redovisa enligt K2. Så länge som de gamla reglerna finns kvar menar revisor C att 

byrån har tagit ståndpunkten att det inte finns någon anledning för företag att tillämpa K2. Så som 

det ser ut i dag finns inga stora vinster att göra på att byta redovisningsnormer.  

 

Dels är det alltid en process att göra förändringar och dels anser respondenten att företaget blir 

mer låst i K2 eftersom antalet alternativa sätt att redovisa är begränsade. På den revisionsbyrån 

där revisor E arbetar togs redan i ett tidigt skede beslut om att K2 inte skulle användas i 

upprättandet av sina klienters årsredovisningar. Den främsta anledningen till att det inte tillämpas 

beror på att de system som byrån använder skulle behöva göras om för att anpassas till K2. 

Dessutom innebär K2 enligt revisor E ett helt nytt tankesätt som tar tid att realisera. Revisor E 

påpekar att människan är ett vanedjur, det vill säga att hon gör så som hon alltid har gjort. Han 

anser att det kan vara en av orsakerna till att förändringarna med de förenklade 

redovisningsnormerna går trögt.  Revisor E anser att K2 innebär vissa förenklingar, men att 

förenklingarna inte varit så omfattande att de på byrån ansett att det varit värt att byta 

redovisningsprinciper. Visserligen innebär K2 att upprättaren av årsredovisningen får mindre att 

redovisa. Däremot anser revisor E inte att det är lättare än förut att komma fram till informationen 

i årsredovisningen vilket innebär att tidsvinsten är knapp. Inget av företagen som revisorerna 

reviderar på den revisionsbyrån som revisor A arbetar på tillämpar inte K2 än så länge. 

 

Revisor A har varken informerat eller rekommenderat K2 för sina klienter. Det här främst på 

grund av att de på byrån vill se hela K-projektet klart innan de väljer vad de skall rekommendera 

sina klienter att tillämpa. Väljer företaget K2 nu och de sedan ändrar sig och väljer att tillämpa 

K3 anser revisor A att det blir en onödig belastning för dem och det gör det svårare för jämförelse 

över åren. Revisor A menar även att K2 kan komma att ändras en del. Att se hur andra gör först 

är också viktigt innan de väljer att börja tillämpa det. Eftersom han inte satt sig in i K2 har han 
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ingen åsikt om huruvida det finns vissa företag inom någon specifik bransch som K2 lämpar sig 

bättre för. 

 

Idag är det ingen av företagen, på den större revisionsbyrån som revisor B arbetar på, som har 

valt att tillämpa K2. De har tillsammans på byrån bestämt sig för att inte tillämpa det nya 

regelverket hos sina klienter. Det här främst på grund av att de först vill ha tillgång till alla 

regelpaket, alltså även K3 innan de tar ställning. Han anser vidare att det inte är så stor skillnad 

att redovisa enligt de traditionella normerna och K2. Revisor B anser att om företagen skriver att 

de följer K2 begränsar de sin redovisning, vilket är onödigt när företagen ännu inte måste 

tillämpa den nya rekommendationen. 

4.3.2 Förenkling 

Tanken med K-projektet, att allt skall finnas samlat i en rekommendation, anser revisor A är en 

bra tanke och han menar vidare att förenklingar alltid är något som uppskattas. Även revisor C 

anser att förenklingar för mindre företag är att välkomna. Hon menar att K2 gör att en jämförelse 

mellan mindre företag som följer regelverket kan göras på ett bättre sätt än vad som idag är 

möjligt. Idag är en jämförelse ofta svårt att göra på grund av att alla följer olika 

redovisningsprinciper. Jämförbarheten i och med K2 underlättar för investerare och i företagets 

jämförelse med sina konkurrenter. Revisor C hade dock hoppats att K2 skulle innebära fler 

förenklingar än vad rekommendationen idag innebär. Visserligen innebär K2 en hel del 

förenklingar när det gäller periodisering och färre krav på upplysningar, men respondenten anser 

att K2 är för detaljerad. Hon hade önskat att den nya förenklade rekommendationen skulle vara 

lättare att ta till sig. Även revisor D anser att K2 kunde gjorts ännu enklare och att svårigheten för 

företagen att ta till sig K2 är att den innehåller för många sidor. Han tillägger emellertid att en 

ytterligare förenklig är svår att göra eftersom vägledningen i rekommendationen behövs för att 

företagen skall kunna veta hur det faktiskt skall redovisa en transaktion. Det här blir viktigt 

eftersom vald kategori av regelverk inte får kompletteras med andra redovisningsprinciper från 

de andra kategorierna. 

 

Syftet med K-projektet har enligt revisor E varit att framställningen av årsredovisningen skall bli 

enklare och inte så tidskrävande. Meningen är att redovisningen skall bli mindre konsultkrävande 

och att företagen skall kunna göra mer själva. Tanken har även varit att redovisningskonsulter 

och revisorer skulle få ett lättare arbete. Revisor E menar att tanken är god men att K2-

regelverket inte fullt ut lever upp till sitt syfte. Han anser att de minsta företagen, oavsett om de 

följer K2 eller det traditionella redovisningsnormerna, kommer att behöva mycket hjälp med att 

upprätta sin årsredovisning och att de även fortsättningsvis kommer att lägga över ansvaret för 

redovisningen på en redovisningskonsult. De företag som respondenten anser kan ha nytta av det 

nya förenklade regelverket K2 är möjligtvis de mindre företag som upprättar sin årsredovisning 

själva. Han menar dock att de företag som har kunskap kring redovisning och som har en 

ekonomiavdelning i stället kommer att välja att tillämpa K3. 

 

Revisor B anser att det inte behövs någon förenkling utöver de traditionella 

redovisningsnormerna. Det här främst på grund av att det ofta är konsulter som sköter 

redovisningsarbetet åt små företag. Han anser inte att K2 blir någon förenkling för konsulter 

eftersom de är vana att tolka och tillämpa olika redovisningsregler. Revisor B menar att det inte 

blir billigare för företagen om de tillämpar K2 eller de traditionella redovisningsnormerna. 
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Syftet med det nya regelverket K2 anser revisor A är bra. Mindre företag behöver inte lämna lika 

många upplysningar och allt är samlat i ett regelverk vilket kan vara en förenkling. Revisor B 

menar dock det också kan innebära konsekvenser för företagen. Att byta regelverk och ändra hur 

ett företag redovisar innebär en omställning för företagen då de måste anpassa sitt sätt att arbeta. 

Revisor A använder inte K2 i sitt arbete så att veta om något skulle kunna gjorts annorlunda är 

svårt att säga. Han anser dock att K2 är ett väldigt styrt regelverk och kan bli missvisande på så 

sätt. När ett företag följer K2 skall det tillämpas i sin helhet. Det är enligt revisor A positivt 

eftersom externa intressenter då vet vad som gäller. Revisor A menar att K2 inte innebär en sådan 

förenkling och kostnadsbesparing som Bokföringsnämnden har propagerat för. Det är en av 

anledningarna till att K2 inte tillämpas. Även revisor B anser att K2 inte blivit en så stor 

förenkling som byrån trodde. Visserligen innebär det nya regelverket att företagen får färre 

valmöjligheter vilket innebär en viss förenkling. Med K2 kan företag också lättare jämföra sin 

årsredovisning med varandra. Men han menar att mindre företag inte har så stort behov av att 

jämföra sig med andra samt att de inte har så många externa intressenter. 

 

Syftet med K2 är att förenkla redovisningen för mindre företag vilket är ett bra syfte enligt 

revisor F. Förenklingarna rör bland annat periodiseringar och att årsredovisningen inte blir lika 

omfattande. Om det kommer att bli så stora förenklingar så att företag kommer att spara 

kostnader genom att tillämpa K2 är revisor F mycket tveksam till. Han menar att det inte går att 

säga ännu, utan att resultatet måste inväntas. K2 är tänkt som ett förenklat system där företagen 

själva skall kunna sköta sin redovisning, men revisor F anser att det inte är möjligt. Många 

företag kommer fortfarande att behöva extern redovisningshjälp eftersom K2 trots förenklingen 

kommer att vara för komplicerad. 

 

Det nya regelverket innehåller ett antal schabloner vilket kan vara positiv ur förenklingssynpunkt. 

Att företag som tillämpar K2 exempelvis inte får ta upp goodwill som en tillgång menar revisor 

D är en nackdel för företag som exempelvis arbetar med forskning och utveckling. För dem blir 

K2 inget riktigt alternativ. 

4.3.3 Rättvisande bild 

Revisor D anser inte att en tillämpning av K2 bryter mot den grundläggande principen om en 

rättvisande bild. Han ser det snarare så att de fyra regelverken definierar fyra olika rättvisande 

bilder. Han menar att den rättvisande bild som finns inom IFRS och som i många fall innebär att 

tillgångar skall värderas till verkligt värde är mycket godtycklig. I en årsredovisning där 

exempelvis skog, fastigheter och derivat värderats till verkligt värde är det svårt att veta vart den 

verkliga affären faktiskt är. Revisor D menar vidare att enkelhet ofta är en dygd och att en fördel 

med K2 är att den ovane slipper att läsa på om olika redovisningsprinciper för att kunna jämföra 

årsredovisningar. 

 

Dagens regelverk ger enligt revisor B också en stor möjlighet till att anpassa redovisningen 

utefter företagens verksamhet. K2 ger inga valmöjligheter för företagen vilket kan ge en 

missvisande bild av årsredovisningen. Det här går mot den grundläggande redovisningsprincipen 

om en rättvisande bild. Att ha information i årsredovisningens noter som beskriver hur företaget 

redovisat anser han är ett bättre alternativ. Även revisor A anser att det kan bli ett problem med 

K2 då det inte finns några valmöjligheter för bolagen som väljer att tillämpa rekommendationen. 

Det traditionella regelverket innebär en hel del valmöjligheter som anpassas efter företagets 

verksamhet bland annat så att det kan bli en så rättvisande bild som möjligt. 
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Revisor E anser även han att det blir ett problem om de förenklade rekommendationerna skulle 

strida mot det som kallas för en rättvisande bild. Om så är fallet med K2 har respondenten dock 

ännu inte någon uppfattning om. Han anser att frågan som bör ställas för att ta redan på det är 

huruvida informationen i årsredovisningen är väsentligt. Vidare bör undersökas om det blir någon 

större skillnad på att redovisa enligt K2 jämfört med att redovisa enligt nuvarande normer eller 

K3. Om skillnaden är så stor att en van läsare får en helt annan bild av företaget om 

redovisningen upprättats enligt K2 jämfört med om den hade redovisats på ett annat sätt anser 

respondenten att det skulle innebära en hel del problem. Han menar dock att det här inte blir ett 

problem för de allra minsta bolagen. 

 

Att K2 går mot den internationella utvecklingen där en rättvisande bild utgör en viktig 

grundprincip är inget stort problem för de mindre företagen enligt revisor F. Det här främst 

eftersom de inte så ofta är i kontakt med utländska företag. För de mindre företag där en 

internationell jämförelse är viktigt kommer sannolikt K3 att tillämpas. Revisor B anser att 

motsättningen mot internationell harmonisering är ett problem. Det kan också bli svårt för företag 

i andra länder att förstå hur företag i Sverige redovisar då företag som tillämpar K2 inte i not 

beskriver hur de har gjort utan att de bara skriver att de följer K2. Då gäller det att ha kunskap om 

K2 och vad som gäller. Vidare leder det till att det inte blir någon förenkling för de som skall 

tolka årsredovisningen, snarare tvärtom. Det är enligt revisor B viktigt att upplysa läsarna av 

årsredovisningen noga hur de väljer att redovisa så att alla förstår. 

4.4 SamRoB-utredningen 

Revisor C anser att sambandet mellan redovisning och beskattning måste finnas kvar. En 

frikoppling anser hon får stora problem för så väl de som redovisar som för Skatteverket. Även 

revisor D anser att det bör finns en koppling eftersom en frikoppling skulle gå mot målet om 

enkelhet då företag skulle tvingas att upprätta två olika bokslut. Revisor D anser vidare att K2 

kommer att förändras på grund av SamRoB-utredningen och att justeringar i regelverket kommer 

att ske löpande.  

 

Att koppla isär sambandet mellan redovisning och beskattning anser revisor A leder till att det 

blir dubbelarbete, då företagen måste redovisa två bokslut. Han anser att det är bra som det är 

med ett system. Han vidare menar att det ofta är redovisningen som styr beskattningen. Det gör 

att redovisningens lagar och rekommendationer inte behöver anpassa sig så mycket av 

beskattningen. Indirekt blir det Bokföringsnämnden som bestämmer skatten vilket går mot 

Regeringsformen, men enligt revisor A är det här inget stort problem då många inte är medvetna 

om motsättningen. Han anser även att K2 kan förändras en del beroende på SamRoB-

utredningen.  

 

Sambandet mellan redovisning och beskattning sparar administrativa kostnader för företagen 

enligt revisor B och han ser inte att det finns något problem med sambandet. Han anser att det är 

en fördel att ha allt samlat i ett system och att det konstitutionella problemet inte är ett stort 

problem. Att Bokföringsnämnden ger ut allmänna råd som uppfattas som bindande anser revisor 

B inte är något som påverkar någon negativt. Vidare menar han att SamRoB-utredningen kan 

komma att påverka K2 så att rekommendationen ändras och att byrån därför valt att vänta med att 

tillämpa regelverket. Bokföringsnämndens projekt med att skapa förenkling för mindre företag 
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och SamRoB-utredningen som har kommit med förslag att frikoppla sambandet redovisningen 

och beskattning går enligt revisor B mot varandra. Att frikoppla sambandet mellan redovisning 

och beskattning kommer att gå emot Bokföringsnämndens arbete med en förenkling för mindre 

företag. 

 

Revisor F anser att frikopplingen av redovisning och beskattning är bra då det skapar bättre 

redovisning och redovisningsregler. Dock menar han att det inte blir någon förenkling hos de små 

företagen utan att behovet av frikoppling ligger främst hos de större börsnoterade bolagen. Det 

här eftersom de har fler intressenter som kräver mer information av årsredovisningen. Revisor F 

anser vidare att K2 kan komma att ändras av SamRoB-utredningen. Revisor E anser att det av 

praktiska bör finnas ett samband mellan redovisning och beskattning. Vidare menar han att det 

konstitutionella problemet kan hindra tillämpningen av K2 och att han ställer sig frågande till om 

rekommendationen kan komma att utageras helt. 

 



 

- 39 - 

5 Analys 

Det här kapitlet består av en jämförelse mellan referensramen och insamlad empiri. Strukturen i 

form av uppdelningen av rubriker liknar den i empirin. Rubrikerna är Bokföringsnämnden som 

normgivare, K2 och K-projektet, harmonisering och rättvisande bild samt SamRoB-utredningen. 

5.1 Bokföringsnämnden som normgivare 

Alla sex revisorer anser att det är viktigt att ha någon form av normgivare i Sverige för att 

redovisningssystemet skall kunna fungera. Att det just är Bokföringsnämnden som har fått den 

här rollen anser de inte är så centralt. Revisorerna är även eniga om att Bokföringsnämndens 

allmänna råd är viktiga i upprättandet av årsredovisningen. Dock anser speciellt tre revisorer att 

deras arbete skulle kunna bli bättre och mer effektivt. De anser att nämndens arbete med att ta 

fram nya redovisningsnormer går relativt trögt och att de skulle behöva mer resurser. Artsberg 

(2005) anser att Bokföringsnämndens roll är viktig i redovisningsnormgivningen. Deras allmänna 

råd utgör ett viktigt underlag i redovisningens – och revisionens arbete. (Artsberg, 2005) Revisor 

D menar dock att de traditionella redovisningsnormerna blivit förlegade på grund av att 

Bokföringsnämnden har fokuserat på att ta fram nya rekommendationer. 

 

Bokföringsnämnden har som uppgift att utveckla god redovisningssed och ge ut allmänna råd och 

vägledningar för mindre företag. De allmänna råden är inte bindande men däremot skall företag 

alltid följa det som är god redovisningssed. (SOU 2008:80 del 1) Enligt Asp (1999) är begreppet 

god redovisningssed alldeles för vagt för att ligga till grund för kriminalisering. Respondenterna 

håller inte med Asp utan de flesta av dem menar att det inte är något stort problem att de 

allmänna råden inte är bindande. De menar att det viktigaste är att se till att företagen följer det 

som de har skrivit i sin årsredovisning att de skall följa, så att inte årsredovisningen blir 

missvisande. Ingen av respondenterna anser att det så kallade konstitutionella problemet är av 

avgörande betydelse för deras syn på huruvida Bokföringsnämnden innehar legalitet eller ej. 

Majoriteten av respondenterna nämner istället att ett viktigt kriterium för Bokföringsnämndens 

normgivning är att rekommendationerna är användbara. 

 

Artsberg (2005) skriver att det idag finns många olika rekommendationer, lagar och råd att 

förhålla sig till och välja mellan i sin redovisning. Alla sex revisorer anser att det tillviss del är 

positivt att det finns stora valmöjligheter för företagen i de traditionella redovisningsnormerna. 

Det här eftersom redovisningen lättare kan anpassas till företagens specifika verksamheter. Då 

det ges stora valmöjligheter är det viktigt att tydligt skriva hur ett företag har redovisat. Det 

underlättar för intressenternas förståelse. Asp (1999) menar att det lätt kan bli misstolkningar då 

det inte finns några klara regler att följa. Om företagen då istället tydligt i noter i 

årsredovisningen redogör för hur de har redovisat menar revisor B att det här problemet blir löst.  

 

Alla respondenterna anser att nackdelen med de traditionella redovisningsnormerna är att det är 

svårt och att det krävs kunskap för att kunna sätta sig in i alla regler och rekommendationer. 

Smith (2006), Lönnqvist (2006) och Artsberg (2005) menar alla tre att det finns många olika både 

internationella och nationella normgivningar att ta ställning till och att det försvårar för företagen. 

Enligt respondenterna leder det här till att många mindre företag som inte besitter den här sortens 

kunskap måste ta hjälp av redovisningskonsulter i upprättandet av den löpande redovisningen och 

årsredovisningen. Att Bokföringsnämnden kommer med ett förenklingsalternativ är såklart 
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uppskattat, men de flesta av respondenterna menar att det inte skapar så stor förenkling för 

företagen som de hade önskat. Revisor F menar även att K-projektet är en utveckling tillbaka i 

tiden, mot att redovisningsnormerna blir mer standardiserade igen. Det här på grund av att det 

idag är alldeles för svårt och för resurskrävande för de mindre företagen att upprätta en 

årsredovisning med alla dess krav från bland annat Årsredovisningslagen, Bokföringslagen och 

Bokföringsnämndens allmänna råd. 

 

Lönnqvist (2006) skriver att det sker det en hel del förändringar inom redovisningsområdet. 

Enligt Kristoffersson (2009) har inte revisorer uppmuntrat till en tillämpning av K2. Revisor F 

anser att förändringstakten är alldeles för snabb och att det kan vara därför som företag, revisorer 

och konsulter inte riktigt har tid att fördjupa sig i tillexempel K-projektet. Förändringar kostar 

både tid och pengar. Därför menar revisor F att företagen kommer att vänta så länge de kan innan 

de väljer att tillämpa de nya K-regelverken. 

 

Legitimitetsteorin visar enligt Ljungdahl (1990) om ett visst organ, en regel eller en 

rekommendation skapar legitimitet bland användarna och intressenterna. Som Lumsden, Marton 

& Törnqvist (2000) skriver är FASB en organisation som har skapat en hög legitimitet som 

många tar efter och tillämpar. De menar vidare att för att skapa en hög legitimitet är det vikigt att 

användarna kan påverka normgivningen. (Lumsden, Marton & Törnqvist, 2000) Respondenterna 

anser att de inte har varit involverade i Bokföringsnämndens arbete med bland annat den nya 

rekommendationen K2. Väljer ett företag att följa K2 skall det tillämpas i sin helhet. 

Redovisningen blir då inte lika påverkningsbar för företagen som den är idag med alla dess 

valmöjligheter. 

 

Deegan (2002) tar upp att företag inte väljer att samarbeta och gå in i något som inte uppfattas 

som legitimt. De flesta av våra intervjuade revisorer väntar med att tillämpa och rekommendera 

K2. En anledning är att revisorerna inte vill vara först som går över till K2. K2 och K-projektet 

har alltså inte vunnit någon större legitimitet hos sina användare och intressenter än så länge. 

5.2 K2 och K-projektet 

Samtliga respondenter som intervjuats anser att de traditionella svenska redovisningsnormerna 

för mindre företag är svåröverblickbara och orimligt komplicerade. Revisor D menar att olika 

redovisningsprinciper och normer från olika normgivare gör att det idag är svårt att jämföra olika 

företag. De flesta av respondenterna välkomnar av de här anledningarna förenklingsregler för de 

mindre bolagen. Men trots att en förenklig är önskvärd känner ingen av respondenterna till någon 

klient som tillämpar K2. Det är inte heller någon av respondenterna som har rekommenderat det 

nya K2-regelverket till någon av deras kunder. 

 

Enligt Månsson och Ohlsson (2008) medför K2 en hel del förenklingar som de anser kommer till 

fördel för framför allt mindre aktiebolag som har begränsade resurser och svagt intresse för 

redovisning. Börsvik, Magnusson och Prytz (2009) menar dock att många mindre företag väljer 

att anlita en konslut som upprättar deras årsredovisning och att K2 i deras fall inte innebär några 

större kostnadsbesparingar. Revisor D antar att många av de mindre företagen som idag anlitar 

redovisningskonsulter i upprättandet av sin årsredovisning kommer fortsätta att göra det även om 

de bestämmer sig för att tillämpa K2. Enligt revisor D har K2 inte varit någon framgång under 

sitt första år. Rekommendationens omfattning på nästan 300 sidor gör det svårt för företag med 
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begränsade resurser att kunna sätta sig in i regelverket enligt revisor D. Han anser vidare att de 

mindre företag som har kunskap inom externredovisning och har en egen ekonomiavdelning 

sannolikt kommer att välja att tillämpa K3 istället för K2.  Revisor C hade hoppats på att K2 

skulle innebära fler förenklingar än det idag gör. Revisor D håller med revisor C, men tillägger 

att en ytterligare förenklig är svår att göra eftersom en vägledning i rekommendationen behövs 

för att hjälpa företagen att redovisa på rätt sätt. Enligt revisor E har meningen med K2 varit att 

redovisningen skall bli mindre konsultkrävande och att företagen skall kunna redovisa mer själva. 

Syftet har också varit att det skall bli lättare för redovisningskonsulter och revisorer. Revisor E 

anser att syftet är bra men att K2 tyvärr inte lever upp till förväntningarna. 

 

Revisor E anser att det vid bedömningen av hur detaljerade redovisningsnormerna bör vara är 

vilket som är redovisningens huvudsakliga syfte. Enligt honom skall årsredovisningen ge 

information till tredje man för att denne skall kunna bilda sig en uppfattning om företaget. 

Problemet, menar Smith (2006), med att utforma en sådan årsredovisning är att olika intressenter 

har behov av olika slags information. Dessutom är framtagningen av en omfattande 

redovisningsinformation oerhört resurskrävande och måste sättas i relation till den nytta som 

intressenterna kan tänkas få ut av redovisningen. Intressenternas relation till företaget och dess 

användning av informationen i årsredovisningen kan förklaras med hjälp av intressentteorin. 

(Smith, 2006) 

 

Under början av 1900-talet ansågs enligt Falkman (2001) att det var företagets formella ägare 

som var den största och den enda intressenten i bolaget eftersom denne ägde alla redovisade 

tillgångar och skulder. Den teori som växte fram bland de små ägarledda företagen kallades för 

ägarteorin. Det dominerande synsättet idag är enligt Artsberg (2005) att årsredovisningen skall 

ligga till grund för beslut kring om intressenten skall köpa, behålla eller sälja företagets aktier. 

Revisor B menar att små företag ofta endast har ett begränsat antal externa intressenter. Det är 

inte heller rimligt enligt revisor D att det skall ställas samma krav på mindre företag som på 

större företag när det gäller redovisningen. Revisor C menar att K2 kommer att underlätta för 

investerare och att rekommendationen kommer att göra det lättare för de mindre företagen att 

kunna jämföra sig med sina konkurrenter. Respondenterna menar att intressenterna till mindre 

företag ytterst utgörs av ägare, kreditgivare och staten och att en omfattande 

redovisningsinformation anpassad till externt bruk därmed ofta blir överflödig. Eftersom K2 

innehåller genomgripande förenklingsregler tolkar vi det som att ett steg tas tillbaka till 

ägarteorin. 

 

Månsson och Ohlsson (2008) menar att de grundläggande fördelarna med K2 är 

standardiseringarna samt att antalet val av redovisningsprinciper minimeras. Samtidigt kan 

nackdelen vara att redovisningen blir svår att anpassa till olika situationer. (Månsson & Ohlsson, 

2008) Revisor D är av samma åsikt som Ohlsson och Månsson och menar att ett 

normgivningssystem med ramlagar som kompletteras med allmänna råd är bra på det sättet att det 

i de flesta fall går att hitta en redovisningslösning som på ett bra sätt speglar en viss transaktion, 

men att det ställer alldeles för höga krav på läsaren. Revisor B menar att de nya K-regelverken är 

bra på så vis att alla regler ett företag behöver för att upprätta sin årsredovisning finns samlade på 

ett och samma ställe. En fördel med K2 blir att alla vet vilka redovisningsprinciper som gäller. 

 

Enligt Månsson och Ohlsson (2008) är behållningen ett företag har av K2 starkt beroende av 

företagets resurser, intresse och kunskap om externredovisning. De menar vidare att en 
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tillämpning av K2 är tveksam i exempelvis företag med många externa intressenter där det kan 

finnas planer på att bli noterade. (Månsson & Ohlsson, 2008) Revisor E menar att ett företag som 

har en egen ekonomiavdelning ofta har mycket goda kunskaper inom redovisning och kommer att 

välja att tillämpa K3. K3 är även den rekommendation revisor E kommer att rekommendera till 

sina kunder. Givetvis är det upp till det reviderade företaget att besluta kring vilket regelverk de 

skall följa. Revisor E menar dock att han ofta rådfrågas kring redovisningsprinciper eftersom 

företaget ofta inte kan eller vill göra en egen bedömning på grund av okunskap eller liknande. 

Enligt revisor B har intresset för K2 varit näst intill obefintligt. Anledningen till det är främst att 

de flesta företagen inte alls studerar regelverken eftersom de inte har något intresse för dem. 

Revisor E berättar vidare att när K3-regelverket är klart kommer byrån att tillämpa K3 för 

samtliga företag som de hjälper med årsredovisningen, inte K2. 

 

Anledningen till att många företag avvaktar med att tillämpa K2 menar Månsson och Ohlsson 

(2008) kan bero på att de nuvarande reglerna för mindre aktiebolag fortfarande får tillämpas samt 

att de i princip rymmer samma förenklingsalternativ som K2. En annan anledning är troligtvis att 

K2 kan komma att ändras på grund av bland annat den pågående utredningen kring sambandet 

mellan redovisning och beskattning. (Månsson & Ohlsson, 2008) Revisor B är av samma åsikt 

som Månsson och Ohlsson och menar att den största anledningen till att tillämpningen av K2 är 

knapp beror på att företagen avvaktar tills K3 ges ut. Han menar även att skillnaden mellan att 

upprätta årsredovisningen enligt K2 och de traditionella redovisningsnormerna inte är speciellt 

stor. Dessutom anser Revisor B att kostnadsbesparingarna med att tillämpa K2 är begränsade 

samtidigt som han menar att det inte blir lättare för de mindre företagen. Revisor F anser dock att 

en tillämpning av K2 gör att det kommer att ta mindre tid för de mindre företagen att redovisa 

samt att det på sikt kommer att innebära en del kostnadsbesparingar. 

 

Enligt Artsberg (2005) är den institutionella teorin den teori som bäst beskriver utvecklingen av 

redovisningsnormer. Hon menar att teorin hjälper till att förklara varför förändringar inom 

redovisningsnormgivningen går långsamt. Den institutionella teorin visar vidare att anledningen 

till att människor motsätter sig förändringar är att de av erfarenhet gör en sak på ett sätt som de 

tycker är det mest korrekta sättet. (Artsberg, 2005) Revisor C har samma åsikt som Artsberg då 

hon menar att det alltid finns en tröghet i förändringar på grund av att det tar tid att ändra på 

gamla invanda vanor och sätt att arbeta på. Revisor E menar att K2 visserligen innebär att 

upprättaren av årsredovisningen får mindre att redovisa. Däremot anser han inte att det kommer 

att bli enklare än förut att komma fram till informationen i årsredovisningen. Det gör att den vinst 

företaget gör i form av tid är knapp.  

 

Revisor E framhåller i likhet med den institutionella teorin att människan är ett vanedjur. Det 

innebär att hon ofta gör som hon alltid har gjort. Han menar att K2 innebär ett helt nytt tankesätt 

och att det därför kommer att ta tid att realisera. För byråns del, där revisor E arbetar, är de 

system som de använder inte alls anpassade för K2 och en användning av rekommendationen 

skulle innebära att systemet måste göras om. Det här bland många andra orsaker anser revisor E 

gör att förändringen med de nya K-regelverken går trögt. Även revisor A menar att K2 innebär en 

omställning för företagen och att de till viss del måste anpassa sitt sätt att arbeta med 

redovisningen. Personligen menar revisor F att han inte valt att noggrant sätta sig in i K2 

eftersom rekommendationen fortfarande är frivillig att följa. Han menar att förändringstakten 

inom redovisningsområdet går fort och att han som revisor har fullt upp med det som måste göras 

och därför väljer bort det som är frivilligt. Även revisor C erkänner att hon, på grund av att hon 



 

- 43 - 

inte använder K2 i sitt dagliga arbete, inte satt sig in i regelverket ännu. Revisor D är väl insatt i 

K2 på grund av att han utbildat personal inom redovisning. Han menar att han har ett försprång 

när det gäller K2 jämfört med sina kollegor vilka oftast har en ytlig kunskap kring K2. Den 

knappa kunskapen beror enligt revisor D på att K2 inte fått den genomslagskraft som 

Bokföringsnämnden önskat. 

 

DiMaggio och Powel (1983)  menar att det finns en komplexitet och en osäkerhet runt och i 

organisationer. Den här osäkerheten gör, enligt den mimetiska isomorfismen, att organisationer 

har en tendens att ta efter andra framgångsrika organisationer. (DiMaggio och Powel, 1983) När 

det gäller övergången till K2 menar revisor D att det är bättre att avvakta och se vad andra företag 

gör innan valet görs att tillämpa den nya rekommendationen.  Revisor F håller med och menar att 

han och hans kollegor inte vill vara de första som väljer att tillämpa K2 utan de avvaktar och ser 

hur de andra byråerna gör först. En del av den begränsade tillämpningen av K2 skulle således 

kunna förklaras med hjälp av den mimetiska isomorfismen på så vis att en anledning till att 

revisorerna avvaktar med att rekommendera K2 är att de väntar för att se vad alla andra gör. 

 

Revisor F har främst blivit informerad om K-projektet via informationsmöten som FAR-

akademin håller i varje år. DiMaggio och Powel (1983) menar att normativ isomorfism beskriver 

hur legitimitet växer fram inom en profession. De menar att exempel på yrkesgrupper där idén 

om normativ isomorfism gör sig tydligast är revisorer, advokater och läkare. Professionerna 

kännetecknas ofta standardiserade certifieringsprocesser, gemensamma branschorganisationer 

och egna normer och regler.  (DiMaggio och Powel, 1983) Revisor F menar att gemensamma 

möten inom professionen och diskussioner med andra revisorer har spelat en avgörande roll till 

att byrån valt att avvakta med att rekommendera K2. 

 

Göran Arnell (se Kristofersson 2009), KPMG, anser att en bidragande orsak till den begränsade 

tillämpningen av K2 skulle kunna vara revisorernas tveksamhet till det nya K2-regelverket. 

Revisor D vet inte om det här kan vara en anledning till att K2 inte tillämpas men säger att frågan 

inte har drivits framåt inom byrån. 

5.3 Harmonisering och rättvisande bild 

När Sverige gick med i EU blev vi tvungna att följa EU:s lagar och rekommendationer. Syftet 

med harmonisering av redovisningsreglerna inom EU är att öka den internationella handeln och 

kontakter mellan företagen över gränserna. (Ingblad & Lundqvist, 2010) Artsberg (2005) menar 

att det därför är viktigt att ha ett gemensamt språk inom redovisningen och att redovisningen är 

liknande i respektive land. Det skulle bland annat innebära lättare jämförelser mellan länderna. 

(Artsberg, 2005) Månsson och Ohlsson (2008) hävdar att K2 går mot den internationella 

lagstiftningen på vissa punkter och att regelverket motsäger arbetet med harmonisering. Revisor 

B anser att motsättningarna till internationell lagstiftning kan få problem. Det här främst då 

företag som tillämpar K2 inte beskriver i not hur de har redovisat utan bara skriver att de följt K2. 

För att förstå hur företaget redovisat måste intressenter vara insatta i hur K2 fungerar och det kan 

blir ett problem för utländska företag och intressenter. Vidare menar revisor B att det här går mot 

harmoniseringen av redovisningen då det blir svårt med jämförelse över gränserna, vilket han 

anser är fel. Revisor F anser däremot att de mindre företagen inte har så mycket kontakt och 

handel med utländska företag och att en internationell jämförelse därför inte är viktig för dem. 
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Anslutningen till EU innebar enligt Engström (2009) att kravet på rättvisande bild fick en stor 

betydelse inom redovisningsområdet i Sverige. Försiktighetsprincipen har allt mer fått stå tillbaka 

på grund av den rättvisande bilden. (Engström, 2009) Enligt revisor B är dagens regelverk 

flexibelt vilket gör att redovisningen kan anpassas för att ge en så rättvisande bild av företaget 

som möjligt. Då K2 inte ger några valmöjligheter för företagen menar han att det påverkar den 

rättvisande bilden och K2 går därmed mot den grundläggande redovisningsprincipen. Revisor A 

anser även han att det här blir ett problem då det inte går att anpassa redovisningen efter en bild 

som är rättvis för respektive företag. Eftersom Revisor E inte ingående studerat K2 vet han inte 

om regelverket strider mot en rättvisande bild. Han anser dock att om K2 skulle visa sig vara 

oförenlig med en rättvisande bild är det fel. Enligt revisor F skulle en motsägelse mot en 

rättvisande bild inte innebära några stora problem för de mindre företagen. Revisor D har en helt 

annan syn på den rättvisande bilden. Han menar att de fyra olika kategorierna kommer att ge 

olika rättvisande bilder. Månsson och Ohlsson (2008) menar att en nackdel med K2 är att företag 

tvingas in i fack som de egentligen inte tillhör. Redovisningen kommer då att ge en mindre 

rättvisande bild jämfört med dagens regler. (Månsson & Ohlsson, 2008) 

 

Det Europeiska rådet har gått ut med att alla medlemsländer skall sträva efter att minska 

kostnaderna för de mindre företagen (SOU 2008:67). Bokföringsnämndens arbete med K2 är en 

del av det här arbetet. Då ingen av revisorerna anser att kostnaderna för de mindre företagen 

minskas särskilt mycket när de tillämpar K2 och att förenklingen inte är så stor som 

Bokföringsnämnden propagerat för anser de inte att K2 är en del av arbetet med att minska 

kostnaderna för mindre företag. 

5.4 SamRoB-utredningen 

I utredningen SOU 2008:80 framkommer att sambandet mellan redovisning och beskattning som 

vi har i Sverige borde avskaffas. Det här främst på grund av att sambandet motsäger 

Regeringsformen på ett flertal punkter. I SamRoB-utredningen har även Bokföringsnämndens K-

projekt tagits upp. Projektet innebär uppdelningar av företagen och det motsäger 

likabehandlingsprincipen. (SOU 2008:80 del 1) Fem av sex revisorer i vår studie anser att 

sambandet mellan redovisning och beskattning inte är några problem, speciellt inte för de mindre 

företagen. Revisorerna anser vidare att en frikoppling av redovisningen istället skulle innebära 

stora kostnader och administrativ börda för företagen. Kostnaderna för de mindre företagen skall 

istället enligt utredningen minskas genom en anpassning av skattereglerna så att de 

överensstämmer med redovisningsreglerna i K2 (SOU 2008:80 del 1). Revisor A poängterar att 

sambandet inte påverkar redovisningen så mycket eftersom det främst är redovisningsreglerna 

som styr beskattningsreglerna. Revisor F menar dock att en frikoppling leder till bättre 

redovisning och redovisningsregler, både för de mindre företagen men framförallt för de större 

och börsnoterade företagen. 

 

Utredningen SOU 2008:80 har även kommit fram med att ett samband mellan redovisning och 

beskattning går mot harmoniseringen med internationell lagstiftning (SOU 2008:80 del 1). 

Respondenterna är oeniga ifall det här är ett avgörande problem eller inte. Revisor F anser att det 

inte är så stort problem då de mindre företagen inte har så många internationella intressenter 

medan revisor B anser att det är ett väsentligt problem då det leder till att harmoniseringen och 

jämförelsen över gränserna försvåras. 
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Hultqvist (2009) menar att ett stort problem med sambandet mellan redovisning och beskattning 

är att Riksdagen inte får delegera uppgiften att stifta bindande föreskrifter på skatteområdet. 

Bokföringsnämndens nya K-projekt innebär att Bokföringsnämndens allmänna råd uppfattas som 

bindande föreskrifter och det leder till att Regeringsformen motsägs. Hans lösning på det här 

problemet är att Bokföringsnämndens rekommendationer inte skall vara bindande. (Hultqvist, 

2009) Revisor A anser att det såkallade konstitutionella problemet inte är något stort problem. De 

flesta är enligt honom inte ens medvetna om att det motsäger Regeringsformen. Även revisor B 

anser att det här inte är så stort problem och att motsättning med Regeringsformen inte väsentligt 

påverkar företagen eller intressenterna. Revisor D ställer sig frågande till hur väl de 

skattebaserade reglerna i K2 speglar verkligheten.  
 

SamRoB-utredningen är inte fastställd och mer än hälften av respondenterna anser att K2 

kommer att kunna förändras en del av utredningen. Det här är också en anledning till att de väljer 

att avvakta med att tillämpa K2. Bokföringsnämnden har propagerat för att K2 skall innebära 

stora förenklingar för de mindre företagen. Revisor B anser att de här förenklingarna och 

sambandet mellan redovisning och beskattning motsäger varandra. En frikoppling av sambandet 

går mot förenklingen för de mindre företag som Bokföringsnämnden arbetar med. 
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6 Slutsats 

Slutsatsen inleds med en presentation av svaren på forskningsfrågorna. För att styrka uppsatsen 

diskuteras begreppet trovärdighet. Avslutningsvis för vi även en diskussion kring relevans och 

poängrikedom. 

6.1 Svar på forskningsfrågorna 

Syftet med den här studien är att ta reda på vad revisorer har för syn på regelverket K2. Den 

empiriska undersökningen är genomförd med intervjuer av sex stycken revisorer på olika 

revisionsbyråer i Borås. Vad deras åsikter är om det nya regelverket K2 och hur 

systemorienterade teorier om organisationer och samhället kan förklara de här åsikterna leder oss 

in på våra två huvudforskningsfrågor. 

 

 Hur uppfattar revisorer att K2:s funktion och syfte uppfylls? 

 

Respondenternas syn på hur K2:s funktion och syfte uppfylls är näst intill den samma. Det som 

kan konstaters är att det är ingen av dem har någon klient som tillämpar K2 idag och det är heller 

ingen som har valt att rekommendera det nya regelverket. Majoriteten av respondenterna är 

positiva till tanken med K2, att det skall fungera som en förenkling för de mindre företagen. 

Dock anser de att syftet med förenkling inte uppfylls. Det som Bokföringsnämnden har 

propagerat för, att K2 innebär en förenkling för mindre företag, håller ingen av respondenterna 

med om. Revisor F är den enda revisorn som nämner att K2 med tiden kan spara in en del arbete 

och kostnader för de mindre företagen men det är svårt att veta exakt hur resultatet kommer att bli 

då ingen än så länge tillämpar K2. 

 

Många av respondenterna har endast en ytlig kunskap kring K2. De menar att eftersom de inte 

anser att de skapar någon större förenkling för företagen idag och då det inte är ett måste, väntar 

de med att tillämpa och sätta sig in i det nya regelverket. Värt att tillägga är att den här studiens 

syfte är att undersöka den knappa tillämpningen av K2 idag. Om K2:s funktion och syfte som 

förenkling satt i relation till de övriga K-regelverken kommer att uppfyllas i framtiden är mycket 

möjligt men enligt respondenterna för tidigt att fastslå eftersom K3 och K4 ännu inte är 

tillämpbara. 

 

o Hur ser revisorer på K2 i relation till den pågående SamRoB-utredningen? 

 

Revisorerna i studien anser att sambandet mellan redovisning och beskattning är ett viktigt 

samband som inte skall frikopplas. En frikoppling skulle innebära stora kostnader och 

administrativt arbete för de mindre företagen. Revisor F är den enda som anser att en frikoppling 

skulle kunna innebära bättre kvalitet på redovisningsreglerna. 

 

SamRoB-utredningen har kommit fram till att ett slopande av sambandet vore det bästa, främst på 

grund av att ett samband motsätter grundlagen, Regeringsformen, om vem som får stifta bindande 

föreskrifter om bland annat skatt. Enligt SamRoB-utredningen motsätter Bokföringsnämndens 

arbete med K-projektet och K2 Regeringsformen. Eftersom inte SamRoB-utredningen är avslutad 

än kan K2 komma att förändras beroende på vad som kommer fram ur utredningen. Två av 

respondenterna har ingen åsikt om det här eftersom de är för dåligt insatta i K2. De som har en 
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åsikt anser att K2 antagligen kommer att kunna påverkas och förändras en del på grund av 

utredningens resultat. Det här är en bidragande orsak till att revisorerna valt att inte tillämpa K2 

än. De vill vara säkra på hur rekommendationen slutligen kommer att bli. 
 

o Vad har revisorer för synpunkter om Bokföringsnämnden som normgivare? 

 

Alla sex revisorer anser att det är viktigt att ha en normgivare på redovisningsområdet i Sverige. 

Revisor A menar att utan en normgivare hade redovisningen inte fungerat. Att det är just 

Bokföringsnämnden som har fått den uppgiften är det ingen som är varken för eller emot. 

Respondenterna anser att Bokföringsnämnden har en viktig uppgift och att deras allmänna råd 

och rekommendationer har en betydande roll i redovisnings- och revisionsarbetet. Dock är det tre 

av revisorerna som menar att Bokföringsnämnden har alldeles för lite resurser och att det 

påverkar deras arbete. Hade de haft mer resurser hade arbetet med normgivningen blivit bättre. 

 

Bokföringsnämnden får enligt lag inte ge ut några bindande föreskrifter. Det här kan upplevas 

som ett problem. Enligt majoriteten av respondenterna är det här dock inget problem. De menar 

att det viktigaste som revisor är att se till att företagen följer de som de anger i sin årsredovisning 

att de skall följa. Det spelar inte så stor roll om det är BFNAR, RR1-29 eller 

Årsredovisningslagen, bara de har följt dem och att de får tillämpa dem. Det är då viktigt enligt 

revisor B att företagen verkligen i noter skriver hur de redovisar. 

 

 Hur kan systemorienterade teorier om organisationer och samhället förklara revisorers 

åsikter kring K2? 

 

Vad de olika revisorerna har för åsikter kan relateras till tre stycken teorier; legitimitetsteorin, 

intresseteorin och den institutionella teorin. I enighet med legitimitetsteorin finns det olika organ, 

regler och rekommendationer som skapar legitimitet hos användarna. De som skapar hög 

legitimitet och anses vara legitima är de som företag och revisorer väljer att samarbeta med, rätta 

sig efter eller tillämpa. Det är alltså viktigt för bland annat en rekommendation att den skaffar sig 

hög legitimitet bland användarna för att den skall bli tillämpad. Studien har visa att varken 

Bokföringsnämnanden eller det nya regelverket K2 har skaffat sig hög legitimitet. 

Respondenterna menar att de väljer att avstå från att tillämpa K2 bland annat på grund av att inga 

andra tillämpar det än och de vill gärna se vad det får för utslag hos andra först. Det här hänger 

ihop med att K2 ännu inte uppfattas som legitimt bland användarna. Vidare känner sig inte 

respondenterna särskilt involverade i Bokföringsnämndens arbete vilket även det påverkar 

legitimiteten. Att FASB har en hög legitimitet visar att om användarna kan påverka 

normgivningen ökar legitimiteten. Hade Bokföringsnämnden, K-projektet och K2 haft högre 

legitimitet förutspår vi att K2 tillämpats av betydligt fler företag redan idag. 

 

Med intresseteorin menas vad företag har för olika intressenter, vilken information de anses 

behöva samt vad de har för användningen av den information som finns i bland annat 

årsredovisningen. Enligt revisor B och E är det viktigt att företagen i noter beskriver så tydligt 

som möjligt hur de har redovisat. Det underlättar för de externa intressenterna. Revisor E menar 

vidare att årsredovisningen främst är riktad till tredje man. Genom att tillämpa K2 behöver 

företagen inte beskriva lika noggrant hur de redovisar utan det räcker att skriva att de följer K2. 

Det är enligt revisor B ett problem för utländska intressenter då de inte är insatta i K2 alls. Dock 

menar revisor F att eftersom mindre företag inte har så många utländska intressenter blir det inte 
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ett så stort problem. Respondenterna anser vidare att de mindre företagens huvudsakliga 

intressenter är ägare, kreditgivare och staten och att det då blir överflödigt att ha för mycket 

information för övriga externa intressenter. Revisor C menar att K2 skulle kunna underlätta så att 

företagen inte behöver ha med oväsentlig information och även så att det blir lättare med en 

jämförelse företagen emellan. Vi kan därmed konstatera att K2 går tillbaka mot ägarteorin där 

ägaren utgör den främsta intressenten. 

 

Den institutionella teorin hjälper till att förklara varför förändringar inom 

redovisningsnormgivningen går trögt. Revisor C anser att det tar tid med att ändra på gamla 

invanda mönster och ta till sig förändringar. Revisor F menar att förändringar tar både tid och att 

det kostar pengar. Vi kan här dra slutsatsen att den institutionella teorin stämmer bra överens med 

vad revisorerna anser om förändringar och dess tröghet. Artsberg (2005) menar att en förklaring 

till varför människor motsätter sig förändringar är framförallt för att människan är ett vanedjur 

och väljer att göra som hon alltid har gjort. Majoriteten av respondenterna håller med Artsberg 

om att människan är ett vanedjur som har svårt för att ta till sig förändringar. Revisor E menar att 

K2 är ett helt nytt system och att börja tillämpa det innebär stora förändringar i både tankesätt och 

arbetssätt. De här är förändringar som kommer att ta tid att realiseras anser revisor E. Revisor A 

poängterar att börja tillämpa K2 skulle innebära en omställning och en anpassning för såväl 

företagen som redovisare eller revisorer. 

 

Den mimetiska isomorfismen säger bland annat att organisationer väljer att ta efter vad andra 

framgångsrika organisationer gör. De flesta av respondenterna håller med om det här och en 

anledning till varför de väljer att avvakta med att tillämpa K2 är just för att ingen annan gör det. 

Revisorerna vill helt enkelt inte vara de första som rekommenderar det utan de vill hellre vänta 

och se hur andra väljer att göra. 

 

Vi kan dra slutsatsen att alla de tre teorierna kan hjälpa oss att förklara varför revisorer har de 

åsikter som de har. Legitimitetsteorin förklarar varför nästan ingen valt att tillämpa K2 ännu, 

intressentteorin klargör att K2 är på väg tillbaka mot ägarteorin igen och den institutionella teorin 

hjälper oss att förklara revisorernas syn på förändringar på redovisningsnormgivningen. 

6.2 Trovärdighet  

Trovärdigheten ökas genom att vi så noga som möjligt har beskrivit hur vi gått tillväga i metoden 

och varför vi har gjort vissa metodval och varför vi inte har gjort andra. För att underlätta för 

läsaren och för att skapa en bättre förståelse till studien har det i metodkapitlet även så exakt som 

möjligt beskrivits hur studien har genomförts. 

 

Två begrepp som hänger ihop med studiens trovärdighet är begreppen reliabilitet och validitet. 

Den interna validiteten har styrkts genom att vi har varit noga med att ställa tydliga frågor som 

inte har varit ledande. Det här har kunnat styrkas med hjälp av provintervjuerna. Den externa 

validiteten har diskuterats med utgångspunkt i om det går att hitta några generella slutsatser 

utifrån de sex revisorernas åsikter. Studiens resultat har visat att revisorerna som vi har intervjuat 

är relativt eniga i de stora frågorna kring K2. Då alla är eniga om att bland annat inte välja att 

rekommendera K2 ännu tyder det på att det här är mer generellt bland övriga revisorer. Vi är 

medvetna om att det bara är sex stycken olika revisorers syn, men då alla revisorer har sagt att de 

har samma policy på hela revisionsbyråerna som de arbetar på styrker det här generaliseringen 
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betydligt. Dock finns det fler revisionsbyråer som vi inte har varit i kontakt med så för att 

generalisera till alla och säga att det här är den absoluta sanningen hade en liknande studie med 

fler revisionsbyråer behövts genomföras. 

 

Reliabilitet visar huruvida resultatet blir detsamma om studien genomförs på nytt. Vi har styrkt 

reliabiliteten genom att som vi nämnt i metoden ställt samma frågor till alla respondenterna och 

genomfört intervjuer med respondenter som besitter samma position, revisor. Genom att ha varit 

noga med att inte lägga in några egna åsikter i empirin har vi försökt att undvika att vår syn skall 

styra resultatet. Vi är dock medvetna om att vår förförståelse till viss del kan ha styrt studiens 

slutsatser. Att genomföra studien igen med andra revisorer som respondenter kan inte garantera 

exakt samma resultat. Det här på grund av att revisorerna ger sin bild av sanningen och alla har 

olika bakgrund och kunskap. Vi är noga med att respondenternas bild inte får jämställas med den 

absoluta sanningen. Vidare anser vi att tiden också har en avgörande faktor. Att genomföra 

samma undersökning idag hade fått mer liknade resultat än om den genomförs om ett par år. Det 

här främst på grund av att vårt forskningsproblem bygger på dagens problematik kring K2. 

 

Vi har även ökat trovärdigheten genom att genomföra djupintervjuer med revisorerna och på så 

sätt fått ut så mycket som möjligt av varje intervju. Vi anser att det här har varit nödvändigt för 

att kunna komma åt problemet och kunna beskriva det på djupet. Vi menar att det är viktigt att 

ställa den befintliga teorin till verkligheten och att därmed gå ut i praktiken och se hur det 

verkligen fungerar. Det har vi försökt göra genom att vi gått ut till revisorer på deras arbetsplatser 

och fått en inblick i vad de har för åsikter. 

6.3 Relevans och poängrikedom  

Den 31 december år 2008 fick företag börja tillämpa det nya regelverket K2 för första gången 

(BFN, 2009a). Trots ett omfattande arbete från Bokföringsnämnden med en förenkling tillämpas 

inte K2 av speciellt många företag och det har ifrågasatts om tillämpningen av regelverket 

verkligen är en förenkling (SOU 2008:67). Frågan är flitigt debatterad, framförallt i tidskriften 

Balans. Bland annat skrivs det i nummer 8/9 2009 att K2, trots ambitioner om förenklig, innebär 

en hel del problem och motsägelser. (Engström, 2009) Att ämnet är aktuellt anser vi styrker 

uppsatsens betydelse. Dessutom menar vi att den tidigare forskningen som bedrivits inom 

området än så länge är långt ifrån heltäckande. Att K2 berör nästan 90 procent av alla svenska 

bolag, eftersom de faller inom definitionen av mindre företag, (SOU 2008:67) anser vi stärker 

undersökningsområdets relevans ytterligare. 

 

Vår uppfattning av tidigare genomförda studier är att de i huvudsak utgörs av kvantitativa 

undersökningar av hur många som tillämpar K2. De kvalitativa studierna som gjorts behandlar 

främst företagens synvinkel på användbarheten av regelverket. Därmed kan vi se att det finns ett 

kunskapsgap vad gäller kvalitativa studier som behandlar vad revisorer anser om K2. Vi anser att 

revisorers synpunkter kring K2 är viktiga att identifiera. Enligt Pleitner (1989) är många mindre 

företagare i första hand specialister inom sitt område och saknar ofta ekonomisk kunskap och 

insikt om hur ett bolag skall drivas. Företagets ledare är ofta ensam om att ta beslut kring 

verksamheten och efterlyser därför någon att diskutera med. I den här typen av företag får 

revisorn ofta en naturlig roll som rådgivare eftersom denne redan är insatt i företagets 

verksamhet. Rådgivningen från revisorn bygger i första hand på att se till att lagar och regler följs 

av bolaget. Därmed har revisorn förutom som granskare en stor roll när det gäller stöd för hur 
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företaget skall redovisa. Revisorn kan ge råd och åsikter, men får på grund av krav på oberoende 

inte ta slutgiltiga beslut åt företag. (FAR förlag, 2006) Revisorns roll som rådgivare leder till att 

vi anser att det är av stor betydelse att genomföra en studie över revisorns åsikter om det nya 

regelverket K2 för att förstå den ringa användningen av regelverket. I artikeln som behandlas i 

problemdiskussionen ur Balans nummer 12 år 2009 tas det upp att en av anledningarna till den 

knappa tillämpningen av K2 kan bero på revisorers inställning. Det här styrker relevansen i 

uppsatsen. 

 

Våra grundläggande forskningsfrågor innefattar hur revisorer upplever att K2:s funktion och syfte 

uppfylls samt om revisorernas åsikter kan förklaras av så kallade systemorienterade teorier om 

organisationer och samhållet. Vårt syfte anser vi är rimligt med hänsyn till den begränsade 

tidsramen. Vi menar att syftet är relevant för undersökningsområdet samt att de teorier och 

metoder som vi noggrant valt ut är relevanta för uppsatsen. Vi vill skapa oss en förståelse för vad 

revisorer har för attityd till K2. Vi är inte ute efter att ta fram någon allmän accepterad teori utan 

att ge ett bidrag till vidare forskning inom området. Vår studie ger oss och andra forskare en 

bättre uppfattning av problematiken kring K2 utifrån revisorers synvinkel. 

 

En av slutsatserna utifrån studien har sin utgångspunkt i Arnells uttalande (se Kristoffersson, 

2009) om att tillämpningen av K2 inte drivits på av landets revisorer. Det här är även den 

uppfattningen som vi har fått av samtliga respondenter. Anledningen till att de intervjuade 

revisorerna inte valt att rekommendera sina klienter att tillämpa K2 är att de inte har så stor 

kunskap om K2 samt att samtliga blivit rekommenderade att avvakta med tillämpningen av den 

nya rekommendationen. De slutsatserna som vi kunnat dra utifrån studien anser vi har gett oss 

tillfredsställande svar på de forskningsfrågor som legat till grund för studien. 
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7 Avslutande diskussion 

Kapitlet inleds med en diskussion kring vilket kunskapsbidrag vår studie har givit. Vi har även 

diskuterat begreppen teoretiska och praktiska följder, alltså hur resultatet hade kunnats bli 

annorlunda om vi exempelvis haft tid att göra ett större urval av respondenter. Slutligen har vi 

presenterat förslag för vidare forskning. 

7.1 Kunskapsbidrag och teoretiska följder 

Redovisningen är mångparadigmatisk och är beroende av de metoder och teorier en forskare 

väljer för att skapa ny redovisningsteori. Syftet med den här studien har inte varit att hitta en 

likformig teori inom framtagningen av nya redovisningsregler utan snarare att förbättra den 

befintliga teorin och bidra till en ökad förståelse. Förutsättningen har varit att försöka öka 

förståelsen för den begränsade tillämpningen av K-regelverket med hjälp av empiriska studier av 

revisorer som analyserats utifrån ett teoretiskt perspektiv. Avsikten har inte varit att dra några 

allmänna slutsatser som är generaliserbara för alla revisorer i bemärkelsen av hur många revisorer 

som anser det ena eller det andra. För att en allmän generalisering skall kunna göras anser vi att 

en statistisk, kvantitativ, undersökning krävs. Utgångspunkten för studien har varit att försöka ta 

reda på vad revisorer har för syn på K2 samt med hjälp av teorier försöka förklara varför de har 

de här åsikterna. Vi vill därmed beskriva ett visst fenomen på djupet. 

 

Det vi kan utläsa från studien är att samtliga respondenter anser att anledningen till att de flesta 

företag avvaktar med att tillämpa den nya rekommendationen K2 är att de vill se hur K3 ser ut 

innan de gör ett slutligt val. Enligt respondenterna innebär en omställning av tillämpningen av 

redovisningsnormer alltid en kostnad, vilken är ytterligare en anledning till att företagen ligger 

lågt. Vid en jämförelse med de traditionella redovisningsnormerna innebär K2 visserligen en del 

förenklingar på grund av schabloner, men samtidigt betyder det att företaget blir mer begränsade i 

sin redovisning, menar respondenterna. De menar vidare att skillnaderna mellan att redovisa 

enligt de traditionella redovisningsnormerna och K2 är få. Ingen av respondenterna har klienter 

som tillämpar K2 och vid frågan om de rekommenderar K2 i dagsläget är svaret nej. 

 

Genom att samla in ett mer omfattande material från fler revisorer skulle mer generella slutsatser 

kunnat dras. För att göra det här krävs mer tid och resurser än vad vi har haft tillgång till. Studien 

har dock bidragit till att skapa en förståelse för hur revisorer ser på K2 och den problematik som 

finns i och med den begränsade användningen av rekommendationen. Vår ambition har varit att, 

med hjälp av djupintervjuer och en analys ur ett teoretiskt perspektiv, urskilja de bakomliggande 

orsakerna till varför revisorer väljer att rekommendera eller inte rekommendera K2 för sina 

klienter. Vi har under studiens gång bidragit till en djupare förståelse för vilka faktorer som 

påverkar revisorers syn på K2. Studien har vidare bidragit till en ökad förståelse för varför 

förändringar inom redovisningsområdet, och då specifikt K2, går trögt. Det här från en synvinkel 

som få studier tidigare undersökt i samband med tillämpningen av K2, nämligen revisorers. 

Vidare har studien gett ett ökat teoretiskt bidrag kring förståelsen av legitimitetsteorin, 

intressentteorin och den institutionella teorin då vi har satt dem i relation till revisorers 

synpunkter om K2. 
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7.2 Praktiska följder 

Vår förhoppning är att studien skall få praktiska följder på så vis att den kan ligga till grund för 

framtida studier kring K2. Den politisk-ekonomiska teorin hjälper till att förklara hur beslut kring 

redovisningsfrågor kan få konsekvenser för utomstående intressenter i samhället så som staten, 

investerare och kreditgivare. Utifrån genomförda intervjuer har vi fått fram att det 

konstitutionella problemet, där Bokföringsnämnden ger ut allmänna råd som kan uppfattas som 

bindande regler, inte uppfattas som något speciellt stort problem bland respondenterna. Vi hoppas 

att studien skall bidra till en ökad förståelse för de ekonomiska och politiska konsekvenserna av 

förändrade redovisningsnormer. Det här bland revisionsprofessionen och det akademiska 

samfundet inom redovisning.  

7.3 Förslag till vidare forskning  

Arbetet med den här uppsatsen har varit intensivt och lärorikt. Vi anser att förändringarna inom 

redovisningen är otroligt spännande och vi har under arbetets gång upptäckt att det inom det 

valda området fortfarande finns mycket att forska vidare kring. Ett av de områden som vi skulle 

önska undersöktes ytterligare är revisorns roll i mindre företag med fokus på hur stor påverkan 

revisorn har över hur företaget faktiskt redovisar. Vidare väntar vi med spänning på att det nya 

K3-regelverket skall ges ut så att en jämförande studie kan göras mellan K2 och K3. En sådan 

studie skulle kunna vara av kvantitativ karaktär där det undersöks hur många företag som 

tillämpar den ena eller den andra rekommendationen. Den skulle också kunna vara en ren 

skrivbordsundersökning där skillnaderna mellan K2 och K3 fastställs. För att undersöka 

tillämpningen av regelverken på djupet skulle kvalitativa studier kunna göras med sakkunniga 

inom området, revisorer, ekonomichefer eller verkställande direktörer i de mindre företagen. Det 

skulle även vara intressant att genomföra samma studie med revisorer om några år då alla K-

regelverken är klara och företagen har tvingats ta ställning till vilket regelverk de väljer att 

tillämpa. Det här för att se om de ändrat sin åsikt om rekommendationen när den är mer 

implementerad och om K2:s funktion och syfte som förenkling satt i relation till K3 uppfylls.  
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Bilaga1, Intervjufrågor 
Inledning 

1. Hur länge har Ni arbetat som revisor? 

2. Vad för slags företag reviderar Ni? 

 

Bokföringsnämnden som normgivare 

3. Vad tycker Ni om Bokföringsnämnden och dess arbete som normgivare? 

4. Hur ser Ni på Bokföringsnämndens roll som normgivare ur legalitetssynpunkt? 

5. Bokföringsnämnden håller på med ett förenklingsprojekt, tycker Ni att det behövs en 

förenkling inom redovisningsområdet? 

a. Varför/varför inte? 

6. Hur ser Ni på Bokföringsnämndens K-projekt? 

 

K-projektet och K2 

1. Hur har Ni blivit informerade om K-projektet och K2? 

2. Vad tycker Ni om det nya regelverket K2? 

3. Anser Ni att något i K2 kunde gjorts annorlunda, lagts till eller tagits bort? 

4. Anser Ni att K2s funktion och syfte som bland annat ett förenklat regelverk uppfylls? 

5. Om Ni ställer K2 i relation till dagens regelverk, vad tycker Ni då? Vilket föredrar ni? 

Varför? 

6. Har Ni informerat Era klienter om K2? 

7. Rekommenderar eller rekommenderar Ni inte att Era klienter skall följa K2? 

a. Varför/varför inte? 

8. Finns det vissa företag som K2 lämpar sig bättre för? Till exempel olika branscher. 

9. Vad ser Ni för problem med K2? 

10. Vad ser Ni för möjligheter med K2? 

11. Anser Ni att K2 och K-projektet kommer att gå emot den internationella lagstiftningen? 

(till exempel kravet om en rättvisande bild)  

12. K2 går emot till exempel årsredovisningslagen på vissa punkter, vad tycker i om det här? 

13. EU har gått ut med ett kriterium att kostnaderna skall minskas för medelstora och mindre 

företag. Anser Ni att K2 är en lösning av det här? 

a. Varför/Varför inte? 

 

SamRoB-utredningen 

1. Vad tycker Ni om det konstitutionella problemet när det gäller K2? Anser Ni att det är 

möjligt att i framtiden ha kvar sambandet mellan redovisning och beskattning? 

2. Hur tror Ni att K2 kommer att påverkas av den pågående utredningen kring sambandet 

mellan redovisning och beskattning? 

 

 

 

 



 

 

 
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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