
 

 

 

 

 

K3-REGELVERKET 

– EN STUDIE AV INKOMNA 

REMISSVAR 

 

 

 

 

2011:CE10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magisteruppsats i företagsekonomi för civilekonomexamen 

 

Alen Saric 

Fredrik Jonsson 



 

 

Förord 

Det har både varit intressant och lärorikt att skriva denna uppsats. Här vill vi passa på att tacka 

vår handledare Kjell Johansson för den vägledning och värdefulla synpunkter vi erhållit under 

resans gång. 

Vi vill även tacka de opponenter som har läst igenom uppsatsen och kommit med stödjande 

kommentarer samt förslag på förbättringar. 

 

Borås den 29 maj 2011 

 

Alen Saric   Fredrik Jonsson  



 

 

Abstract 

Svensk titel: K3-regelverket- En studie av inkomna remissvar 

Engelsk titel: The K3-framework - A studie of received responses 

Författare: Alen Saric och Fredrik Jonsson 

Färdigställd (år): 2011 

Handledare: Kjell Johansson 

In the field of accounting there is a constantly change going on and in recent times has a strong 

emphasis has been placed on the BFN. The board has since 2004 worked with the so-called K-

project where the goal is to develop overall regulatory frameworks for companies in various 

shapes and sizes. In this paper the focus is on the K3-framework that is mainly designed for large 

unlisted limited liability companies and economic associations. The idea is that the framework 

should be based on IFRS for SMEs is the IASB's framework for small and medium-sized 

businesses. In the current situation there is no single legal framework for these companies in 

Sweden governing the preparation of financial statements. The purpose of the K3 is that it will 

simplify the accounting processes and thereby reduce the administrative costs.  

 

At the end of 2010 BFN sent out K3 for consultation to 52 instances. Of these, 28 chose to submit 

responses to different degrees. We have treated 13 out of these as the balances were not 

sufficiently comprehensive to provide relevant information to the paper.  

 

The purpose of this paper was to examine and explain the main arguments that the agencies have 

spoken of their responses regarding to the K3-framework. The study is qualitative in nature with 

an inductive approach where the empirical data consisted of the selected responses.  

 

The panels have put forward constructive criticism of a different nature. We have divided the 

main arguments into four different categories. This has been usability, the relationship with the 

Swedish laws, the relationship with the IFRS for SMEs and the relationship to generally accepted 

accounting principles. The results of this study are that a large majority believes that the usability 

of the K3 is substandard and that the structure must be improved to be applied in practice. 

Several agencies also believe that BFN in its work to design K3 has taken great freedoms that 

restrict the rules laid down in ÅRL. In some cases, authorities issued an opinion that the 

standards of K3 are contrary to the Constitution and challenged BFNs letters. Positive sees 

instances, however, that the Board decided that K3 should be based on IFRS for SMEs, but that 

in many cases, deviations from the international legislation which is not welcomed by a number 

of instances. We conclude that K3 in the current situation is not sufficiently well developed to be 

applied in practice because the majority of the agencies have collectively more negative than 

positive comments about the regulatory framework. 

(This essay is written in Swedish). 

 

Keywords: K3, the K-project, Swedish Accounting Standards Board, IFRS for SMEs, 

instances, responses on exposure draft. 



 

 

Sammanfattning 

På redovisningsområdet pågår det ständigt förändringar och under den senaste tiden har stort 

fokus legat på BFN. Nämnden har sedan 2004 arbetat med det så kallade K-projektet där målet är 

att ta fram samlade regelverk för företag i olika form och storlek. I denna uppsats ligger fokus på 

K3-regelverket som huvudsakligen är anpassat för större onoterade aktiebolag samt ekonomiska 

föreningar. Tanken är att regelverket ska baseras på IFRS for SMEs som är IASBs regelverk för 

små och medelstora företag. I dagsläget finns inget samlat regelverk för dessa bolag i Sverige för 

upprättande av årsredovisning. Syftet med K3 är att det ska förenkla redovisningsarbetet och på 

det sättet minska de administrativa kostnaderna.  

I slutet av år 2010 skickade BFN ut K3 på remiss till 52 instanser. Av dessa valde 28 att skicka in 

remissvar av olika omfattning. Vi har behandlat 13 utav dessa eftersom resterande inte varit 

tillräckligt innehållsrika för att bidra med relevant information till uppsatsen. 

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

instanserna har yttrat i sina remissvar gällande K3-regelverket. Studien är av kvalitativ karaktär 

med en induktiv ansats där empirin har bestått av de utvalda remissvaren. 

Instanserna har framfört konstruktiv kritik av olika karaktär. Huvudargumenten har vi delat in i 

fyra olika kategorier. Dessa har varit användarvänlighet, förhållandet till svenska lagar, 

förhållandet till IFRS for SMEs samt förhållandet till god redovisningssed. Resultatet av studien 

visar att en stor majoritet anser att användarvänligheten i K3 är undermålig och att strukturen 

måste förbättras för att kunna tillämpas i praktiken. Flera instanser menar även att BFN i sitt 

arbete att utforma K3 tagit sig stora friheter att inskränka på regler som anges i ÅRL. I vissa fall 

har instanser yttrat att normerna i K3 strider mot regeringsformen och ifrågasatt BFNs skrivelser. 

Positivt ser instanserna dock på att nämnden valt att basera K3 på IFRS for SMEs men att det i 

flera fall sker avvikelser från det internationella regelverket vilket inte välkomnas av ett antal 

instanser. Vår slutsats är att K3 i dagsläget inte är tillräckligt välutvecklat för att kunna tillämpas i 

praktiken eftersom majoriteten av instanserna har sammantaget fler negativa än positiva 

synpunkter kring regelverket. 
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1. Inledning 
 

I detta kapitel beskriver vi hur dagens normgivning ser ut och vilka förändringar som pågår inom 

redovisningsområdet. Bokföringsnämnden arbetar just nu med det så kallade K-projektet som 

avser när det är färdigutvecklat utgöra ett samlat regelverk för företag och organisationer av 

olika storlek och form. Ett av dessa projekt är K3-projektet som vi behandlar i denna uppsats. Vi 

inleder med en bakgrundsbeskrivning med efterföljande problemdiskussion. Därefter följer 

problemformulering, syfte och avgränsningar. Kapitlet avslutas med en disposition av hur 

uppsatsen är upplagd.  

 

1.1 Bakgrundsbeskrivning  
Inom redovisningsbranschen pågår ständigt förändringar och under den senaste tiden har stort 

fokus legat på Bokföringsnämndens (BFNs) K-projekt. I dagsläget har alla icke-noterade 

bokföringsskyldiga företag flera olika alternativ när det gäller att upprätta årsredovisning. 

Antingen kan ett företag välja att följa Redovisningsrådets (RRs) rekommendationer i sin helhet 

eller BFNs normgivning i sin helhet. Dessutom kan företagen hämta vägledning i RRs 

redovisningsnormer om dessa inte redan har anpassats av BFN. Den normgivning som BFN ger 

ut idag består av ett otal allmänna råd, rekommendationer och uttalanden med regler som tar upp 

olika områden. Syftet med K-projektet är att inom redovisningsområdet skapa tydligare 

strukturer. På det sättet får företagen ett enda kompakt regelverk att följa, istället för att använda 

sig utav ett eller flera regelverk per område (Konsekvensutredning Dnr 07-30, s. 1). Ett område 

kan behandla till exempel varulager, leasing, intäkter etcetera
1
.  

I SOU (2008:67, s. 93) framgår det att strävan efter att minska de administrativa bördorna och 

skapa bra villkor har blivit allt viktigare i många länder, inte minst inom EU. Målet inom unionen 

är att minska de administrativa bördorna som är hänförliga till EUs regelverk med 25 procent till 

år 2012. I Sverige var målet att minska de administrativa kostnaderna på grund av de statliga 

regelverken med 25 procent fram till 2010. I utredningen (ss. 102-103) framgår det även att BFNs 

arbete med att utforma K-paketen är nödvändigt för att förenkla redovisningen och framförallt 

bokslutsarbetet för företagen.     

K-projektet omfattar fyra kategorier av samlade regelverk för icke-noterade företag. Avsikten är 

att ta fram ett nytt heltäckande regelverk för icke-noterade företag av olika slag och storlek, som 

de sedan 2004 arbetat med att framställa. Företagen delas upp i olika kategorier beroende på slag 

och storlek. K1, K2, K3 och K4 är de olika kategorierna som projektet omfattar. K1 gäller för 

enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut och gäller från och med 1 januari 2007. 

K2 gäller dels för mindre aktiebolag och dels för mindre ekonomiska föreningar och får tillämpas 

på årsredovisningar per 31 december 2008 eller senare. Det sista regelverket kallas K4 och 

kommer att vara ett regelverk för företag som följer IFRS i koncernredovisningen (Remissbrev 

Dnr 07-30). 

                                                 
1
 Dennis Lodin (2010-07-13). K3-remissen. Tillgänglig:  

http://cfoworld.idg.se/2.13965/1.331225/expertpanelenk3-remissen-ar-har# [2011-02-17]. 
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K3 är utformat för stora aktiebolag och ekonomiska föreningar. Vad som avgör om ett företag är 

litet eller stort fastställs enligt 1 kap. 3 § ÅRL. De företag som kommer att beröras av K3 och 

klassas som stort företag uppfyller mer än ett av följande villkor: (1) företagets redovisade 

nettoomsättning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 80 

miljoner kronor, (2) medelantalet anställda i företaget har under vart och ett av de två senaste 

räkenskapsåren uppgått till mer än 50 och (3) företagets redovisade balansomslutning har för vart 

och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 40 miljoner kronor. Uppfylls inte 

minst två av ovan nämnda villkor klassas ett företag som litet och omfattas av K1 eller K2 

(Konsekvensutredning Dnr 07-30, ss. 1-2). 

Grunden för reglerna i K3 baseras enligt BFN på IFRS for SMEs som står för International 

Financial Accounting Standards for Small and Medium Sized Entitites. IFRS for SMEs är ett 

fullständigt regelverk för små och medelstora företag som beslutades av International Accounting 

Standards Board (IASB) i juni 2009. Man kan säga att SME är en förenklad version av de regler 

som finns idag för de noterade företagens koncernredovisning enligt International Accounting 

Standards (IAS) (Remissbrev Dnr 07-30).  

K3 kommer att ha vissa likheter med IFRS for SMEs, exempelvis kapitelindelning och 

kommentartext. Den officiella översättningen av IFRS är grunden till språket som används i K3, 

dock har man utfört viss bearbetning för att underlätta för användarna av regelverket (Remissbrev 

Dnr 07-30).  

 

1.2 Fördjupad problemdiskussion  
Anledningen till att BFN utformar K-projektet beror på att det i dagsläget inte finns något tydligt 

regelverk som ska gälla för till exempel onoterade aktiebolag. En annan anledning till att K-

projektet startades är att nuvarande regelverk är svåra att tillämpa. De alternativ som finns idag 

för onoterade bolag som inte ingår i en koncern är att följa ÅRL och BFN eller att följa ÅRL och 

RR 1-29. K3 kommer alltså att ersätta dessa två alternativ i en förenklad form för att underlätta 

användningen av redovisningsreglerna. Tanken är att bolagen skall följa detta regelverk fullt ut 

vilket förväntas leda till en ökad jämförbarhet mellan de bolag som berörs av K3. 

Redovisningsarbetet inom företagen kommer att underlättas tack vare ett samlat ramverk 

(Konsekvensutredning Dnr 07-30, s. 1).  

Värt att nämna är att implementeringen av det nya regelverket kan komma att öka den 

administrativa bördan i startskedet. På sikt kommer dock detta samlade regelverk att ge lägre 

administrationskostnader, minska företagens osäkerhet och minska tidsåtgången. Det kommer 

också att bli enklare att uppdatera reglerna och underlätta för företagen. Underlättningen kommer 

att märkas vid kontroll av redovisningar, till exempel när revisioner ska utföras och vid olika 

rättsbedömningar (Konsekvensutredning Dnr 07-30, s. 2).     

År 2010 fanns det i Sverige 981 349 stycken registrerade företag. Alla dessa företag representerar 

dock inte det svenska näringslivet. Efter att ha gjort ett antal utgallringar så att kvarvarande 

företag består av fysiska personer, enkla bolag, handels- och kommanditbolag samt aktiebolag 

består det svenska näringslivet av drygt 900 000 företag
2
. Enligt SOU (2008:67 s. 15) klassas 90 

                                                 
2
  Ekonomifakta (u.å.) Antal företag i Sverige. Tillgänglig: 

http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Foretagande/Naringslivet/Antal-foretag-i-Sverige/ [2011-02-10]. 
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procent av alla företag i Sverige som mindre företag enligt de gamla gränsvärdena
3
 i 1 kap. 3 § 

ÅRL och 97 procent av alla företag i Sverige som mindre företag enligt de nya gränsvärdena till 

följd av denna utredning. Detta påvisar tydligt att majoriteten av de svenska företagen inte 

uppfyller dessa villkor och kan således använda sig utav K1 eller K2 vid upprättande av sina 

årsredovisningar. Men de har fortfarande möjlighet att tillämpa K3 som utgör huvudregelverket. 

Detta innebär att K3 kommer att få en stor betydelse i det svenska näringslivet.   

Eva Törning skriver i ett uttalande i CFO World att det är positivt att BFN är angelägna med att 

få IFRS for SMEs till Sverige. Hon menar att kommunikationen med företag ute i världen 

kommer att bli betydligt enklare inom redovisningsområdet. Vidare skriver hon att det bara i 

Europa finns cirka 25 miljoner icke-noterade företag som IFRS for SMEs är anpassat för. I 

Sydamerika, Afrika och Asien kan man redan nu se ett stort genomslag av detta regelverk. 

Ramverket i IFRS är grunden till full IFRS, IFRS for SMEs och även K3. Detta gör att vi är på 

rätt väg i harmoniseringsprocessen där vi ska få ett internationellt enhetligt redovisningsregelverk 

för både noterade och icke-noterade företag
4
.  

Törning påpekar dock att lokala lagstiftningar i stor grad påverkar vilken genomslagskraft IFRS 

for SMEs kommer att få. Inom Europa måste vi dessutom ta hänsyn till fjärde och sjunde 

bolagsdirektiven. Den stora förändringen enligt Törning blir att områden som tidigare varit utan 

reglering nu får en normgivning. Hon påpekar också att IFRS for SMEs i första hand inte är 

utformat för de europeiska länderna. Anledningen till detta är alltså att vi redan har flera 

bolagsdirektiv, i synnerhet de fjärde och sjunde bolagsdirektiven som utgör en god grund för 

upprättande av årsredovisningar
5
.  

Som vi förstått det så framställs K3 främst i syfte att skapa tydligare strukturer och förenkla 

redovisningsarbetet för de icke-noterade företagen genom att samla alla redovisningsregler till ett 

och samma regelverk. K3 ser vi även som ett försök att bidra till den internationella 

harmoniseringsprocessen. Med tanke på de lagar och direktiv som måste tas i beaktning så ser vi 

att anpassningen till IFRS for SMEs och harmoniseringsprocessen inte är helt problemfri. Även 

om en regel i IFRS for SMEs skulle kunna tillämpas i ett svenskt icke-noterat bolag så måste den 

i vissa fall avvisas på grund av att den inte är förenlig med svensk lagstiftning. 

Arbetet med att färdigställa K3 pågår fortfarande och i slutet av 2010 lämnades förslaget på 

remiss till 52 olika instanser som blivit tillfrågade att lämna sina synpunkter, bland annat 

Statistiska Centralbyrån, Skatteverket, Svenskt Näringsliv och Far. Remisstiden gick ut den 30 

november 2010 och BFN fick då återsänt 28 remissvar med olika grad av yttranden kring 

innehållet i det nya förslaget (Remissbrev Dnr 07-30). Remissvaren är just nu under utredning 

och som vi förstått det, är tanken att ett K-regelverk börjar tillämpas från och med den 1 januari 

2013 av större företag (Information om K3-projektet).  

                                                 
3

 För vart och ett av de två senaste räkenskapsåren skall: omsättningen uppgått till mer än 50 miljoner, 

balansomslutningen uppgått till mer än 25 miljoner och medelantalet anställda varit fler än 50. 
4
 Dennis Lodin (2011-01-26). K3-reglerna dröjer. Tillgänglig:  

http://cfoworld.idg.se/2.13965/1.365270/k3-reglerna-drojer---dags-att-forbereda-sig# [2011-02-15].  
5
 Ibid. 
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1.2.1 Remissinstanserna 

Remissinstanserna har en stor inverkan på och är av stor betydelse till det kommande regelverket. 

Drefelt och Lundqvist (2010, s. 3) menar att ju fler som kan enas kring utformningen av K3, 

desto större är chansen att påverka regelverket. Beroende på vad som yttrats i remissvaren så 

kommer detta att ha inverkan på den slutliga versionen av K3-regelveket.  

Vi instämmer med ovanstående och ser instanserna som viktiga aktörer i processen att utforma 

detta regelverk. De bidrar med värdefulla synpunkter kring föreslagna redovisningsregler och 

principer som med all sannolikhet kommer att förbättra det slutliga regelverket. Instanserna kan 

ses som företrädare för vad de viktigaste svenska aktörerna på redovisningsområdet anser om K3. 

Av den anledningen undrar vi vad som egentligen yttrats i remissvaren gällande utkastet. Vi vill 

utifrån remissvaren undersöka i vilken grad K3 förhåller sig till IFRS for SMEs, om det finns 

vägledning och punkter som inte är förenliga med svensk lag samt vilka andra svagheter och 

styrkor som regelverket anses inrymma. Eftersom K3-regelverket kommer att beröra majoriteten 

av alla svenska företag och stora belopp, anser vi att ämnet är väldigt viktigt och värt att studera 

samt uppmärksamma. 

 

1.3 Problemformulering 
Utifrån ovanstående problemdiskussion har vi kommit fram till följande forskningsfråga: 

 Vilken inställning har remissinstanserna till K3?  

För att kunna besvara huvudfrågan kommer vi att behöva besvara följande delfrågor: 

 Hur användarvänligt är det nya regelverket? 

 I vilken grad förhåller sig K3 till gällande lagar och normer? 

Med normer i denna uppsats menar vi god redovisningssed och praxis. 

 

1.4 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka och redogöra för vilka huvudargument som de olika 

instanserna har yttrat i sina remissvar gällande K3-regelverket. 

 

1.5 Avgränsningar 
Vi kommer i denna uppsats inte att behandla K-projektet i sin helhet. Däremot har vi behandlat 

det kort i bakgrundsbeskrivningen så att läsaren får en inblick om vad problemet handlar om. 

Fokus kommer att ligga på K3 och dess betydelse för de olika intressenter som berörs av detta 

regelverk.  

Vi kommer att utgå ifrån en intressentmodell i denna studie där K3-regelverket befinner sig i 

centrum. Dock så gör vi en omdefiniering av modellen i och med att den rymmer många 

intressenter som inte har någon större relevans till K3. Således kommer vi att redogöra för de 

intressenter som vi har empirisk data ifrån och som har relevans i denna kontext gällande K3-
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regelverket. Detta gör vi för att kunna fokusera på att kunna besvara våra frågeställningar vilket 

är själva kärnan i hela studien. Även om det finns många andra intressanta infallsvinklar gällande 

det nya regelverket så kommer inte dessa att behandlas för att inte riskera att tappa fokus på 

själva studien.  

Vi har inte haft för avsikt att redogöra för precis allt som skrivits i remissvaren utan fokuserat på 

det som vi ansett utgöra huvudargumenten. Vilka som är huvudargumenten kommer att framgå i 

sammanställningen av de olika remissvaren.             

 

1.6 Uppsatsens fortsatta disposition 
Den fortsatta framställningen disponeras på följande sätt. I kapitel 2 redogörs för den metod som 

vi arbetat efter samt hur urvalsprocessen av instanser gått till väga. I kapitel 3 beskriver vi den 

teoretiska referensramen där vi behandlat relevant fakta och utgångspunkter för vår uppsats. I 

kapitel 4 redogör vi för de remissvar som vi behandlat och deras huvudsakliga argument och 

åsikter kring K3. I kapitel 5 analyserar vi remissvaren med utgångspunkt i den teoretiska 

referensramen. I kapitel 6 presenterar vi våra slutsatser och besvarar vår problemformulering. I 

kapitel 7 för vi en avslutande diskussion och ger förslag till vidare forskning inom ämnesområdet.  
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2. Metod 
 
I detta kapitel redogör vi för vår forskningsansats, undersökningsansats och kriterier för 

vetenskaplig forskning. Vidare tar vi upp till diskussion hur vi samlat in data samt hur urvalet av 

instanser och genomförandet av studien gått till. Därefter beskriver vi de källor vi använt oss av 

samt för en diskussion kring dessa.   

 

2.1 Forskningsansats 
Det finns två huvudsakliga metoder att tillämpa för att förklara förhållandet mellan teori och 

praktik, nämligen deduktiv teori och induktiv teori. 

Deduktiv teori innebär att forskaren utgår ifrån det man vet inom ett område för att därefter 

deducera en eller flera hypoteser som skall undersökas genom empirisk granskning. Det är viktigt 

att forskaren är skicklig på att härleda hypotesen och översätta den till operationella termer. 

Anledningen till detta är att hypotesen består av begrepp som skall kunna översättas till 

utforskningsbara företeelser. Denna metod är den vanligaste inom den samhällsvetenskapliga 

forskningen och innefattar sex steg: teori, hypotes(er), datainsamling, resultat, bekräftelse eller 

förkastning av hypoteserna och omformulering av teori (Bryman, 2009, ss. 20-21). Deduktion 

innebär således att forskningen syftar till att producera empiriska belägg för att pröva eller 

vederlägga teorierna (May, 2001, s. 47). Den deduktiva strategin förknippas oftast med ett 

kvantitativt synsätt när det gäller kopplingen mellan teori och praktik (Bryman, 2009, s. 23).  

Utifrån det induktiva angreppssättet är teorin resultatet av forskningsansatsen. Det innebär att 

forskaren utifrån insamlad data formulerar teorier. Således innebär det induktiva angreppssättet 

att forskaren genom observationer kan dra generaliserbara slutsatser. Inom induktion eftersträvs 

inte att följa den process som innefattar den deduktiva teorin (Bryman, 2009, s. 22). May (2001, 

s. 47) menar att induktion innebär att forskaren utgår ifrån faktainsamlingen om ett visst område 

inom samhällslivet för att därefter relatera dessa fakta till varandra och generera teorier. 

Forskaren vill alltså se kopplingen mellan teori och forskning som något induktivt där teorin är 

resultatet av en forskningsinsats. Den induktiva strategin förknippas oftast med ett kvalitativt 

synsätt när det gäller kopplingen mellan teori och praktik (Bryman, 2009, ss. 22-23).  

Vår uppsats bygger på induktion i och med att vi utifrån insamlad data lagt fram flera slutsatser 

kring vårt ämne. Vi har inte kunnat lägga fram en teori i dess rätta bemärkelse. Anledningen till 

detta är att vi inte har kunnat göra några större generaliseringar utifrån de remissvaren vi har 

behandlat. Remissvaren representerar en grupp utvalda instanser som berörs av det nya 

regelverket och det har även inkommit ett fåtal remisser från personer som inte blivit direkt 

tillfrågade. Att kunna generalisera dessa svar så att de representerar alla, eller i alla fall 

majoriteten av de som kommer bli berörda av det nya regelverket, anser vi inte rimligt. Vi anser 

att åsikterna kan skilja sig åt väldigt mycket mellan olika organisationer och därför har ingen 

generalisering gjorts i denna uppsats. Däremot har vi kommit fram till flera slutsatser utifrån den 

information vi fått ta del av under uppsatsens process. 
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2.2 Undersökningsansats     
En undersökning kan antingen klassificeras som kvantitativ eller kvalitativ inom 

samhällsvetenskaplig forskning (Bryman, 2009, s. 33). 

Den kvantitativa undersökningsansatsen innebär i grova drag att numeriska data samlas in. Här är 

relationen mellan teori och forskning av det deduktiva slaget. Forskaren inspireras i detta fall av 

det naturvetenskapliga synsättet och har en objektivistisk syn på verkligheten (Bryman, 2009, s. 

77). Enligt denna undersökningsansats är de vanligaste metoderna för att samla in data olika 

former av frågetekniker och då främst genom frågeformulär eller enkäter (Halvorsen, 1992, s. 

87).    

Inom den kvantitativa undersökningsmetoden utgör begrepp teorins byggstenar när en 

samhällsinriktad undersökning utförs. Att kunna mäta är väldigt viktigt inom denna ansats, vilket 

är en förutsättning för att se skillnader samt kunna göra skattningar och beräkningar av relationen 

mellan olika begrepp (Bryman, 2009, ss. 81-82).  

Den kvalitativa undersökningsansatsen kännetecknas av att den är teorigenererande och lägger 

tonvikten på ord under insamlingen och analysen av data. Denna ansats präglas även av en 

tolkande ansats kring hur individer tolkar och uppfattar verkligheten. Till skillnad från den 

kvantitativa ansatsen går inte den kvalitativa att på samma sätt beskrivas utifrån olika steg. 

Anledningen till detta är att forskningsprocessen inte är kodifierad i samma utsträckning 

(Bryman, 2009, s. 249). Datainsamlingen genom den kvalitativa ansatsen kan enligt Halvorsen 

(1992, ss. 83-85) ske genom observationer och intervjuer, men även genom 

dokumentundersökningar (May, 2001, s. 229). Kvaliteten av dokumentkällor kan enligt Scott 

(1999 se May 2001, s. 226) bedömas utifrån fyra kriterier; autenticitet, trovärdighet, 

representativitet och mening. Autenticiteten, eller dokumentets äkthet kan bland annat bedömas 

utifrån felaktigheter eller motsägelser i dokumentet. Trovärdigheten bedöms utifrån dokumentets 

fullständighet och att det inte innehåller några felaktigheter.  

Begrepp och teorier för kvalitativa forskare är något som de brukar komma fram till genom 

induktion utifrån data som insamlats (Bryman, 2009, s. 269). 

I vår studie har vi använt oss av den kvalitativa metoden eftersom vår tanke var att besvara våra 

frågeställningar genom att bearbeta det empiriska material vi hade tillgång till. Vår empiri består 

av remissvar från de olika instanserna och vi kan inte på något sätt betrakta dessa data som 

kvantitativa. Det som yttrats går inte att kvantifiera utan vi redogjorde för och tolkade de olika 

uttalandena som på ett tydligt sätt är av kvalitativ karaktär. Utifrån detta gjorde vi våra egna 

tolkningar och var inte bundna till någon förutbestämd mall. Detta möjliggjorde för oss att på ett 

induktivt sätt generera en eller flera slutsatser.  

 

2.3 Kriterier för samhällsvetenskaplig forskning 
För att kunna bedöma en samhällsvetenskaplig undersökning finns det tre huvudsakliga kriterier; 

reliabilitet, replikation och validitet. Reliabilitet är ett annat ord för tillförlitlighet. Replikation 

handlar om huruvida resultatet från en undersökning blir densamma om den utförs på nytt eller 

påverkas av slumpmässiga eller tillfälliga förutsättningar. Validitet innebär att en bedömning görs 

om huruvida de slutsatser som kommit fram genom en undersökning hänger ihop eller inte. 
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Validitet kan delas in i begreppsvaliditet, intern validitet och extern validitet (Bryman, 2009, ss. 

43-45).  

I den kvalitativa forskningen läggs mindre vikt kring frågor som berör mätning när det gäller 

reliabilitet och validitet. Extern reliabilitet i ett kvalitativt sammanhang handlar om i vilken 

utsträckning en undersökning går att upprepa, det vill säga replikeras. I många fall är det väldigt 

svårt att kunna frysa en social miljö och de sociala förhållandena för att kunna replikera 

undersökningen. Därför måste en kvalitativ forskare som vill upprepa en etnografisk 

undersökning sätta sig in i en liknande roll som den första forskaren. Annars kan inte de två 

forskarnas uppfattning jämföras (Bryman, 2009, s. 257). Syftet med vår studie var att undersöka 

vilka huvudargument ett antal utvalda instanser framfört i remissvaren gällande K3. Detta 

regelverk är idag fortfarande inte helt färdigställt. Därför är vår studie ett resultat av det material 

och de attityder som finns i dagsläget. Det innebär att resultatet skulle kunna bli annorlunda om 

vi genomför studien om några år då K3-regelverket antagligen varit gällande en längre period, 

vilket inneburit attitydförändringar. Remissvaren kommer inte att försvinna på något sätt, men vi 

anser att de attityder och åsikter som framgår i dessa remissvar kanske inte är relevanta inom 

några år då K3 antagligen har utvecklats avsevärt. Slutsatsen av vårt resonemang är att det är 

svårt att göra en jämförbar studie med samma resultat, såvida den inte genomförs inom en snar 

framtid. 

Intern validitet handlar om att forskarens observationer och de teoretiska idéer som denne 

framställer stämmer överens med varandra (Bryman, 2009, s. 257). I vår studie skapade vi intern 

validitet genom att hålla oss till våra forskningsfrågor samt att vi har sett till att hålla en röd tråd 

genom hela uppsatsen. 

Extern validitet går ut på att se i vilken utsträckning resultaten från en kvalitativ undersökning 

kan generaliseras till en annan social miljö och situation. Detta kan innebära ett problem för 

kvalitativa forskare på grund av att de ofta utför fallstudier och använder sig av begränsade urval  

(Bryman, 2009, s. 258). Vår uppsats har inte baserats på någon fallstudie. Dock så har vi använt 

oss av begränsade urval då vi har undersökt och analyserat utvalda instanser som lämnat 

remissvar. Det är möjligt att det finns många andra intressenter som har tänkvärda åsikter om K3 

men som inte yttrat sig kring detta. Vi avstod ifrån att försöka ta del av dessa yttranden eftersom 

vi ansåg att vi hade tillräckligt med empiriskt material utifrån remissvaren. Om vi hade velat ha 

fler yttranden skulle vi varit tvungna att göra intervjuer vilket är något som vi medvetet inte 

planerade att göra i denna uppsats. Motiveringen till detta grundar sig på tidigare erfarenheter, då 

vi ibland upplevt det vara svårt att få tag i respondenterna och komma överens om när 

intervjuerna ska äga rum så att det passar båda parter. En annan nackdel med intervjuer är 

transkriberingsarbetet som är väldigt tidskrävande och kan i kombination med att intervjuerna 

sker senare än planerat hota tidsramen och i värsta fall studiens kvalitet.         
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2.4 Datainsamlingsmetod  
Data kan delas in i två olika kategorier, nämligen primärdata och sekundärdata. Genom att samla 

in ny data med hjälp av en eller flera datainsamlingsmetoder kan forskaren få fram så kallad 

primärdata. Information som redan finns i olika former och som är tillgänglig i olika grad är det 

som kallas för sekundärdata. Denna form av data kan i sin tur delas in i processdata, 

bokföringsdata samt forskningsdata (Halvorsen, 1992, s. 72). Processdata kan till exempel vara 

tidningsartiklar och riksdagsdebatter, alltså sådant som kommer fram i samhällets löpande 

aktiviteter. Bokföringsdata kan till exempel vara företagens årsredovisningar och offentliga 

register. Forskningsdata är data som samlats in av andra forskare, till exempel genom intervjuer 

(Høivik, 1974, se Halvorsen, 1992, s.72). Det är också viktigt att skilja mellan personliga källor 

och institutionella källor. Personliga källor kan vara dagböcker och privata brev medan 

institutionella källor kan vara arbetsdokument inom förvaltningar, riksdagsdokument och 

årsrapporter. Sekundärdata kan i sin tur vara verbala, i form av till exempel dagböcker, men även 

icke-verbala i form av bruksföremål. Skillnaden mellan processdata och forskningsdata är också 

att de är bearbetade och analyserade i olika omfattning. Processdata är oftast obehandlad medan 

forskningsdata kan karaktäriseras av att informationen är analyserad, tolkad och presenterad i 

form av olika tabeller. Både tid och pengar kan sparas genom att utnyttja befintligt material vilket 

är en fördel (Halvorsen, 1992, s. 74).  

Vi anser att vi i denna uppsats inte använt oss av någon som helst form av primärdata. 

Motiveringen till detta är att vi varken har gjort några intervjuer, uträkningar eller annat som 

genererar ny data som inte funnits tidigare. Däremot baseras uppsatsen på verbala sekundärdata i 

form av böcker, artiklar och offentliga data som till exempel SOU och de remissvar som ligger 

till grund för vårt empiriska avsnitt. Även elektroniska källor och webbplatser har använts för att 

få fram den information vi behövt för att kunna genomföra studien. För övrigt har vi fört en 

diskussion om huruvida remissvar utgör primär- eller sekundärdata. Det kan ses som primärdata i 

den bemärkelsen att det är formuleringar och texter som inte är bearbetade av någon annan 

person förutom den eller de personer som skrivit remissvaren. Data är helt obehandlad och finns 

där, öppen för analys och tolkningar. Men å andra sidan så är det information som framförts av 

olika instanser, utan någon som helst inblandning av oss som ställt frågor eller påverkat utfallet 

av de olika remissvaren. Slutligen har vi kommit fram till att det finns fler argument som pekar 

mot att det ska klassas som sekundärdata och kommer att behandlas som det hädanefter i denna 

uppsats. 
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2.5 Urval 
Vårt urval har bestått av att granska remissvar från ett antal utvalda instanser gällande K3-

regelverket. Dessa remissvar kan tänkas representera de åsikter som finns inom 

redovisningsbranschen och det svenska näringslivet i övrigt som kan påverkas av det nya 

regelverket. Dock har vi tagit avstånd ifrån att generalisera de åsikter och argument som vi har 

lagt fram utifrån de remissvar vi har behandlat. Det kan finnas andra aspekter och åsikter som 

inte har trätt fram av olika anledningar och det är därför vi avstod ifrån att göra några 

generaliseringar. Det enda vi har kunnat göra är att redogöra för och analysera de remissvar som 

faktiskt har kommit in och blivit offentliga. Vidare har urvalet präglats av att vi endast tagit upp 

de huvudsakliga områdena som förekommer i remissvaren och försökt att i största mån undvika 

att redogöra för mindre detaljer. De gångerna vi har gjort det, är för att tydliggöra vissa åsikter 

med konkreta exempel för att öka förståelsen.  

Vi har tagit del utav de remissvar gällande utkastet om det nya K3-regelverket som varit ute på 

remiss fram till 30 november 2010. Materialet består av uttalanden från 28 olika aktörer som på 

ett eller annat sätt har kopplingar till K3 och som kommer att beröras av regelverket i olika grad.  

Dessa 28 instanser som lämnat yttranden är olika informativa, vissa är mer uttömmande än andra. 

Utifrån dessa 28 instanser har vi gjort ett så kallat subjektivt urval av 13 instanser som innebär att 

vi själva valt ut enheterna baserat på våra bedömningar av hur typiska de är för hela populationen 

(Halvorsen, 1992, s. 100), eller som i detta fall samtliga instanser. Vi har dock utgått ifrån två 

kriterier vid själva urvalsprocessen, som inneburit att vi valt ut de instanser som lämnat yttranden 

av betydande art. Med detta menar vi att remissvaret är innehållsrikt och kan bedömas vara 

relevant för studien. De remissvar som uppnått dessa kriterier och som vi har behandlat är från 

Skatteverket, Göteborgs Universitet (GU), Uppsala Universitet (UU), Far, Sveriges 

Redovisningskonsulters Förbund (SRF), Ingblad och Lundqvist, Finansbolagens förening, 

Sydsvenska industri- och handelskammaren (SIHR), Bolagsverket, Svenskt Näringsliv, 

Statistiska Centralbyrån (SCB), Castellum, Skatteverket samt Sveriges Byggindustrier. Värt att 

påpeka är att det är den företagsekonomiska institutionen som lämnat remissvaret från GU. Från 

UU är det en representant från den juridiska institutionen samt en från den företagsekonomiska 

institutionen som lämnat remissvaret.  

 

2.6 Genomförandet av studien 
Under hösten 2010 skickade BFN K3-utkastet till ett antal berörda instanser för att få ta del av 

deras åsikter kring det nya regelverket. Någon månad senare hade dessa remissvar kommit 

tillbaka i olika omfattning och innehåll. I januari 2011 skulle vi börja med att välja vilket område 

inom redovisning som vårt examensarbete för civilekonomer skulle handla om. Efter ett tag 

beslutade vi oss för att undersöka de inkomna remissvaren och se om det fanns möjlighet att 

skriva en uppsats kring dessa svar. Kort därefter insåg vi att så var fallet och började granska 

dessa närmare och så var uppsatsprocessen i full gång. 

Eftersom arbetet med att färdigställa K3 fortfarande pågår så har vi undersökt olika berörda 

parters inställning till det kommande regelverket. Detta har vi gjort genom att granska de 13 

utvalda remissvaren och redogöra för vad de olika instanserna anser om K3.  

De remissvar som vi behandlar, anser vi kan placeras i kategorin dokument. Ett dokument är 

inget självklart utan behöver sättas in i en teoretisk referensram för att dess innehåll ska bli 
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tydligt och begripligt, vilket kan göras med hjälp av en innehållsanalys. Denna består av olika 

steg, nämligen problemformulering, genomgång av texten, urvalsmetoder, tolkning och analys. 

Sedan gäller det att ta reda på hur ofta vissa ord eller fraser är förekomliga i texten. På det sättet 

kan deras egenskaper identifieras. I den slutliga analytiska delen får sedan dessa data 

meningsinnehåll med hjälp av de teoretiska kategorier som konstaterats. Ovanstående metod 

används i både kvantitativa och kvalitativa analyser. I den kvalitativa analysen ska texten betonas 

som helhet där tolkningsgrunden för att förstå kulturen är själva innehållet i texten. I en 

kvantitativ innehållsanalys däremot så analyseras hur många gånger en fras eller ett ord 

förekommer, för att på det sättet identifiera en regelbundenhet eller ett mönster i innehållet. 

Användningen av dataprogram är av stor fördel, inte bara vid intervjuer och observationer men 

även vid innehållsanalyser. Att söka efter enskilda ord och fraser, frekvens och kontext 

underlättas med hjälp av ett dataprogram (May, 2001, s. 230).  

Vårt empiriska material bestod av data från de remissvar som de 13 nämnda instanserna lämnat. 

Det första vi gjorde var att göra en innehållsanalys och sammanfatta de 129 sidorna som 

materialet bestod av för att öka vår förståelse för vad det hela handlade om och vad instanserna 

försökte yttra. Vid sidan av har vi läst K3-utkastet för att få en bättre insikt om vad som avses i 

remissvaren. Efter att ha kortat ner materialet till cirka 50 sidor var utmaningen att hitta de 

huvudsakliga områdena som tas upp av de olika instanserna. Detta gjorde vi genom att läsa 

igenom de sammanfattade remissvaren ytterligare ett antal gånger för att få en bild av var 

tyngdpunkten låg. Därefter räknade vi antalet gånger olika teman togs upp och till slut kom vi 

fram till fyra huvudområden.  Dessa är användarvänlighet, förhållande till gällande svenska lagar 

och normer, förhållandet till IFRS for SMEs samt förhållandet till god redovisningssed.  

Inför varje kapitel som behandlar ovan nämnda fyra huvudområden presenteras tabeller som visar 

vilken inställning de olika instanserna har till K3 utifrån dessa områden. Vi har delat in 

instanserna utifrån om de är positiva, negativa eller ej tagit ställning. I bilaga 1 presenteras 

samtliga instanser som stod med på BFNs sändlista och en tydligare redogörelse presenteras av 

de instanser som valt att avstå från att lämna synpunkter samt de som inte har skickat in något 

remissvar. Vilken inställning de olika instanserna har är baserat på det som går att utläsa i deras 

remissvar. Vi är medvetna om att några instanser som inte har tagit ställning eller inte skickat in 

något remissvar antagligen har en åsikt. Dock har de av olika skäl inte lämnat dessa åsikter 

skriftligt i sina remissvar. Vi har i alla fall utgått ifrån att det som skrivits i remissvaren är det 

som de olika instanserna anser viktigast ur deras perspektiv och har behandlat all data utifrån 

detta. 

Vi har presenterat argumenten för de olika huvudområdena på ett tydligt sätt och i vissa fall lagt 

fram mer detaljerade exempel för att förstärka argumenten. Dock har vi inte redogjort för alla 

detaljerade åsikter i och med att det skulle innebära upprepningar och försvåra för läsaren att 

bilda sig en egen uppfattning om vad som yttrats. Analysen hade också blivit betydligt svårare att 

genomföra om det var för mycket detaljinformation som skulle analyseras och läggas fram på ett 

pedagogiskt och intresseväckande sätt. 
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2.7 En modifierad intressentmodell som analysverktyg 
Vi har delat in de 13 instanserna i en modifierad intressentmodell för att tydliggöra och analysera 

vilka synpunkter som respektive grupp av instanser framfört. En annan intressant aspekt som vi 

kommer att utvinna från modellen är om det förekommer likartade eller skilda synpunkter om K3 

i de olika kategorierna. Mer om den modifierade intressentmodellen och dess kategorier finns 

under kapitel 3.11.          

 

2.8 Källkritik  
I ett examensarbete som är litteraturbaserat används text i olika former som grundmaterial. Det 

skrivna ordet i alla dess former som är offentligt och tillgängligt räknas hit enligt denna 

definition. Intervjuer och privata brev kan därför inte räknas som text enligt ovanstående 

definition. Texten kan finnas i en bok, rapport, tidskrift, finnas på webben eller i annan form. 

Platsen varifrån texten hämtas är det som oftast kallas för källa. I samband med ett 

examensarbete kan vissa källor vara mer passande än andra (Friberg, 2006, s. 37).   

 

2.8.1 Böcker 

När det gäller trycka källor så är det viktigt att veta vilken litteratur det är som informationen 

hämtats ifrån. Det kan handla om vetenskaplig rapportering, läroböcker, debattböcker eller 

populärvetenskap. En annan viktig aspekt är att fundera på vem eller vilka som är författare och 

vilken kompetens de har. Vidare kan tas i beaktning vilka värderingar de verkar stå för, i vilket 

perspektiv de har skrivit och vad som är målet med texten. När källan är tryckt, kan också vara 

värt att tänka på, bland annat med tanke på kunskapskvaliteten vid tidpunkten källan trycktes 

(Friberg, 2006, s. 43). 

I vår uppsats har vi använt oss av ett flertal böcker, både böcker som finns till för studiesyften 

men även fackböcker och avhandlingar. Dessutom har vi använt oss av forskningslitteratur såsom 

Thorells ”Redovisning och Juridik” där han sammanfattar större delen av sin forskning efter sin 

avhandling. Vi har i största mån undvikt att använda för gamla böcker. När det gäller lagar och 

regler anser vi detta vara viktigt i och med att dessa revideras och nya lagar kommer till samtidigt 

som vissa lagar tas bort. Det har även tagits i beaktning vilka som har skrivit böckerna och om 

det hänvisas till andra källor i böckerna för att styrka informationen som återges.  

 

2.8.2 Offentliga dokument 

Denna kategori kan bestå av allt från lagar och författningar till olika verk som framställts av stat, 

landsting, kommuner och organisationer. Vissa dokument kan vara tvingande, andra kan vara mer 

rådgivande eller rent utav förklarande. Det är inte sällan som det finns ett politiskt syfte bakom 

dokumentet, men även en utredning med en sammanställning av det aktuella områdets 

kunskapsläge. Dock bör has i beaktning att kunskapssammanställningar av detta slag bör ses 

utifrån det bestämda syfte som är kopplat till det politiska uppdraget (Friberg, 2006, s. 41).   

Remissvar är just exempel på offentliga dokument som i detta fall har framställts av olika aktörer 

inom redovisning och det svenska näringslivet. Innehållet i dessa kan ses som rådgivande och 
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förklarande. Syftet med remissvaren har varit att ge konstruktiv kritik till det föreslagna K3-

regelverket och därför har vi också behandlat remissvaren utifrån denna aspekt. Sedan får vi 

också tänka på att det är fysiska personer med egna åsikter och intressen som står bakom de här 

texterna som för de olika instansernas talan. I en av remissinstanserna är det dock just två 

personer som har lämnat in remissvaret i eget namn, nämligen Pernilla Lundqvist och Sten-Eric 

Ingblad. De har även varit delaktiga i remissvaret från Företagsekonomiska Institutionen på 

Göteborgs Universitet.  

 

2.8.3 Webbplatser 

Den del av Internet som specifikt kallas för webben är den största distributionskällan för 

information i vår tid. En stor blandning av information som presenteras i olika former men 

framför allt är denna information av skiftande kvalitet. Här gäller det att kunna sortera bort 

oväsentlig information från det som har riktig kvalitet. Trots att det finns sökmotorer och 

sökkataloger så finns det ingen av dessa som kan täcka in allt. Dessutom styrs många sökmotorer 

av sponsring och reklam vilket för användaren kan resultera i att man inte hittar det man är ute 

efter egentligen. Vilket material som kan användas till examensuppsatsen beror på vilket ämne 

som behandlas men också var i processen man befinner sig. Att surfa runt på olika sidor i det 

inledande stadiet i ett arbete kan ibland vara ett bra sätt att sätta sig in i ämnet på (Friberg, 2006, 

s. 42). 

En ännu noggrannare granskning krävs då dokument hämtas från den fria webben. En ansvarig 

utgivare, ett förlag och författare finns tydligt angivna och ansvarar för det som publiceras när det 

gäller de traditionella medierna. Dessutom finns det lagstiftning kring tryckfriheten som reglerar 

vad som får och inte får skrivas. Det är här den stora skillnaden gentemot webben finns. Där kan 

vem som helst lägga ut information utan någon som helst kontroll och i många fall saknas 

upphovsuppgifter kring det publicerade innehållet. Värt att påpeka är att upphovsrätten även 

gäller på webben men det är lätt att kringgå lagen för den som har de intentionerna. Därför är det 

läsaren själv som får bedöma kvaliteten på en webbsida genom att ställa sig ett antal frågor. I 

vissa fall går det dock inte att hitta svar på dessa frågor. Det första som kan tänkas på är vad för 

adress webbsidan har, om avsändaren är en privatperson, företag, organisation eller myndighet 

samt i vilket land sidan är registrerad. Vem som är ansvarig för webbsidan kan också vara viktigt 

att se på, det kan finnas telefonnummer eller mejladress till den som publicerat sidan och då kan 

frågan ställas om denna person är att lita på. Vidare kan frågas vem sidan är lämpad för och om 

den i detta fall är lämplig för ett examensarbete. Värt att tänka på är att webben är ständigt 

föränderlig så därför har de flesta seriösa sidor uppgifter om senaste uppdatering angivet. Att det 

finns källhänvisningar så att läsaren kan kontrollera den information som lagts ut är också en 

indikator på att sidan är av bra kvalitet. Den sista frågan är om samma information som finns på 

en webbsida kan fås i andra källor. Vid minsta tveksamhet ska detta göras och om inte 

informationen kan hittas i andra källor så bör man fundera på om denna information ens ska tas 

med i examensarbetet (Friberg, 2006, s. 44).   

Webbplatser har varit en tämligen viktig typ av källa i uppsatsen och därför har ovanstående 

bedömningsgrunder beaktats. Bland annat BFNs officiella hemsida har använts flitigt vilken vi 

anser är ett bra exempel på en betrodd källa. Det framgår tydlig vem som publicerat innehållet 

och vem som kan kontaktas vid eventuella frågor eller ytterligare förklaringar. Även datum för 
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senaste uppdatering finns tydligt angivet på webbplatsen. Samtliga webbplatser som använts är 

publicerade av seriösa organisationer och vi har undvikt personliga bloggar och liknande som 

ibland kan uppfattas som oseriösa.   

 

2.8.4 Artiklar 

I en vetenskaplig artikel finns oftast den senaste forskningen kring ett ämne publicerat eller ett 

problem kring ämnet som vill belysas. Det finns både tidskrifter som är webbaserade och de i 

pappersformat som rymmer vetenskapliga artiklar. En vetenskaplig artikel ska uppnå vissa krav 

och utformas på angivet sätt enligt bestämda regler. Den ska på något sätt förmedla ny kunskap 

så att läsarna får veta något nytt som inte sett dagens ljus tidigare. Den ska vara möjlig att 

granska och under vissa förhållanden vara möjlig att replikera. Det som påstås i en artikel måste 

ha ett stöd antingen från vetenskaplig litteratur eller i de egna resultaten. Författaren/forskaren 

kan utifrån egna åsikter begrunda resultatet men i övrigt är all annan form av ”tyckande” 

förbjudet. Artikeln ska också ha varit utsatt för en bedömning av andra verksamma inom det 

aktuella området innan den har publicerats. För att nå ut till så många som möjligt skrivs de flesta 

vetenskapliga artiklar på engelska. Detta görs för att ge andra forskare världen över att ta till sig 

denna nya kunskap och bygga vidare på den. Dock skrivs många artiklar också på nordiska språk. 

Inom högskolan refereras det till vetenskapliga artiklar i examensarbeten, uppsatser och i 

studieuppgifter vilket anses utgöra hörnstenarna i högskolestudier (Friberg, 2006, ss. 38-39). 

I uppsatsen har vi bland annat använt oss av artiklar hämtade från Balans som är en erkänd 

svensk tidskrift inom redovisning. De flesta artiklar som vi använt oss utav är skrivna på svenska 

men vi har även använt oss utav artiklar skrivna på engelska. Anledningen till att de flesta är på 

svenska är för att K3 är ett svenskt projekt som berör svenska företag. Detta begränsar därför 

utbudet av artiklar om K3 på andra språk.       
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3. Teoretisk referensram 

I detta kapitel inleder vi med att redogöra för K-projektet samt hur K3 är uppbyggt. Därefter 

redogör vi för IFRS for SMEs som ligger till grund för K3. Vidare behandlas SOU 2008:67 om 

enklare redovisning och därefter årsredovisningslagen. Senare i kapitlet redogör vi för vilka 

normbildande organ vi har i Sverige följt av de grundläggande begreppen rättvisande bild och 

god redovisningssed. Sedan behandlar vi Per Thorells uttalande kring den kompletterande 

normgivningen följt av princip- och regelbaserade normer. Slutligen redogör vi för 

intressentmodellen samt vår modifierade intressentmodell i vilken vi har kategoriserat in de olika 

remissinstanserna.  

 

3.1 K-projektet 
BFN beslutade under 2004 att förändra inriktningen på sitt normgivningsarbete. Inledningsvis 

innebar detta att det skulle finnas fyra särskilda regelverk, ett för respektive kategori av företag. 

Vilket av regelverken ett företag skulle tillämpa bestäms utifrån företagsform och storlek. Det 

skulle även vara möjligt för ett företag att tillämpa ett mer avancerat regelverk än det som det 

genom sin storlek eller form tillhörde (K-projektet, 2009, s. 1).       

Efter att projektet varit verksamt har dess inriktning efter hand förändrats. Utgångspunkten för K-

projektet är reglerna i BFL som anger vilka företag som är skyldiga, eller i vissa fall kan välja att 

upprätta ett förenklat årsbokslut, ett årsbokslut, en årsredovisning eller en årsredovisning enligt 

IAS/IFRS regler (Ibid.).   

Dessa krav eller val ligger till grund för vilken kategori av BFNs regler företagen i grunden ska 

eller får tillämpa. Exempelvis ska ett aktiebolag enligt BFL avsluta sin redovisning med en 

årsredovisning och ska då tillämpa K3 om företaget inte väljer att upprätta årsredovisningen 

enligt IAS/IFRS som enligt 7 kap. 33 § ÅRL är möjligt (Ibid.).  

 

Syftet är att mindre företag när de upprättar årsbokslut eller årsredovisning ska ha ett samlat 

regelpaket med relevanta regler. Av den anledningen har K2 i två olika versioner tagits fram, en 

för mindre ekonomiska föreningar och en för mindre aktiebolag (Ibid.). På samma vis har även 

K1 arbetats fram i olika versioner. Det finns en version för enskilda näringsidkare som upprättar 

förenklat årsbokslut, en för ideella föreningar och registrerade trossamfund som upprättar 

förenklat årsbokslut och en för handelsbolag
6
. K3 är ett regelpaket för alla företagsformer som 

grundar sig på IASBs IFRS for SMEs (K-projektet, 2009, s. 1).  

 

3.1.1 Hur är K3 uppbyggt? 

K3 är ett regelverk som består av 35 kapitel och motsvarar omkring 230 sidor. Varje kapitel är 

uppdelat i två delar, först anges allmänna råd, därefter presenteras kommentarer till det allmänna 

rådet. Regelverket avslutas med en definitionsbilaga (Bokföringsnämnden, 2010).     

                                                 
6
 BFN (u.å.). K-projektet. Tillgänglig: http://www.bfn.se/aktuellt/aktuelltpagaende.aspx#k1enskilda [2011-04-26]. 
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3.2 IFRS for SMEs 
I årtionden har amerikanska revisorer på alla områden angett att det behövs en enklare samling 

redovisningsstandarder för mindre företag (Christie, Brozovsky, & Hicks, 2010, s. 40). Liknande 

slutsats gjordes även på 1970-talet när IASB etablerades och normgivaren upptäckte ett behov av 

en specialversion av dåvarande IAS för små och medelstora företag (SME). Det har skapats en 

debatt i världen kring jämförbarheten mellan SME företagens årsredovisningar som inte är 

möjligt på grund av de nationella normerna för dessa företag. Denna möjlighet att kunna jämföra 

små och medelstora företags årsredovisning på ett internationellt plan är det mest uppenbara 

skälet bakom publiceringen av IFRS for SMEs. Efter flera års diskussioner och arbete 

publicerade IASB den 9 juli 2009 en IFRS designad för små och medelstora företag, även kallat 

IFRS for SMEs (Aggestam Pontoppidan, 2010, s. 41). Det beräknas att regelverket kommer att 

representera över 95 procent av alla företag i både utvecklade och utvecklingsländer
7
. 

 

Full IFRS utformades för att möta investerarnas behov av företag på börsmarknaden som täcker 

en hel del frågor. Det handlar om en stor mängd vägledning och upplysningar som är lämpliga för 

publika företag. Användarna av redovisningen i SME företagen har inte samma behov. Här ligger 

intresset snarare på att kunna bedöma kortsiktiga kassaflöden, likviditet och betalningsförmåga. 

Många mindre företag anser även att full IFRS tenderar till att vara en börda för dem, en börda 

som fortsätter att växa i takt med att IFRS blivit allt mer detaljerad samt att allt fler länder 

tillämpar den internationella standarden. IASBs mål med IFRS for SMEs är därför att möta 

användarbehovet och samtidigt balansera kostnader med nytta utifrån ett upprättarperspektiv 
8
.  

IFRS for SME är ett betydligt mindre omfattande regelverk och består endast av 15 procent av 

full IFRS. Denna markanta nedbantning består av mindre valmöjligheter, utelämnande ämnen 

som inte berör SME företagen, förenklade metoder för värdering, betydande minskning av 

öppenhet och ett omformulerat språk till ”vanlig engelska” (Pacter, 2007, s. 16). 

 

3.2.1 Small and medium sized entities 

Vilka företag som karakteriseras som små och medelstora företag enligt IFRS anges i avsnitt 1 p. 

1.1 – 1.2 IFRS for SMEs. Mindre och medelstora företag är företag som inte har offentlig 

redovisningsskyldighet samt upprättar generella finansiella rapporter för externa användare. I p. 

1.3 anges att ett företag har offentlig redovisningsskyldighet om företagets skuldebrev eller 

egetkapitalinstrument är föremål för handel på den offentliga marknaden eller utfärdar sådana 

instrument för handel på den offentliga marknaden. Alternativt innehar företaget tillgångar i 

egenskap av förvaltare för en bred grupp av utomstående som en av dess främsta verksamhet. 

Detta är typiskt för banker, kreditföreningar, försäkringsbolag etcetera. 

I förorden till IFRS for SMEs (2009, s. 7) anges dock att flertalet jurisdiktioner runt om i världen 

har utvecklat egna definitioner av SMEs. Dessa nationella eller regionala definitioner består 

oftast av kvantifierbara kriterier baserat på intäkter, tillgångar, anställda eller andra faktorer. 

Vanligtvis används termen SMEs för att betyda eller inkludera väldigt små företag oavsett om de 

offentliggör generella finansiella rapporter för externa användare. Det framgår även att små och 

                                                 
7
IFRS Foundation (u.å.). IFRS for SMEs. Tillgänglig: http://www.ifrs.org/IFRS+for+SMEs/histroy/History.htm 

[2011-04-26]. 
8
 Ibid. 
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medelstora företag oftast framställer finansiella rapporter som underlag för ägare/chefer, 

skattemyndigheter eller andra statliga myndigheter. 

 

3.3 Enklare redovisning 
I många länder har det blivit allt viktigare med regelförenklingar i syfte att minska företagens 

administrativa bördor och skapa bra villkor. Regelförenklingen är också väldigt högt prioriterad i 

EU där ett förenklingsprogram för att minska företagens administrativa bördor antogs av 

kommissionen i januari 2007. Åtgärdsprogrammet antogs av det Europeiska rådet i mars månad 

samma år där det också beslutades att administrativa bördor hänförliga till EUs regelverk bör 

minska med 25 procent till år 2012. Rådet uppmanade även medlemsstaterna att sträva efter 

samma mål på nationell nivå (SOU 2008:67, s. 93). 

Den svenska regeringen hade som mål att minska de administrativa kostnaderna på grund av de 

statliga regelverken med 25 procent fram till 2010. En del av dessa kostnader är förknippade till 

redovisningsreglerna som företagen måste följa. Verket för näringslivsutveckling (Nutek) har på 

uppdrag av regeringen gjort en mätning av de administrativa bördorna som följer av ÅRL. 

Mätningen avser förhållandena den 1 juli 2004 då mätningen visade att det för svenskt näringsliv 

kostar 1 898 miljoner kronor per år att uppfylla de krav som ställs i ÅRL (Ibid.).  

Mellan den 2 juli 2004 och den 31 december 2006 gjordes ändringar i ÅRL. Nutek gjorde därmed 

en uppdaterad mätning under 2007 som visar att de administrativa kostnaderna har ökat till 1 909 

miljoner kronor per år. Nutek gjorde ytterligare en mätning på regeringens uppdrag som avsåg att 

mäta de administrativa kostnaderna till följd av BFL. Enligt mätningen uppgick kostnaderna för 

svenskt näringsliv att uppfylla de krav som ställs i BFL till 22 894 miljoner kronor per år (SOU 

2008:67, ss. 93-94).  

I SOU (2008:67, ss. 102-103) nämns att lagstiftningen inte ensamt kan ligga till grund för 

upprättandet av ett bokslut, utan företagen är och bör vara hänvisade till den kompletterande 

normgivningen. BFNs arbete med att ta fram regelpaket för företag av olika slag och storlekar är 

nödvändiga för att förenkla redovisningsarbetet för företagen, och då framförallt bokslutsarbetet. 

Det anges även att BFN har fått en förnyad roll gentemot företagen. BFN har tagit över 

lagstiftarens regleringsroll vars uppgift numera är att förse nämnden med medel och underlag för 

att utföra detta arbete.             
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3.4 Årsredovisningslagen 
Nu är det 15 år sedan ÅRL började tillämpas och har under den perioden genomgått ett antal 

ändringar, stora som små. Vid sidan av ÅRL har god redovisningssed utvecklats tack vare att 

BFN och RR kommit ut med normer för olika slags finansiella rapporter. Att välja mellan dessa 

två normgivare har varit en möjlighet sedan 2001 även om RR sedan 2005 inte ger ut några nya 

normer. Dock har deras tidigare normgivning inte försummats utan står kvar medan BFNs 

normgivningsarbete utvecklas. Vissa delar i ÅRL behöver inte tillämpas sedan 2005 av noterade 

företag som från det året istället ska tillämpa internationella redovisningsregler, IFRS (Törning & 

Olsson, 2007, s. 7).  

Banker och försäkringsföretag började tillämpa ÅRL 1996, dock med viss begränsning eftersom 

dessa omfattas av ÅRKL och ÅRFL. Ett år senare började lagen tillämpas av aktiebolag och vissa 

handelsbolag. Stiftelser och ekonomiska föreningar började tillämpa ÅRL år 2000 och ett år 

senare började även registrerade trossamfund tillämpa lagen. Törning & Olsson (2007, s. 7) 

menar att definitionen av företag enligt ÅRL är:  

”alla verksamheter som är bokföringsskyldiga och som ska upprätta årsredovisning, koncernredovisning 

eller delårsrapporter enligt ÅRL”.  

Upprättande av ett årsbokslut eller förenklat årsbokslut är två alternativ för de bokföringsskyldiga 

företag som inte avslutar sina räkenskaper med en årsredovisning. Samma grundläggande regler 

gäller för dessa företag, precis som för de som upprättar årsredovisning. Skillnaden är att dessa 

regleras i BFL och inte i ÅRL. EUs fjärde och sjunde bolagsdirektiv är det som utgör själva 

grunden för ÅRL. Att EU-rätten införts i svensk lagstiftning beror på att Sverige gick med i EU. 

Syftet är att EUs medlemsstater ska ha en minimumstandard för att skydda delägare, borgenärer 

och andra som har förbindelser med ett företag (Törning & Olsson, 2007, s. 9). Enligt Nilsson 

(2010, s. 52) är ett av syftena med lagen att till slut skapa en enhetlig, eller åtminstone likvärdig 

lagstiftning med övriga Europa. Innehållet i ÅRL består av bestämmelser om upprättande och 

offentliggörande av årsredovisning, koncernredovisning och delårsrapport (Törning & Olsson, 

2007, s. 9).  

ÅRL ska tillämpas i sin helhet av de företag som ska upprätta en årsredovisning. De företag som 

upprättar årsbokslut tillämpar via hänvisningar i BFL vissa delar av ÅRL. De företag som 

däremot upprättar förenklat årsbokslut ska endast tillämpa BFL. Kreditinstitut, 

värdepappersbolag och försäkringsbolag kan inte direkt tillämpa ÅRL eftersom dessa typer av 

företag omfattas av ÅRKL och ÅRFL som är två fristående årsredovisningslagar. Dessa 

innehåller särskilda bestämmelser som krävs för dessa typer av företag, men annars görs 

hänvisningar till ÅRL i dessa lagar (Ibid.).  

En av de allmänna definitionerna som anges i ÅRL är den av företag. Begreppet omfattar 

aktiebolag, ekonomiska föreningar, fysiska och juridiska personer som enskilda näringsidkare, 

kommanditbolag, handelsbolag samt ideella föreningar. Andelar kan vara aktier och andra delar i 

juridiska personer (Törning & Olsson, 2007, s. 10).  
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3.5 Normbildande organ i Sverige 
Efter införandet av IFRS för de noterade företagen har normbildningen på redovisningsområdet i 

Sverige i viss utsträckning förändrats. Det tidigare RR som bildades 1989 ansvarade för en stor 

del av normbildningen för de största företagen fram till och med 2005 då IFRS i 

koncernredovisningen blev obligatoriskt. Rådet har bland annat anpassat och översatt dåvarande 

IASCs IAS till svenska förhållanden, vilket bidrog till att svenska företag var väl förberedda när 

IFRS infördes fullt ut. Numera har RRs normbildning upphört vilket även innebär att de flesta 

rekommendationer från rådets sida inte underhålls i samma utsträckning som de gjort tidigare. 

RRs efterträdare, RFR har dock en viktig roll för tillämpningen av IFRS i juridisk person samt för 

stora icke noterade K3-företag (Nilsson, 2010, s. 69).   

 

BFNs betydelse för den svenska normgivningen har ökat med anledning av att RRs ansvar 

minskat. Normgivningen till K1-K3 företagen har medfört att BFNs allmänna råd numera är 

huvudkällan för normer till majoriteten av företagen i Sverige. Perioden före år 2004 hänvisade 

BFN i sin normgivning till RRs anvisningar, men idag skriver BFN egna i stort sett heltäckande 

anvisningar för de företag som omfattas av K1-K3 (Ibid.).  

 

3.5.1 Bokföringsnämnden 

BFN är en statlig myndighet som består av elva ledamöter utvalda av regeringen. För närvarande 

sitter Olle Stenman som ordförande och Niclas Hellman som vice ordförande. Övriga ledamöter 

kommer ifrån bland annat Far, Skatteverket, SRF, Svenskt Näringsliv och Finansdepartementet
9
. 

 

Formellt sett är BFNs ställningstagande inte bindande för företagen enligt regeringsformen. De 

allmänna råd och uttalanden som nämnden utformar har enbart status av allmänna råd och är 

därmed inte formellt bindande. Indirekt kan dock rekommendationerna få rättslig betydelse då en 

domstol eller förvaltningsmyndighet prövar om en redovisningsskyldig upprättat sin redovisning 

enligt god redovisningssed (Prop. 1995:96:10, ss. 179-180).  BFNs makt har visserligen under 

den senaste tiden stärkts och domstolar och skattemyndigheter hänvisar till BFNs publikationer 

på liknande sätt som med lagtext (Nilsson, 2010, s. 72). 

 

3.5.2 Rådet för finansiell rapportering (RFR) 

RFR är en organisation som verkar för att anpassa och utveckla god redovisningssed, ta till vara 

på svenska intressen gällande redovisningsfrågor samt rapportering för företag vars värdepapper 

är noterade på en reglerad marknad i Sverige. Vidare arbetar RFR med att informera ovan 

nämnda företag samt övriga intressenter avseende ändringar och tolkningar gällande finansiell 

rapportering. RFR ger dessa intressenter möjlighet att påverka frågeställningar kring området
10

. 

                                                 
9
 BFN (u.å.). BFNs organisation. Tillgänglig: http://www.bfn.se/bfn/organisation.aspx [2011-04-26]. 

10
 RFR (u.å.). Rådet för finansiell rapportering. Tillgänglig: 

http://www.radetforfinansiellrapportering.se/vanstermeny/startsida__1 [2011-05-10]. 
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För närvarande sitter Anders Ullberg som ordförande i RFR tillsammans med sju ledamöter från 

bland annat Ernst & Young, KPMG och PwC
11

.   

RR ersattes år 2007 av RFR vars uppgift är att framförallt utveckla god redovisningssed för de 

största noterade bolagen. RFR är alltså en viktig kanal till IASB då de framför svenska 

synpunkter på föreslagna internationella normer. RFRs utgivna rekommendationer begränsas till 

RFR 1.2 och RFR 2.2 och behandlar hur redovisning ska utformas i moderföretag i börsnoterade 

koncerner samt den problematik som uppstår då ÅRL står i strid med IFRS eller vice versa. 

Dessutom ger RFR ut korta uttalanden som kallas uttalanden från rådet för finansiell 

rapportering, UFR. Dessa uttalanden omfattar till största del redovisningsproblem som 

uppkommer vid den svenska tillämpningen av IFRS (Nilsson, 2010, ss. 73-74). 

Situationen som uppstått efter införandet av IFRS innebär som vi redan nämnt att RRs inflytande 

att direkt påverka redovisningsnormerna för börsnoterade koncerner i stort sett upphört. Det 

svenska inflytandet bedrivas genom kommentarer till de så kallade Exposure Drafts som går ut på 

remiss innan en ny standard ges ut. Tidigare hade RR större inflytande då rådet direkt kunde 

justera redovisningsnormerna genom att bland annat minska antalet tillåtna alternativa 

redovisningsmetoder. Denna reducering av direkt inverkan är ett resultat av att Sverige deltagit i 

harmoniseringsprocessen. Möjligheterna kvarstår dock att styra redovisningen på en nationell 

nivå (Nilsson, 2010, s. 76).  

 

3.5.3 Finansinspektionen  

Finansinspektionen (FI) är en myndighet vars huvudsyfte är att övervaka företagen på 

finansmarknaden genom att bidra till att det finansiella systemet fungerar effektivt och uppfyller 

kravet på stabilitet. FI leds av en styrelse bestående av åtta medlemmar där Martin Andersson är 

generaldirektör
12

.  

Inspektionen har tillsynsansvaret för banker, värdepappersbolag, fondbolag, försäkringsbolag, 

börser och auktoriserade handelsplatser för värdepappershandel. Dessutom ger FI ut allmänna råd 

och har fullmakten att utfärda föreskrifter. Föreskrifterna innehåller vissa delar som berör 

redovisningen i finansiella företag och finns samlade i FFFS vilket återges i bland annat FAR 

samlingsvolym Bank & Försäkring. I första hand gäller de allmänna redovisningsnormerna även 

för dessa företag (Nilsson, 2010, s. 76) (Prop. 1995:96:10).               

 

3.5.4 Far 

FAR bildades 1923 genom en utbrytning ur SRS som bildades 1899. FAR var under en lång tid 

den mest betydelsefulla normbildaren i Sverige och representerade landet i de flesta 

internationella organen med anknytning till redovisning och revision. År 2006 slogs FAR och 

SRS (tidigare förkortning för Svenska Revisorssamfundet) åter ihop och bildade då 

                                                 
11

 RFR (u.å.). Organisation. Tillgänglig: http://www.radetforfinansiellrapportering.se/om-radet-for-finansiell-

rapportering__13 [2011-04-26]. 
12

 Finansinspektionen (u.å.) Finansinspektionens styrelse. Tillgänglig: http://www.fi.se/Om-FI/Organisation/Styrelse/ 

[2011-04-26]. 
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organisationen FAR/SRS (Nilsson, 2010, s. 77). Under mars 2010 bytte organisationen namn till 

Far. Far arbetar både nationellt och internationellt med att utveckla revisions- och 

rådgivningsbranschen genom bland annat rekommendationer, utbildning och remissverksamhet
13

. 

Far har tidigare gett ut ”Fars rekommendationer i redovisningsfrågor” som tidigt fick starkt 

genomslag på grund av organisationens starka praktiska koppling till professionen. FARs 

rekommendationer bildade även grunden för god redovisningssed för större aktiebolag. De 

rekommendationer och uttalanden som organisationen ger ut samlas i en serie som kallas RedR 

samt RedU.  Syftet med dessa serier är att klargöra för vad som ska betraktas som god 

redovisningssed i vissa konkreta redovisningssituationer samt tolka vissa lagbestämmelser. 

FAR/SRS har fortfarande en viktig roll i normbildningen antagligen beroende på att det finns ett 

behov i professionen att få hänvisningar från en auktoritet som arbetar nära den praktiken 

verksamheten (Nilsson, 2010, ss. 78-79). 

 

3.5.5 Skatteverket       

Sambandet mellan redovisning och beskattning i Sverige medför att Skatteverket har ett visst 

inflytande över normbildningen och då främst tolkningen av vad som betraktas som god 

redovisningssed inom vissa branscher och företagsstorlekar. Verkets utgivna 

redovisningsanknutna material i form av publikationer och skriftserier har under årens lopp gått 

under ett otal beteckningar, bland annat ”Svar på redovisningsfrågor” och ”Skatteverkets 

ställningstagande” (Nilsson, 2010, s. 79). 

 

3.5.6 Sveriges Finansanalytikers Förening 

Sveriges Finansanalytikers Förening (SFF) är en privat sammanslutning som under de senaste 

åren gett ut rekommendationer kring årsredovisningarnas utformning eftersom årsredovisningen 

ska vara användbar för genomförandet av räkenskapsanalyser. Föreningens rekommendationer 

kompletterar de områden som BFN och RR inte behandlar. SFFs arbete ses som otroligt viktigt, 

inte minst för finansanalytikerna som är den största grupp användare. Deras uppgift är bland 

annat att förmedla och tolka finansiell information som bidrar till en säkrare finansmarknad 

(Nilsson, 2010, s. 80).     

 

3.6 Rättvisande bild 

Rättvisande bild definieras enligt 2 kap. 3 § första stycket ÅRL enligt följande: 

”Balansräkning, resultaträkningen och noterna skall upprättas som en helhet och ge en rättvisande bild av 

företagets ställning och resultat. Om det behövs för att en rättvisande bild skall ges, skall det lämnas 

tilläggsupplysningar.” 

Av paragrafens andra stycke framgår: 

”Om avvikelse görs från vad som följer av allmänna råd eller rekommendationer från normgivande organ, 

skall upplysning om detta och om skälen för avvikelsen lämnas i en not.” 

                                                 
13

 Far (u.å.). Om Far. Tillgänglig: 

http://www.far.se/portal/page?_pageid=114,340195&_dad=portal&_schema=PORTAL [2011-04-26]. 
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Det generella kvalitetskravet på en årsredovisning är just att den ska ge en rättvisande bild av 

företaget. I de flesta fall har företag som upprättat en årsredovisning som ger en rättvisande bild 

följt gällande lag och den goda redovisningsseden. Ytterligare tilläggsupplysningar krävs av 

företag i de fall då kraven på tilläggsupplysningar i ÅRL inte räcker till för att få fram en 

rättvisande bild av företaget. Risken att hamna i situationer som denna är tämligen liten om 

företaget tillämpar RRs rekommendationer eftersom dessa kräver en uppsjö av 

tilläggsupplysningar. De allmänna råden som BFN däremot ger ut innehåller inga 

tilläggsupplysningar till ÅRL i lika hög grad som RR. Därför behövs det i vissa fall hämtas 

vägledning om tilläggsupplysningar från RR för de företag som valt att tillämpa BFNs 

rekommendationer. Dock behöver inte företaget i detta fall tillämpa RRs rekommendationer fullt 

ut, utan endast ta till sig de tilläggsupplysningar som krävs för att kunna få fram en rättvisande 

bild av företagets ställning och resultat (Törning & Olsson, 2007, s. 19).  

 

3.7 God redovisningssed 
God redovisningssed bestäms till stor del av kompletterande normgivning och tillämpad praxis 

och infördes i redovisningen första gången 1929. Då innebar denna rättsliga standard att 

bokföringen ska ske i överensstämmelse med allmänna bokföringsgrunder och god köpmannased. 

Ordalydelsen ändrades sedan i 1976 års BFL till det som vi idag kallar god redovisningssed 

(Norberg & Thorell, 2007, s. 34). 

Enligt förarbetena till ÅRL, Prop. 1995:96:10 del 2 s. 181 Års- och koncernredovisning 

definieras god redovisningssed enligt följande:  

”God redovisningssed innebär givetvis en skyldighet att följa lag och i lag intagna redovisningsprinciper. 

Bland de sista kan särskilt nämnas kravet på rättvisande bild. Innehållet i god redovisningssed bör liksom 

hittills också bestämmas mot bakgrund av faktiskt förekommande praxis hos en kvalitativt representativ 

krets av bokföringsskyldiga. Särskild betydelse måste därvid tillmätas allmänna råd och 

rekommendationer av auktoritativa organ såsom Bokföringsnämnden, Redovisningsrådet och, såvitt 

gäller finansiella företag, Finansinspektionen. På så vis kommer hänvisningen till god redovisningssed 

bland annat att innebära en skyldighet för företagen att anpassa sig till den praxis som utvecklas för att 

fylla ut och tolka lagens regler. Det kan däremot lika lite som tidigare komma i fråga att åsidosätta lagens 

bestämmelser med hänvisning till god redovisningssed”    

Annan definition av begreppet återges inte i lagtext, utan det är denna beskrivning av god 

redovisningssed som ger en närmare förklaring av dess innebörd (Thorell, 2008, s. 65).  

I ÅRL går att utläsa att överskådlighet och god redovisningssed ska prägla upprättandet av 

årsredovisningen och koncernredovisningen. Överskådlighet innebär att fokus i informationen 

ska ligga på att förstå det väsentliga i materialet och att det inte ska finnas allt för mycket 

detaljinformation som åsidosätter det mest väsentliga. Tidigare fanns begreppet god 

redovisningssed definierat i förarbetet till BFL. Där beskrevs det som  

”en faktisk förekommande praxis hos en kvalitativt representativ krets av bokföringsskyldiga” (Törning & 

Olsson, 2007, s. 18).  

I dag är definitionen:  

”en traditionell tolkning av lag och redovisningsnormer lästa utifrån dessa bestämmelsers syfte och de 

allmänna principer som de ger uttryck för” (Ibid.).  
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Vid avsaknad av en bestämmelse så kan det, utifrån praxis göras en utfyllande tolkning. BFN och 

RR gav ut normer för årsredovisning mellan 2001 och 2003. År 2005 upphörde RR med detta. I 

och med att det fanns två normgivare så måste alla företag från och med 2001 ta ställning till 

vilka normer som ska tillämpas i företaget. Den normgivning som väljs måste sedan tillämpas i 

sin helhet. I dagsläget väljer de flesta icke-noterade företag att tillämpa de normer som BFN ger 

ut (Ibid.). 

 

3.7.1 Bokföringsnämndens roll att utforma god redovisningssed 

BFN har enligt 8 kap. 1 § BFL ansvaret för framtagandet av god redovisningssed. Detta ansvar 

innebär att aktivt verka för att redovisningsreglerna utarbetas på ett sådant sätt att redovisningen 

som upprättas med tillämpning av reglerna tillgodoser de informationsbehov som finns. Detta 

sker bland annat genom att nämnden beslutar om allmänna råd om tillämpningen av BFL och 

ÅRL. Oftast relateras råden till bestämmelser i BFL eller ÅRL och måste läsas tillsammans med 

bestämmelsen för att kunna tolkas på ett korrekt sätt. Det innebär att ett allmänt råd är som regel 

otillräcklig för att få fullständig information om vad som gäller inom ett visst område
14

.  

 

Utöver de allmänna råden så framställer BFN vägledningar och uttalanden. I vägledningarna och 

uttalanden återger BFN innehållet i lagar och andra författningar, allmänna råd och 

redovisningsnormer för att ge en samlad och strukturerad framställning av hur redovisning bör 

vara utformad. Dessa består även av kommentarer till redovisningsnormerna. Kommentarerna 

informerar om hur redovisning i praktiken ska gå till genom att bland annat exemplifiera 

händelser för att förtydliga vissa sammanhang. En vägledning ger bättre förståelse för de krav 

som ställs av redovisningen inom respektive område som vägledningen behandlar. Värt att 

poängtera är att varje vägledning utformas utifrån användarnas behov 
15

. Eftersom det står i BFL 

att BFN ansvarar för framtagandet av god redovisningssed kan ett företag endast i undantagsfall 

avvika från de allmänna råden utan att samtidigt bryta mot lag
16

. 

  

God redovisningssed är överordnad övriga bestämmelser i lagen. God redovisningssed kan aldrig 

omfatta ett innehåll som står i strid mot lagstiftningen, men det finns inget hinder för att god 

redovisningssed snävar in tillämpningsområdet för enskilda lagregler. BFN har också möjlighet 

att verka för en lagändring om de anser att lagen hindrar en önskvärd utveckling av god 

redovisningssed (SOU 2008:67, ss. 100, 102). Sten-Eric Ingblad har en liknande uppfattning och 

menar att BFN enligt regeringsformen inte får ge ut bland annat föreskrifter som har bindande 

verkan. Vidare menar han att det förekommer att någon har invändningar mot detta och hänvisar 

till 8 kap. 1 § BFL som anger att BFN har ansvar för att ta fram god redovisningssed. Ingblad 

medar att  

”satsen uttrycker emellertid endast det allmänna mål som BFN skall arbeta mot. Medlen för att nå målet 

bestäms av andra lagar, bland annat regeringsformen” (Ingblad, 2002, s. 28).  

De allmänna råd och uttalanden som nämnden utformar har enbart status av allmänna råd och är 

därmed inte formellt bindande. Indirekt kan dock rekommendationerna få rättslig betydelse då en 

                                                 
14

 BFN (u.å.). BFNs normgivning. Tillgänglig: http://www.bfn.se/bfn/normgivning.aspx [2011-04-26]. 
15

 Ibid. 
16

 Ibid. 
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domstol eller förvaltningsmyndighet prövar om en redovisningsskyldig upprättat sin redovisning 

enligt god redovisningssed (Prop. 1995:96:10, s. 179). 

 

3.8 Sammanfattning av Per Thorells uttalande om den kompletterande 

normgivningen 
Per Thorell har på uppdrag av BFN år 2006 uttalat sig om den kompletterande normgivningen 

och då K2s rätt att inskränka i lagregler och i vilken utsträckning den kompletterande 

normgivningen kan tolka lagen. ÅRL brukar beskrivas som en ramlagstiftning vilket är ett 

resultat av att EUs bolagsdirektiv om redovisning realiserades i svensk rätt. Thorell menar att 

EG-direktiven har orsakat tolkningsproblem då innehållet i lagreglerna skiljer sig från dagens 

dynamiska verklighet. Lagen skiljer till exempel inte mellan kategoriföretag (Thorell, 2006, ss. 2-

3). 

 

3.8.1 Den kompletterande normgivningen  

Thorell anser att ÅRL utan kompletterade normgivning och tillämpad praxis inte är en tillräcklig 

grund för att upprätta ett bokslut. Lagstiftningen har under de senaste åren inriktats mer till de 

organ som utformar kompletterande normgivning än till företagen då det är normgivarna som 

utvecklar de regler som företag, rådgivare och revisorer använder i praktiken. ÅRL innehåller 

bland annat otillräckliga definitioner av centrala begrepp så som tillgångar, skulder, intäkter och 

kostnader. Det är den kompletterande normgivningen som ger nämnda begrepp dess materiella 

innehåll (Thorell, 2006, ss. 3-5). 

 

3.8.2 Tolkning av lagstiftningen 

Lagstiftningen ska inte enbart tolkas utifrån lagtextens och motivens innehåll, utan även hur de 

uppfattas i praxis. Enligt Thorell har praxis och den kompletterande normgivningen på 

redovisningsområdet ett stort utrymme för tolkning av lagen. Praxis är grunden för lagstiftningen, 

men förväntas även utveckla de materiella krav på redovisningen som behandlas i 

ramlagstiftningen, vilket gett normgivarna utrymme för att utforma innehållet av god 

redovisningssed.  Detta har lett till att den kompletterande normgivningen svarar för i stort sett 

hela det materiella innehållet i regleringen. Thorell menar att det på grund av detta resonemang 

inte är rättvisande att säga att den kompletterande normgivningen utgör en tolkning av ÅRL. Den 

bör istället uppfattas som en självständig reglering med eget mandat i lagstiftningen som endast 

begränsas av lagens ramregler (Thorell, 2006, s. 5).    

 

3.8.3 Hur kompletterande normgivning kan påverka ÅRL  

Reglerna i ÅRL eller BFL kan vara av olika karaktär. En tvingande regel ger företag en viss 

skyldighet så som reglerna om bokföringsskyldighet som återges i BFL. BFN kan varken utvidga 

eller inskränka vilka som är bokföringsskyldiga eller vad bokföringsskyldigheten innebär. Lagen 

anger att räkenskapsmaterial ska arkiveras i 10 år. BFN kan inte heller i denna kontext bestämma 

att det ska arkiveras i 5 år då lagen anger annat. Däremot kan BFN bestämma vad som är 
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räkenskapsmaterial och på så sätt påverka innebörden av arkiveringsskyldigheten (Thorell, 2006, 

s. 6).  

 

3.8.4 ”Skall-regler” 

Andra regler måste vara tvingande, så som upplysningar. Lagstiftaren anger att upplysningar 

måste lämnas. Detta innebär att BFN inte kan avvika från detta krav i sin normgivning. Dessa 

upplysningskrav gäller dock inte för mindre företag. Thorell påstår därför att det inte finns något 

principiellt eller lagligt hinder för BFN att uppställa ett sådant krav för mindre företag om 

nämnden anser det lämpligt. ÅRL anger nämligen inte att detta är ett krav för mindre företag. 

Detta gäller även för andra krav så som krav på finansieringsanalys och delårsrapportering som är 

begränsade till större företag. Dessa regler hindrar inte heller BFN att i sin kompletterande 

normgivning ställa motsvarade krav på mindre företag (Thorell, 2006, s. 7) 

 

Ytterligare ett exempel på en ”skall-regel” är att anläggningstillgångar ska värderas till 

anskaffningsvärdet vilket anges i 4 kap. 3 § ÅRL. Denna ”skall-regel” anses ge uttryck för att 

anskaffningsvärdesprincipen gäller. Värdering till verkligt värde kräver därmed lagstöd. Den 

kompletterande normgivningen ges utrymme att tolka vad som är anläggningstillgångar och hur 

dessa tillgångar ska värderas inom ramen för anskaffningsvärdeprincipen. Avsteg från lagen är 

inte tillåtet utan lagstöd (Ibid.). 

 

3.8.5 ”Får-regler”  

ÅRL innehåller en hel del ”får-regler”, inte minst vad gäller värdering av tillgångar och skulder. 

Lagstiftarens syfte med dessa regler är inte att ge företagen möjlighet att välja om man vill 

värdera tillgångarna eller skulderna enligt bestämmelsen. Att redovisa enligt ”får-reglerna” är 

förenligt med ÅRL. Det har dock lämnats utrymme för den kompletterande normgivaren att 

ansvara för det materiella innehållet i regeln (Ibid.). 

Thorell menar också att BFN har rätt till att förbjuda tillämpningen av ”får-regler” i ÅRL. K-

regelverken ska tillämpas i sin helhet. Det innebär att om det i ÅRL anges en ”får-regel”, men 

inte i ett K-regelverk, ska tillämpningen av ”får-regler” i ÅRL inte tillämpas förutsatt att ett 

företag valt att tillämpa ett K-regelverk. Företagen kan frivilligt tillämpa K2 och erhåller vissa 

fördelar i form av enklare redovisning, men även vissa nackdelar i form av att vissa lagregler inte 

får tillämpas. Thorell påpekar även att flera av dessa ”får-regler” har RR gjort till tvingande eller 

delvis tvingande för de noterade bolagen (Ibid.).    

Thorell förklarar att det endast är innehållet i regelpaketen som avgör möjligheterna att avvika. 

Han menar att ”företagen skall tillämpa alla regler och bara får ange att man följt regelpaketen 

om man gör detta” (Ibid.).  

Vidare förklarar Thorell att valet av regelpaket är som ett kontrakt mellan företaget och 

intressenterna som förväntar sig att företaget lever upp till innehållet av reglerna (Ibid.).  
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3.8.6 Den kompletterande normgivningens befogenheter 

I den nya BFL anges att BFN ansvarar för utvecklingen av god redovisningssed. Det finns endast 

några få regler som inte får sättas åt sidan av BFN. BFN saknar föreskriftsmakt vilket innebär att 

de inte får ge ut bindande regler. Den kompletterande normgivningen ger dock uttryck för vad 

som är god redovisningssed och ges därför en stark ställning och legal status (Thorell, 2006, ss. 

15-16).  

 

Thorell menar att den kompletterande normgivningen har tagit sig frihet att inskränka och utvidga 

tillämpningen av ramlagstiftningen. I och med ramkaraktärens ”får-regler” har detta arbete 

underlättats för den kompletterande normgivningen. Thorell anser att detta är syftet bakom 

lagstiftningen (Ibid.). 

 

Remissinstanserna som yttrat sig kring K2-regelverket har varit mest kritiska till (punkt 1.4) att 

inga avvikelser får ske från regelverke
17

. Detta i kombination med att regelverket måste tillämpas 

i sin helhet framkommer detta som en tvingande reglering.  Thorell ställer sig här frågan om BFN 

har rätt att villkora en regel eller regelverk på detta sätt och gör en jämförelse med IFRS (Thorell, 

2006, ss. 16-17). 

 

I IAS anges att regelverket ska ses som en helhet och följas fullt ut. Företag som inte följer 

väsentliga regler har med andra ord inte heller följt IFRS och får då inte uttala sig om detta. 

Liknande krav uppställs även i K2. Thorell menar att BFN bör upprätta ett dokument som mjukar 

upp denna regel där det framgår att avvikelser från värderingsreglerna inte är tillåtna, men att det 

är tillåtet att lämna upplysningar som går utöver kraven enligt K2 (Thorell, 2006, s. 17). 

     

Thorell ställer sig ytterligare en fråga om möjligheterna ett företag har att välja ett annat 

regelverk än K2 påverkas av avvikelseförbudet. Har exempelvis ett företag rätt att upprätta 

bokslutet enligt ÅRL när BFN färdigställt samtliga K-paketen? Thorell menar att K2 är ett 

regelverk som tillåter förenklad redovisning i mindre företag. Skulle ett sådant företag vilja 

tillämpa en annan och mer avancerade redovisning får de tillämpa K3. Vidare förklarar Thorell 

att möjligheten att välja bort något av ovan nämnda regelverk och tillämpa till exempel enbart 

ÅRL finns inte. Det har aldrig varit tänkt att enbart ÅRL ska ligga till grund för upprättande av 

bokslut, utan lagen ska kompletteras med normgivning (Ibid.). 

 

3.8.7 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis menar Thorell att BFNs normgivning begränsas av ett fåtal tvingande 

lagregler vilket inte omfattar de så kallade ”får-reglerna”. Det är BFNs roll och uppgift att 

ansvara för den kompletterande normgivningen och även utveckla den. BFN skiljer sig inte 

avsevärt mycket ifrån annan kompletterande normgivning, så som till exempel RR som också 

utnyttjat lagens ”får-regler” till att göra dem tvingande kontra K2 som förbjuder dem i vissa 

avseenden (Thorell, 2006, ss. 18-19).      

                                                 
17

 Se även K3-regelverket punkt 1.4 som anger detsamma. 
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3.9 Princip- och regelbaserade normer 
När man talar om princip- och regelbaserade normer förs diskussionen ofta till IFRS och US 

GAAP med anledning av debatten om konvergensen mellan dessa två regelverk. Det förstnämnda 

regelverket uppfattas som ett principbaserat regelverk och den andra som regelbaserat. Det är den 

komplexa struktur och hierarki inom US GAAP som stödjer denna slutsats. Allt fler verkar vara 

eniga om att ett principbaserat regelverk är att föredra. Både representanter från de båda 

normgivarna, tillsynsmyndigheter har i likhet med globala revisionsföretag delat en sådan åsikt 

(Buisman, 2007, s. 39). Det principbaserade regelverket har även i praktiken fungerat bättre än 

det detaljregler (Bergman Marcus & Holm, 2003, s. 38). Trots detta finns det varken någon 

allmän accepterad definition av som menas med en principbaserad standard eller hur den ska se 

ut (Buisman, 2007, s. 39).  

 

Toppe Shortridge och Myring (2004, s. 35) menar att det finns ett antal fördelar med 

principbaserad redovisning. Den främsta fördelen är den breda vägledningen som innefattas av 

den principbaserade redovisningen kan tillämpas i flera situationer. Detta undviker fallgropar 

som associeras med exakta krav vilket kan utnyttjas för att manipulera olika kontrakt. Bred 

vägledning är därför att förespråka för att förbättra trovärdigheten av de finansiella rapporterna. 

Ytterligare en fördel anses vara att principbaserad redovisning resulterar till enklare standarder 

vilket leder till att det blir enklare att förstå och tillämpa på flertalet transaktioner (Toppe 

Shortridge & Myring, 2004, ss. 35-36).          

 

Den principbaserade redovisningen tillämpas av de flesta länderna i världen, förutom i USA 

(Heffes, 2004, s. 18). Det finns dock tendenser till att även FASB successivt ska implementera en 

mer principbaserad normgivning. Robert Herz, ordförande för FASB menar att den kommande 

normgivningen kommer att följa den principbaserade redovisningen och att FASB stegvis 

kommer att följa denna förändring (Toppe Shortridge & Myring, 2004, s. 37). 

 

3.10 Intressentmodellen 
Alla som har ett intresse av ett företags redovisning kallas för intressenter. Vilka intressenter ett 

företag eller organisation har kan variera. Intressenterna kan antingen ha direkt eller indirekt 

koppling till företaget. De olika intressenterna kan ha olika behov och förväntningar på 

redovisningen som är en viktig informationskälla. Några av de viktigaste huvudkategorierna i en 

intressentmodell är: ägare, ledning och anställda, kreditgivare, leverantörer, staten, allmänhet och 

massmedia och analytiker och rådgivare (Tagesson & Öhman, 2010, s. 13).  

 

3.10.1 Ägarna 

Ägarna som satsar pengar i företaget förväntar sig att organisationen bedrivs på rätt sätt så att de 

får en god avkastning. Det kan röra sig om ett mindre företag där ägare och VD är samma person. 

Men i många fall är ägarna skilda från den dagliga verksamheten i företaget utan innehar endast 

aktier och är måna om att företaget är lönsamt och att de får aktieutdelning (Tagesson & Öhman, 

2010, ss. 14-15). Den externa redovisningen är i detta fall ett underlag för att bedöma 

företagsledningens skötsel av företaget och om styrelsen ska få sitta kvar på sin post eller inte 

(Smith, 2006, s. 18).   
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3.10.2 Ledning och anställda 

Ledningen i ett företag kan med redovisningens hjälp styra och följa upp redovisningen. Historisk 

information används till att följa upp verksamheten. Aktuell information används till att sköta den 

dagliga verksamheten. Den framtidsinriktade informationen används till att planera för 

kommande verksamheter (Tagesson & Öhman, 2010, s. 15).  

De anställda kan utifrån redovisningen bilda sig en uppfattning om företagets ekonomiska 

ställning. Innan anställning kan en person använda sig av denna information för att få en 

uppfattning om framtida möjligheter inom företaget och lönenivåer (Tagesson & Öhman, 2010, s. 

15). De anställdas fackliga företrädare är intresserade av hur företagets framtida ekonomi 

kommer att vara så att de anställda får behålla sin anställning eller om företagets ekonomi ser 

mindre ljus ut och i så fall påverka anställningstryggheten till det sämre (Smith, 2006, s. 22).     

 

3.10.3 Kreditgivare 

För att banker och andra finansiärer ska kunna låna ut pengar till ett företag krävs underlag som 

utvisar att företaget har en god återbetalningsförmåga. Denna information utvinns ifrån 

årsredovisningen som också ger en bild av vilka tillgångar som finns i företaget som kan säljas 

för pengar och utgör då en säkerhet för lånen (Tagesson & Öhman, 2010, s. 16). Risken som 

kreditgivarna tar för att låna ut pengar till ett företag är på kort sikt beroende av företagets 

nuvarande likviditet och soliditet samt på längre sikt beroende av företagets 

lönsamhetsutveckling (Smith, 2006, s. 20).   

 

3.10.4 Kunder 

Tagesson & Öhman (2010, s. 16) menar att kunder, oavsett om de är nuvarande eller potentiella, 

vill försäkra sig om att företaget har sådan ekonomi att de kan leverera sina varor eller tjänster. 

Smith (2006, s. 21) tillstyrker denna uppfattning och menar att detta är särskilt viktigt då kunden 

betalar i förskott och det finns ett intresse av att bedöma om företaget kan leverera varorna eller 

slutföra projektet.  

 

3.10.5 Leverantörer  

För leverantörer som säljer varor och tjänster är det enligt Tagesson & Öhman (2010, s. 16) 

oerhört viktigt att få betalt för sina leveranser. Därför måste de noga försäkra sig om att kunderna 

kan betala för deras levererade produkter. Även här det särskilt viktigt om det handlar om ett 

större projekt eller en affärsförbindelse som sträcker sig långt över tiden. Både kunder och 

leverantörer kan enligt Smith (2006, s. 21) ha ett långsiktigt intresse av ett företags ekonomi. 

Exempelvis om de har investerat i relationen med företaget genom att binda upp sig i fråga om 

produktutrustning eller distributionskanaler.   
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3.10.6 Staten  

Staten har dels ett skatteintresse vad gäller den inkomstskatt som företaget eller ägarna betalar. 

Skattemyndigheten har vidare även ett starkt intresse av redovisningen, men inte för att bedöma 

företagets framtid utan för att bedöma om det redovisade resultatet är framtaget i enlighet med 

god redovisningssed (Smith, 2006, s. 22). Staten kan i sin tur erbjuda infrastruktur samt stöd och 

bidrag. Kopplingen mellan redovisning och beskattning är i Sverige jämför med många andra 

länder särskilt framträdande. Varje år kräver därför Skatteverket in någon form av redovisning 

från alla skatteskyldiga företag (Tagesson & Öhman, 2010, s. 17).  

 

3.10.7 Allmänhet och massmedia 

En synonym för allmänheten brukar normalt vara skattebetalarna. Dessa kan vara intresserade av 

hur skatter, avgifter och bidrag fördelas i stat, landsting och kommuner. De är också intresserande 

av i vilken utsträckning de styrande lever upp till sina mål och politiska löften. Om det 

förekommer misstänkt eller konstaterad miljöförstöring kan allmänheten ha intresse av företagens 

redovisningar. Oftast betraktas massmedia som journalister som finns till för allmänheten. Det är 

i de flesta fall de som konfronterar samhällets ledare med hjälp av redovisningen som är ett 

viktigt underlag för massmedias rapportering (Ibid.). 

 

3.10.8 Analytiker och rådgivare  

Denna kategori består av rådgivare till ägare eller potentiella ägare, kreditgivare och andra som vi 

nämnt i ovanstående intressentgrupper. Rådgivare och analytiker har samma intresse av 

redovisningen som ovanstående intressenter. Dessa individer har till skillnad från andra 

intressentgrupper expertkunskap inom området. Därför kan deras förståelse och tolkningar av 

informationen skilja sig från dessa (Tagesson & Öhman, 2010, ss. 17-18).   
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3.11 Vår modifierade intressentmodell 
Vi använder oss utav en modifierad intressentmodell som utgångspunkt i denna studie där vi har 

företaget som tillämpar K3 som modellens kärna. Vi utgår ifrån att företaget har ett ömsesidigt 

beroende till sina intressenter för att kunna överleva. Intressenterna som ingår i vår modell är: 

staten, lärosäten, konsulter/experter, finansiella föreningar, företagsfrämjande organisationer och 

övriga. Det företag som kommer att tillämpa K3 har olika relationer till dessa intressenter i olika 

grad och omfattning. Därför har vi kategoriserat in de olika instanserna i nedanstående grupper 

för att sedan undersöka och redogöra för vilka åsikter och attityder dessa har gällande K3.  

 

 

Figur 1. Modifierad intressentmodell 18.  

                                                 
18
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4. Remissvar 

I detta kapitel görs en sammanställning av 13 instanser och deras remissvar beträffande K3-

regelverket. Därefter sker en sammanställning av de huvudsakliga argument och åsikter kring det 

nya regelverket. Dessa har vi delat in i följande kategorier: användarvänligheten, anpassningen 

till IFRS, förhållandet till gällande lagar samt god redovisningssed. Samtliga remissvar finns 

tillgängliga på BFNs hemsida
19

.  

  

4.1 Om Remissinstanserna 

4.1.1 Skatteverket 

Skatteverket är en förvaltningsmyndighet vars huvudverksamhet utgörs av beskattning, 

fastighetstaxering, folkbokföring och registrering av bouppteckningar. De utfärdar också id-kort 

för personer som är folkbokförda i Sverige samt bevakar statens fordringar. På kontoren som 

finns utspridda över hela landet bedrivs den största delen av verksamheten. Mottagande och 

granskning av deklarationer sker på kontoren där även hantering av andra skatteärenden för 

privatpersoner och företag sker. På vissa kontor sköts även folkbokförings- och 

bouppteckningsärenden. Idag finns cirka 10 800 anställda fördelade på ett 100-tal orter runt om i 

landet, varav 340 finns på huvudkontoret beläget i Solna. Skatteverkets vision är ”Ett samhälle 

där alla vill göra rätt för sig”
20

.  

 

4.1.2 Göteborgs Universitet 

GU består idag av cirka 37 000 studenter och mer än 5 000 anställda vilket gör universitetet till 

ett av de största i Nordeuropa. De är också ett av de mest populäraste universiteten i Sverige med 

flest sökande till många program, likaså kurser. GU är ett av landets bredaste och mest 

mångsidiga lärosäten i och med att forskning och utbildning idag bedrivs vid ett fyrtiotal 

institutioner inom de flesta vetenskapsområden. Universitetet är omfångsrikt även på det 

internationella planet där spetskompetens finns inom en rad aktiva forskningsområden. Under 

senare år har samarbetet med samhället och näringslivet fördjupats avsevärt, men även de 

internationella kontakterna och samverkansprojekten
21

. 

 

4.1.3 Uppsala Universitet 

UU är Nordens äldsta universitet och grundades redan 1477. Där bedrivs forskning i världsklass 

och högklassig utbildning som gör global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. De tre 

vetenskapsområdena är humaniora och samhällsvetenskap, medicin och farmaci samt teknik och 

                                                 
19

 BFN (u.å.). Inkomna svar på ”Upprättande av årsredovisning (K3)”. Tillgänglig: 

http://www.bfn.se/remisser/remissvar/K3/remissvar-k3.aspx [2011-05-10].  
20

 Skatteverket (u.å.). Om Skatteverket. Tillgänglig: 

http://www.skatteverket.se/omskatteverket/omoss.4.65fc817e1077c25b832800015922.html [2011-04-19]. 
21

 Göteborgs Universitet (u.å.). Om universitetet. Tillgänglig: http://www.gu.se/omuniversitetet/ [2011-04-19]. 
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naturvetenskap. På universitetet finns cirka 5 500 anställda och cirka 45 000 studenter varav cirka 

23 000 är heltidsstuderande. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten 

och är en viktig samarbetspartner både näringsliv och samhälle. Dessutom erbjuder universitetet 

kompetensutveckling för de som redan är yrkesverksamma och uppmuntrar kontakt mellan 

studenterna och näringslivet
22

. 

 

4.1.4 Far 

Far är branschorganisationen för revisorer och rådgivare. Organisationen bildades den 1 

september 2006. Då gick Sveriges två revisorsföreningar, FAR och Svenska Revisorsamfundet 

SRS samman och bildade FAR SRS. Organisationen gick under detta namn fram till mars 2010 

men numera heter de endast Far och finns till för att utveckla revisions- och 

rådgivningsbranschen. Näringslivet och samhället ges av Far tydliga spelregler, rätt kompetens 

och tillförlitlig information vilket anses vara grunden för tillväxt. Far har cirka 6 500 medlemmar 

som består av dels auktoriserade och godkända revisorer, auktoriserade redovisningskonsulter, 

skattekonsulter, rådgivare och andra specialister, till exempel inom hållbarhetsredovisning. Far 

bedriver sin verksamhet på både det nationella och internationella planet där de utvecklar 

revisions- och rådgivningsbranschen. Detta görs bland annat genom rekommendationer, 

utbildning och remissverksamhet
23

. 

 

4.1.5 SRF  

SRF grundades 1936 och är den äldsta och ledande branschorganisationen för redovisnings- och 

ekonomikonsulter. SRF arbetar för att branschen ska få en sund utveckling samtidigt som man 

ger medlemmarna kontinuerlig kvalitets- och kompetenshöjning. Förbundet har över 4 500 

medlemmar och dessa i sin tur ger ekonomisk service till över 200 000 företag. SRFs egna 

utbildningsbolag SRF Ekonomiutbildning AB bedriver den omfattande informations- och 

utbildningsverksamheten som sker inom SRF. Vidare följs de förändringar som sker inom 

ekonomiområdet och SRF påverkar lagstiftningen genom remissarbete men även samarbete med 

olika myndigheter och organisationer. SRF går att finna representerat i ett flertal normgivande 

organ. De företag som samarbetar med en SRF-konsult kan känna sig trygga eftersom förbundet 

gör tillsyn och ställer krav på sina konsulter som i sin tur har en gedigen utbildning och lång 

praktisk erfarenhet med sig
24

. 

 

4.1.6 Ingblad och Lundqvist 

Sten-Eric Ingblad är redovisningsexpert och har en mångsidig karriär bakom sig. Bland annat har 

han varit vetenskaplig ledare i redovisning vid Högskolan i Borås samt varit universitetslektor vid 

Handelshögskolan i Göteborg. Förutom dessa jobb vid akademiska institutioner har han varit 

                                                 
22

 Anna Malmberg (u.å.). Uppsala Universitet i korthet. Tillgänglig: http://www.uu.se/node48 [2011-04-18]. 
23

 Far (u.å.). Om Far. Tillgänglig: 

http://www.far.se/portal/page?_pageid=114,340195&_dad=portal&_schema=PORTAL [2011-04-26]. 
24

 Petra Lagnehag Zars (u.å.). SRF – den ledande organisationen. Tillgänglig: 

http://www.srfkonsult.se/portal/page/portal/srf/om_srf [2011-04-26]. 
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redovisningsexpert hos PwC och har även givit ut ett flertal utbildningsböcker i 

externredovisning. Dessutom har han flera gånger anlitats av organisationer som 

Redovisningsrådet, Bokföringsnämnden och Far då redovisningsnormer skulle tas fram. Vidare 

kan nämnas att Ingblad under senare år medverkat i rättsprocesser med anknytning till 

redovisningsområdet
25

. 

Pernilla Lundqvist är aktiv inom redovisningsområdet och är redovisningsspecialist vid KPMG i 

Göteborg. Förutom detta har hon också varit verksam vid Högskolan i Borås och är fortfarande 

verksam vid Handelshögskolan i Göteborg. Vidare är Lundqvist en mycket uppskattad lärare på 

Far Akademi och ansvarig för Far Akademis IFRS-dag
26

. Dessutom medverkar Lundqvist i att 

skriva remissvar men även artiklar om vad som händer inom redovisningsområdet
27

.  

 

4.1.7 Finansbolagens förening 

Denna förening är finansbolagens branschorganisation och består av medlemmar utifrån två olika 

kategorier. Dels är det finansbolag som med Finansinspektionens tillstånd enligt lagen om bank- 

och finansieringsverksamhet bedriver finansieringsverksamhet, alltså kreditmarknadsbolag. Den 

andra kategorin består av medlemmar som inte har detta tillstånd men bedriver 

finansieringsverksamhet, alltså finansiella institut. Skillnaden mellan de två olika är att de 

sistnämnda inte finansierar sin verksamhet med medel från allmänheten. De är skyldiga att 

registrera sin verksamhet till Finansinspektionen men står inte under inspektionens tillsyn som 

kreditmarknadsbolagen gör. Däremot görs kontroll av vissa delar av verksamheten, bland annat 

ledningen och de interna reglerna om penningtvätt. Finansbolagens förening bildades 1960 och 

finns till för att samordna medlemmarnas gemensamma informationsverksamhet. Föreningen är 

också branschens remissorgan i lagstiftningsfrågor och ger service i olika frågor till 

medlemmarna. Förhållandena på den svenska kreditmarknaden förmedlas av föreningen genom 

olika utskick, statistik och seminarier. Vidare är Finansbolagens förening medlem i de europeiska 

organisationerna Eurofinas (European Federation of Finance House Associations) samt 

Leaseurope (European Federation of Leasing Company Associations)
28

. Exempel på medlemmar 

i Finansbolagens Förening är GE Capital AB, Ikano Bank Företag, Resurs Bank AB 

(Affärsområde Finans) samt Volkswagen Finans Sverige AB
29

. 

 

4.1.8 Sydsvenska Industri- och Handelskammarens Redovisningskommitté 

SIHR är en del av Handelskammaren I sydsvenska företags intresse. Detta är en privat 

näringslivsorganisation som finns till för sydsvenska företags intresse. Med bland annat 

                                                 
25

 Far Akademi (u.å.). Om Sten-Eric Ingblad. Tillgänglig: http://www.farakademi.se/Larare-Far-Akademi/Ingblad-

Sten-Eric/ [2011-04-26]. 
26

 Far Akademi (u.å.). Om Pernilla Lundqvist. Tillgänglig: http://www.farakademi.se/Larare-Far-

Akademi/Lundqvist-Pernilla/ [2011-04-26]. 
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 Far Akademi (2009-11-16).  Om Pernilla Lundqvist. Tillgänglig: http://www.farakademi.se/Ekonomi-o-

Styrning/Redovisningsratt-och-god-redovisningssed-ar-roligast/ [2011-04-26]. 
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 Finansbolagens Förening (u.å.). Om Finansbolagens Förening. Tillgänglig: http://www.finansbolagens-
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 Finansbolagens Förening (u.å.). Föreningens medlemmar. Tillgänglig: http://www.finansbolagens-

forening.se/medlemmar [2011-04-19]. 
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utveckling av infrastruktur och utbildningssystem påverkar de företagens villkor. Genom service 

inom internationell handel och utbildningar stöder de affärer. De för samman företag i olika 

nätverk och genom över 100 möten årligen. Drygt 2 800 medlemsföretag finns idag i olika 

storlek belägna i Skåne, Blekinge, Kalmar, Kronobergs och södra Hallands län. Syftet med 

handelskammaren är att göra Sydsverige till en bättre plats för affärer. Detta görs bland annat 

genom att strategiskt utveckla regionen och bedriva lobbyverksamhet för att påverka 

näringslivets villkor. Affärer underlättas av SIHR som bistår med service och råd och de erbjuder 

även handelsdokument vid internationella affärer i och med att de är experter på export och 

import. Rådgivning om Tyskland samt nätverk för Baltikum och Kina är också något som 

handelskammaren erbjuder
30

. 

 

4.1.9 Bolagsverket 

Bolagsverkets vision är att vara bästa myndigheten för företagande. Det är de som: tar emot 

registrering av företag och föreningar, tar emot inskickade årsredovisningar, registrerar 

företagsinteckningar, ger beslut om likvidationer, ger information från sina register samt erbjuder 

läsning och registrering av kungörelser i Post- och Inrikes Tidningar. Uppdraget är att ge goda 

förutsättningar för näringslivet. Vidare vill de skapa en bra infrastruktur och ge de besked som 

företagsamma människor behöver för att nå sina mål. Att göra det enklare att starta företag rent 

praktiskt görs genom Bolagsverkets e-tjänster. Myndigheten bedrivs inte med skattemedel, utan 

finansieras med avgifter för Bolagsverkets tjänster. Sammanfattningsvis kan sägas att 

Bolagsverkets verksamhetsidé går ut på att granska, registrera och informera, där strävan är ett 

enkelt företagande och ett rättssäkert näringsliv. Samordning och utveckling av effektiva tjänster 

görs för att gynna företag och företagande
31

. 

 

4.1.10 Svenskt Näringsliv 

Svenskt Näringsliv företräder företagen i Sverige och det långsiktiga målet är att Sverige återigen 

skall finnas i toppen i den internationella välståndsligan. Uppdraget är att öka förståelsen för den 

verklighet företagen befinner sig i och inrikta sina krafter på att alla företag i Sverige ska ha bästa 

möjliga förutsättningar för att verka och växa. Organisationen företräder idag cirka 60 000 små, 

medelstora och stora företag som är organiserade i 49 bransch- och arbetsgivarförbund. Dessa 

förbund i sin tur är det som utgör föreningen Svenskt Näringslivs medlemmar. Opinionsbildning, 

kunskapsspridning, utveckling av nya idéer och framtagande av konkreta förslag är aktiviteter 

som Svenskt Näringsliv jobbar med för att skapa ett bättre företagsklimat. Ett bättre 

företagsklimat ger fler företag, fler växande företag och slutligen fler jobb. Dessutom värnar 

Svenskt Näringsliv och arbetsgivarförbunden om kollektivavtalens konkurrenskraft. Detta görs 

genom att se till att avtalens innehåll stödjer företagens utveckling och behov
32

. 
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4.1.11 Statistiska Centralbyrån 

SCB är en förvaltningsmyndighet vars huvudsakliga uppgift är att få fram statistik för 

beslutsfattande, debatt och forskning. De vanligaste uppdragsgivarna är regeringen och olika 

myndigheter. Därutöver är det aktörer inom det privata näringslivet och forskare som efterfrågar 

SCBs tjänster. Huvuduppgiften är att producera och nå ut med statistisk data. Men i uppgifterna 

ingår också att stödja och samordna det svenska systemet för officiell statistik. Till sist men inte 

minst så medverkar SCB också i det internationella statistiska samarbetet
33

.  

 

4.1.12 Castellum 

Castellum är ett fastighetsbolag som hör till ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i 

Sverige. Fastigheterna består av kommersiella lokaler och dess värde uppgår till cirka 32 

miljarder kronor. Bolaget har sex helägda dotterbolag som äger och förvaltar dessa fastigheter 

lokaliserade inom fem tillväxtregioner. Dessa regioner är Storgöteborg (inklusive Borås, 

Kungsbacka, Halmstad), Öresundsområdet (Malmö, Lund, Helsingborg). Storstockholm, 

Mälardalen (Örebro, Västerås, Uppsala) samt Östra Götaland (Jönköping, Linköping, Värnamo, 

Växjö). Fokus för verksamheten ligger på tillväxt i kassaflöden. Detta i samklang med en stabil 

kapitalstruktur ger bolaget förutsättningar för en god värdetillväxt. Samtidigt kan aktieägarna 

erbjudas en konkurrenskraftig utdelning
34

.  

 

4.1.13 Sveriges Byggindustrier 

Sveriges Byggindustrier är byggföretagens bransch- och arbetsgivarorganisation. Deras uppdrag 

är att bidra till en stabilt hög och hållbar tillväxt. Vidare ska de arbeta för sunda marknadsvillkor 

och aktuella medarbetarrelationer inom hela byggsektorn. Deras vision är ett hållbart 

samhällsbyggande i världsklass och det prioriterade målet är en attraktiv byggbransch. Denna 

kännetecknas bland annat av en bransch utan svartarbete, stabila regelverk och fungerande 

konkurrens. De prioriterade projekten är ett modernt medarbetaravtal samt en bransch utan 

svartarbete
35

. Vidare arbetar organisationen för redovisningsnormer och finansiell information 

som gynnar branschen. De tar initiativ till förslag om ny lagstiftning, bevakar aktuella 

utredningar och sammanfattar synpunkter i frågor som rör branschens problem gällande skatter 

och redovisning
36

. Vägledningen och branschrekommendationerna som Sveriges Byggindustrier 

ger ut kan påstås ge uttryck för branschpraxis och god redovisningssed i branschen (Johansson, 

2010, s. 74). 
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4.2 K3 utifrån ett användarperspektiv 
Enligt nedanstående tabell ges en överblick för vilka åsikter instanserna har yttrat vad gäller 

användarvänligheten i K3. Detta innefattar struktur, tillämpbarhet, nivån på ställda krav och 

andra aspekter relaterat till dess utformning. Majoriteten av instanserna har yttrat invändningar 

mot ovanstående kategorier.    

 

Användarvänlighet 
   Instans Positiva Negativa Ej tagit ställning 

Skatteverket 
 

X 
 Göteborgs Universitet 

 
X 

 Uppsala Universitet 
 

X 
 Far 

 
X 

 SRF 
 

X 
 Ingblad & Lundqvist 

 
X 

 Finansbolagens Förening 
  

X 

SIHR 
 

X 
 Bolagsverket X 

  Svenskt Näringsliv 
 

X 
 SCB 

 
X 

 Castellum 
 

X 
 Sveriges Byggindustrier 

 
X 

  

Figur 2. Överblick av instansernas åsikter kring användarvänligheten. 

 

4.2.1 Strukturen 

I stort sett samtliga instanser har varit väldigt kritiska till strukturen som framställs i K3. 

Framförallt är instanserna väldigt skeptiska till att texten som står i det allmänna rådet upprepas i 

kommentardelen som följer. Detta ställer höga krav på läsaren. Kritiken är mångsidig mellan de 

olika instanserna vilket innebär att yttrandena är av varierande art.  

GU liksom majoriteten av de andra instanserna menar att K3 är väldigt omfattande och svårläst. 

Anledningen till detta menar universitetet är just att all text i det allmänna rådet återupprepas i 

kommentarerna. Universitetet anser det underligt att ett förenklingsregelverk som K3 ska göra 

redovisningsnormerna mer svårlästa. Svenskt Näringsliv anser att BFN har mycket utrymme att 

åstadkomma en mer strukturerad och pedagogisk vägledning. Den nuvarande utformningen gör 

det svårt att reda ut kravens omfattning och regelverkets innebörd. Sveriges Byggindustrier 

instämmer med Svenskt Näringsliv och tillägger att användaren av regelverket i flera fall tvingas 

hämta information från IFRS/IAS för att få vägledning vilket försvårar tolkningen av regelverket. 

Även Far menar att användarvänligheten inte är tillräckligt bra i utformningen av K3 vilket gör 

det svårt för läsaren att använda vägledningen. De anser att det vore bättre om kommentarerna 

funnits i direkt anslutning till respektive punkt i det allmänna rådet istället för efter varje kapitel 

infoga kommentarer som inte tillhör enskilda punkter i kapitlet utan gäller mer allmänt. Far 
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tillägger också att det är väldigt viktigt att läsbarheten förbättras genom rätt struktur och därför 

måste det inledningsvis beskrivas hur regelverket ska läsas och förstås. Skatteverket menar att 

vägledningen skulle bli mer användarvänlig om den grundar sig på kommentarerna följt av en 

bilaga efter kommentarerna bestående av ett samlat allmänt råd.   

SRF slår fast att kommentarer ska berika normeringen och inte vara ren upprepning. Därför bör i 

princip all upprepning som finns i K3 slopas. Ingblad och Lundqvist delar SRF uppfattning och 

menar att det är orimligt att kommentartexten upprepar det allmänna rådet ordagrant. Detta anses 

fördröja läsningen och öka textens volym. För att K3 ska vara läsbart måste detta skrivas om. 

Till skillnad från övriga instanser ser Bolagsverket positivt på strukturen av K3 och vill 

framförallt betona vissa fördelar. De är nöjda med den nuvarande uppställningen då de menar att 

det är enkelt för läsaren och användaren att följa K3 då bland annat kommentarer och exempel 

redovisas under varje kapitel.    

Flera instanser menar också att vägledningen refererar till ÅRL, men att detta inte görs 

systematiskt. GU skriver att kommentarerna till samtliga kapitel i utkastet hänvisar till lag på ett 

inkonsekvent sätt. I remissbrevet står det att K3 ska läsas parallellt med ÅRL, men med 

nuvarande struktur blir följderna att det är svårt för läsaren att veta när lagen ska läsas parallellt 

och inte. Ingblad och Lundqvist instämmer med denna uppfattning och menar att det är ologiskt 

att det endast refereras till ÅRL i vissa delar av K3. De ställer sig därför frågan varför viss 

hänvisning till och upprepning av ÅRL sker i K3 om det ändå krävs att lagen läses parallellt. Far 

har också invändningar mot hur BFN väljer att hänvisa till svensk lag och då framförallt ÅRL. 

Det finns ingen konsekvent hänvisning, ibland hänvisas till lag, ibland citeras lagen, ibland 

refereras till den och det förekommer också text från förarbeten. Far menar att detta försvårar för 

användaren att bedöma när lagtexten bör läsas. Far föreslår att det konsekvent bör användas citat 

från lagtexten, åtminstone i kommentardelen.  

 

4.2.2 Tillämpningen 

Många av instanserna har även åsikter kring vilka företag som ska tillämpa K3 och då framförallt 

om det ska vara tvingande eller frivilligt för större onoterade företag att tillämpa regelverket. 

Hela K-projektets struktur har även ifrågasatts där instanserna delar olika åsikter. 

 

4.2.2.1 Företagsformer 

K3 är inte enbart tillämpligt för aktiebolag och ekonomiska föreningar, utan också för vissa andra 

företagsformer som omfattas av 6 kap. BFL. Detta menar UU är en problematisk fråga då det 

allmänna rådet för andra företagsformer än aktiebolag och ekonomiska föreningar är 

svårtillämpat på en del punkter. Särskilda regler som gäller för aktiebolag och ekonomiska 

föreningar finns inte för till exempel handelsbolag och enskilda näringsidkare vilket innebär att 

K3 är i första hand inriktat på just aktiebolag och ekonomiska föreningar. Detta ger problem för 

andra företagsformer vilket enligt UUs mening måste åtgärdas innan BFN fattar beslut om K3-

regelverket. SRF instämmer och anser att det bör finnas fler specialregler som gäller för enskilda 

näringsidkare och handelsbolag då K3 kommer att utgöra huvudregelverket även för dessa 

företagsformer.  
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4.2.2.2 Obligatoriskt eller inte? 

Det har framkommit olika åsikter och kritik riktat mot BFNs krav att K3 ska tillämpas av större 

onoterade företag. SIHR anser att K3 inte bör bli tvingande för något företag. De menar att större 

aktiebolag eller ekonomiska föreningar bör få upprätta sin årsredovisning enligt K2. SIHR menar 

även att det inte framgått om K3-regelverket kommer att vara tvingande för större aktiebolag och 

ekonomiska föreningar. I konsekvensutredningen står det dock att K3 ska kunna tillämpas av alla 

företag som upprättar årsredovisning men att K3 för vissa företag blir frivilligt och för vissa 

tvingande.  

SIHR tolkar innebörden som att större aktiebolag och ekonomiska föreningar inte kommer att 

kunna välja att upprätta sin årsredovisning enligt K2 som innehåller färre valmöjligheter och 

bedömningar som underlättar för företagen samt minskar den administrativa bördan.  

Finansbolagens förening anser även att det inte bör införas något krav att tillämpa K3 trots 

behovet av enklare regler för mindre och medelstora företag. Föreningen anser att K2 reglerna 

ska vara huvudregelverket för alla onoterade aktiebolag framför K3. Ingblad och Lundqvist delar 

delvis denna åsikt, men menar att alla K-paketen som gäller och kommer att gälla utgör tolkning 

och utfyllnad av ÅRL. De bestämmelser som återfinns i K2 måste därför även få tillämpas av ett 

K3-företag och viceversa.  

Bolagsverket har dock en skild uppfattning kring vilka bolag som ska tillämpa K3. De har inte 

uttryckt någon kritik kring den föreslagna användningen, utan uppskattar enkelheten i 

tillämpningen som blir följden av att företaget som väljer att tillämpa K3 tvingas följa de angivna 

reglerna i sin helhet. 

SIHR anser vidare att användningen av K3 ska vara efterfrågestyrd och inte regleras av om ett 

företag är större eller mindre enligt gränsvärdena i ÅRL. Detta anser kommittén inte motiverar 

den försvåring som upprättandet av årsredovisningen enligt K3 kommer att innebära. Det framgår 

även i konsekvensutredningen att K3 är anpassat för företag med flera externa intressenter och 

som kan efterfråga externt kapital. Om ett större företag av det skälet ska tillämpa K3, anser 

SIHR att det avgörs bäst av det företaget. 

 

4.2.2.3 Avsaknaden av förhållandet till annan normgivning 

En annan aspekt som många instanser har uppmärksammat och efterfrågat är hur K3 förhåller sig 

till annan normgivning som tillämpas i praktiken i dagsläget. Svenskt Näringsliv saknar 

exempelvis hur K3 förhåller sig till bland annat BFNAR och RR. Svenskt Näringsliv skulle vilja 

se någon form av ”övergångstabell” som påvisar detta. Detta skulle underlätta övergången till K3 

och även för användarna av årsredovisningen. Det anses också värdefullt om K3 kompletteras 

med vilka huvudsakliga skillnader som föreligger mellan K3 och IFRS for SMEs. Samma 

uppfattning har även UU som efterfrågar en inledning eller förord till regelverket där skillnader 

och likheter mellan K2 och IFRS for SMEs presenteras. En närmare beskrivning av hela K-

projektet skulle också vara önskvärt enligt universitetet. Far har också invändningar kring 

ovanstående åsikter och saknar tydliga regler som beskriver under vilka omständigheter som 

företag får byta från K3 till K2. Branschorganisationen anser även att klyftan mellan K2 och K3 

är för stor vilket kan avskräcka mindre företag att vilja tillämpa K3 framför K2. 



39 

 

Finansbolagens förening anser vidare att BFNs konsekvensutredning avseende nytt allmänt råd 

för upprättande av årsredovisning ger en ofullständig bild av hur detta kommer att påverka 

företagen. Föreningen anser att det är svårt att bedöma effekterna av K3 då det varken finns 

underlag som anger hur många företag som kommer att bli skyldiga att använda K3 samt hur 

många företag som tillämpar RRs regler som bygger på IFRS. 

 

4.2.3 Nivån på de krav som anges i K3 

Flera instanser ställer sig frågan om K3 verkligen ska ställa så höga krav i vissa avseenden. Ett 

område som diskuteras mycket i detta fall är Kapitel 17 – Materiella anläggningstillgångar.  

 

Instansernas starkaste argument mot att komponentavskrivningar ska vara tvingande är den ökade 

administrativa bördan som kommer drabba berörda företag. Svenskt Näringsliv, Sveriges 

Byggindustrier och Castellum yttrar bland annat att byggnader är väldigt komplexa tillgångar och 

kravet på komponenturskiljning skulle innebära en ökad administrativ börda och ökade 

kostnader. Merarbetet och även kostnaderna som kommer att belasta företagen består i att över 

årtionden hantera den stora mängd komponenter som byggnader består utav. Svenskt Näringsliv 

menar att många företag skulle få det svårt, eller närmast omöjligt att upprätta en sådan 

redovisning. 

 

Castellum lägger fram ett exempel med en fastighetsportfölj om 600 fastigheter. Vidare består 

varje fastighet av 10 komponenter och 5 investeringar per år. Detta skulle medföra 30 000 

avskrivningsplaner eller bedömningar som skall göras årligen avseende livslängd samt restvärde. 

Komponentavskrivningarna kommer enligt Castellum att medför för många bedömningar och 

antaganden, utan att tillföra mervärde.  

 

Ingblad och Lundqvist tillägger att det måste finnas en övergångsregel avseende den 

komponentsats som krävs i kapitel 17 – Materiella anläggningstillgångar. SRF är inne på samma 

spår och menar att om dessa krav på komponentavskrivning kommer ställas, så bör en 

övergångsregel finnas. Denna regel bör vara i form av en lättnadsregel som säger att endast 

framåtriktad tillämpning krävs av regeln för komponentavskrivning. Annars kommer detta enligt 

SRF innebära en orimlig arbetsinsats för bland annat många fastighetsbolag.   

 

Ingblad och Lundqvist tillägger även att det är alltför stora skillnader mellan K2 och K3 vilket 

medför större skillnader jämfört med idag. Flertalet Svenska företag kommer att hamna 

häremellan på grund av att K2 har för många brister och K3 blir för svårt. De menar att ett 

mindre företag måste kunna följa ÅRL utan att drabbas av en mängd andra krav som K3 samt K2 

orsakar. 
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4.2.3.1 Upplysningskraven 

Stark kritik har även riktats mot de upplysningskrav som anges i K3 som innebär en ökad 

informationsskyldighet jämfört med vad som ställs i nuvarande normgivning.  

Far hoppas på att endast mycket små företag ska välja att tillämpa K2 och att de flesta ska välja 

att tillämpa K3. Men som situationen ser ut idag tror Far att många företag kommer, om 

möjlighet finns, att välja att tillämpa K2 eftersom K3 ställer alldeles för höga krav som kräver 

mycket resurser att följa. UU menar att de särregler för mindre företag som tillämpar K3 istället 

för K2 bör elimineras. Anledningen är att intressenterna idag måste ta ställning till skillnader 

mellan fyra till fem regelverk vid bedömning av ett företag. Dessa regelverk anses vara K1, K2, 

K3 och full IFRS samt förståelse för de skillnaderna mellan regelverken.  

Ett krav som de flesta instanser har invändningar mot är kravet om att upplysa om verkligt värde 

på förvaltningsfastigheter. Castellum menar att de upplysningskrav för varje förvaltningsfastighet 

som ställs om bland annat verkligt värde, metod och betydande antaganden som används för att 

fastställa det verkliga värdet samt om det finns väsentliga åtaganden att köpa, uppföra, reparera, 

underhålla eller förbättra förvaltningsfastigheten är för krävande. Castellum anser att dessa krav 

på upplysningar för förvaltningsfastigheter är oskäligt och medför en affärsmässig exponering vid 

förhandling av enskilda fastigheter. Årsredovisningarna blir även enormt omfattande i de fall 

bolag innehar många fastigheter. Far hävdar även att denna upplysning går emot 

förenklingsutredningen där det framgår att inga företag behöver lämna upplysning om 

taxeringsvärden. 

Svenskt Näringsliv påpekar även att det ställs upplysningskrav om inkomstskatter som innebär en 

markant ökning av informationsskyldigheten som tillför mycket begränsade mervärden.  

Ingblad och Lundqvist ställer sig skeptiskt till att BFN ställer krav utöver ÅRL. De anser att BFN 

måste ta ställning till om de ska följa ÅRL krav och inte tillägga ytterligare krav. Om det ställs 

ytterligare krav så bör det finnas en anledning till detta, vilket Ingblad och Lundqvist inte ser i 

dagsläget. De menar att krav utöver de krav som ställs av ÅRL bör minimeras, framförallt för 

mindre företag som väljer att följa K3.  
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4.3 Förhållandet till gällande lagar 
Samtliga instanser som yttrat sig kring förhållandet till gällande lagar gör påpekanden om 

innehållet i K3 som på ett eller annat sätt inte förhåller sig till gällande lagar. I vissa fall finns det 

regler som går utöver de regler och krav som ställs i ÅRL och andra regelverk. I andra fall är det 

avsaknaden av specifika regler och punkter i K3 som instanserna anmärker på. 

 

Förhållandet till svenska lagar 
 Instans Positiva Negativa Ej tagit ställning 

Skatteverket 
 

X 
 Göteborgs Universitet 

 
X 

 Uppsala Universitet 
  

X 

Far 
 

X 
 SRF 

 
X 

 Ingblad & Lundqvist 
 

X 
 Finansbolagens Förening 

  
X 

SIHR 
  

X 

Bolagsverket 
  

X 

Svenskt Näringsliv 
  

X 

SCB 
  

X 

Castellum 
 

X 
 Sveriges Byggindustrier 

 
X 

  

Figur 3. Överblick av instansernas åsikter gällande hur K3 förhåller sig till svenska lagar. 

 

4.3.1 Avvikelser från lagen 

När det gäller avvikelser från svensk lag anser Far att K3 inte på något sätt ska eller får avvika 

från svensk lag. Far har, liksom flera andra instanser identifierat områden där K3 gör dessa 

avvikelser. Skatteverket ställer sig även frågan om lagstadgade principer ens ska behandlas i K3 

medan Ingblad och Lundqvist anser att det allmänna rådet bör rensas från alla ”ska” och ersättas 

med ”bör”. 

Vidare menar Ingblad och Lundqvist menar att K3 strider mot ÅRL bland annat på grund av att 

K3 anger förbud mot redovisning av extraordinära poster, förbud mot reversering av 

goodwillnedskrivning samt förbud mot poolningsmetoden trots att ÅRL tillåter detta. De tillägger 

även att det allmänna rådet ska följas enligt ÅRL när det uppkommer en regelkollision. Det 

innebär att ÅRL ska tillämpas och regeln i det allmänna rådet förblir utan värde. Flera andra 

instanser är inne på samma spår, bland annat SRF. Utifrån följande antagande ifrågasätter Ingblad 

och Lundqvist BFNs strategiska upplägg och menar att det i detta fall visar ohållbarhet. 

GU skriver att BFN är en statlig myndighet som enligt regeringsformen inte får ge ut bindande 

normer. De får endast ge ut allmänna råd, rekommendationer och dylikt. BFN har vid tidigare 

utgivningar av allmänna råd tolkats som att de har varit bindande då nämnden formulerar 
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påbudsreglerna med ”ska” istället för ”bör”. GU menar att bokföringsskyldiga som följer K3 då 

kan fråga sig varför de ska följa allmänna råd när BFN inte följer grundlagen. Det ska vara en 

självklarhet för företag som omfattas av ÅRL att kunna följa bestämmelserna i denna lag, men 

detta går inte enligt K3. Universitetet menar att oavsett vilken kompletterande normgivning ett 

icke-noterat företag väljer att använda så ska de alltid kunna tillämpa de bestämmelser som lagen 

tillåter eller kräver. Utöver detta finns en rad krav som står i K3 men som inte överhuvudtaget 

finns i lag och som alla som tillämpar K3 måste följa enligt nuvarande lydelser i K3.   

Flera instanser har ifrågasatt BFNs ”skall-regler” eller ”skall-krav” som ställs i K3. Ingblad och 

Lundqvist tar upp reversering av tidigare nedskriven goodwill som krävs av ÅRL, men förbjuds 

enligt K3. Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar är ett annat exempel på när BFN 

stramar åt ÅRLs frivillighet att göra nedskrivning även om värdenedgången inte är bestående 

genom att bli en ”skall-regel” i K3. Sveriges Byggindustrier anser att BFN stramat åt det som 

anges i ÅRL gällande kassaflödesanalys. I K3 nämns att samtliga företag som följer K3 ska 

upprätta en kassaflödesanalys, medan det i ÅRL anges att endast större företag måste lämna en 

finansieringsanalys. Sveriges Byggindustrier menar att detta krav inte ska omfatta mindre företag 

som väljer att tillämpa K3. På så vis överensstämmer K3 med ÅRL.    

I K3 utesluts den progressiva avskrivningsmetoden av materiella anläggningstillgångar. Enligt 

IFRS for SME och ÅRL utesluts inte denna metod. Far liksom Ingblad och Lundqvist anser att 

det är felaktigt att utesluta denna metod enligt K3 då utgångspunkten i ÅRL menar att tillgången 

ska skrivas av på ett systematiskt sätt över nyttjandeperioden.  
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4.4 Förhållandet till IFRS for SMEs 
 

Av de instanser som har yttrat sig kring att utgångspunkten i K3 baseras på IFRS for SMEs anser 

sex av sju att detta är positivt. Viss kritik framförs dock då flertalet instanser anser att K3 avviker 

från IFRS for SMEs när det inte är motiverat.   

 

K3 baserat på IFRS for SMEs 
  Instans Positiva Negativa Ej tagit ställning 

Skatteverket 
  

X 

Göteborgs Universitet X 
  Uppsala Universitet 

  
X 

Far X 
  SRF X 
  Ingblad & Lundqvist X 
  Finansbolagens Förening X X 

 SIHR 
  

X 

Bolagsverket 
  

X 

Svenskt Näringsliv X 
  SCB 

  
X 

Castellum 
  

X 

Sveriges Byggindustrier 
  

X 
 

Figur 4. Överblick av instansernas åsikter om att IFRS for SMEs ligger till grund för K3. 

 

4.4.1 IFRS for SMEs som utgångspunkt för K3 

GU ser väldigt positivt på att K3 grundas på IFRS for SMEs. De menar att utgångspunkten för 

nuvarande utbildning på grundläggande nivå är ÅRL med kompletterande normgivning. Därefter 

sker övergång till full IFRS. Det är därför mer fördelaktigt utifrån ett utbildningsperspektiv att K3 

överensstämmer till stor del med IFRS for SMEs då övergången från svenskt regelverk till full 

IFRS skulle underlättas. Universitetet anser också att det kommer att gynna in- och utresande 

studenter då K3 ligger nära IFRS for SMEs samt att det är viktigt att det finns en tydlig struktur 

och logik i regelverket. 

GU och majoriteten av de andra instanserna anser att K3 ska följa IFRS for SMEs så långt det är 

möjligt. De undantag som ska ske är de som är motiverande av svensk lag, så som ÅRL, IL och 

ABL. Skulle andra avvikelser ske ska det finnas goda skäl till detta.   

Svenskt Näringsliv är tacksamma för att utgångspunkten för K3 är IFRS for SMEs. De menar 

vidare att internationella regelverk som väsentligt skiljer sig från internationellt etablerade 

standarder medför högre fullgörandekostnader, inte minst för internationellt verksamma företag. 

Med inriktningen som BFN har valt kan dessa risker minimeras. Svenskt Näringsliv anser att 

BFN ska anpassa vägledningen ytterligare till de exempel som finns i IFRS for SMEs. För de 
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företag som kommer att tillämpa K3 är det av stort värde att kunna utläsa när normgivningen i K3 

överensstämmer med internationella regelverk eller inte. Finansbolagens förening ser också 

positivt på BFNs beslut att genom K3 implementera IFRS for SMEs. Anledningen till detta är att 

det öppnar upp möjligheten för de företag som vill använda sig utav reglerna i IFRS for SMEs, 

dock med nödvändiga anpassningar. Föreningen anser dock att IASBs ansats att bygga IFRS for 

SMEs på IFRS är i grunden fel. De regler som återfinns i IFRS har tagits fram för att tillgodose 

de noterade företagens intressenter och aktiemarknaden. Dessa regler är komplicerade och kräver 

expertkunskap. SMEs företagens redovisning fyller inte samma behov som de börsnoterade 

företagen. Dess intressenter har inte heller samma informationsbehov. Finansbolagens förening 

menar även att IFRS inte går att lägga som grund för beskattning utan att den nationella 

lagstiftarens möjligheter i praktiken begränsas och detta gäller även för IFRS for SMEs. För 

företag som tillämpar IFRS, till exempel kreditinstitut, görs därför undantag från IFRS vid 

redovisning i juridisk person. Mot ovanstående bakgrund ställer sig Finansbolagens förening 

frågan om tanken med att IFRS for SME bygger på IFRS ligger i linje med det 

regelförenklingsarbete som pågår i Sverige och inom EU. Detta anser föreningen stå i kontrast 

mot ”bottom up approach” som EU-kommissionen föreslog i sin konsultation gällande översynen 

av bolagsdirektiven och den så kallade ”Think small first principle”. Detta innebär att 

utgångspunkten ska vara SME företagens behov när nya regler tas fram. Finansbolagens förening 

menar även att IFRS är under ständig och snabb förändring vilket kommer att påverka IFRS for 

SMEs. För att kunna påverka kommande regler krävs därför till exempel att intressenter som vill 

uppnå regelförenklingar lyckas påverka IASBs standarder såväl som anpassningen av IFRS for 

SMEs. Finansbolagens Förening påpekar att SME företagens och dess organisationers 

möjligheter och resurser att påverka IASB är starkt begränsade. Även EUs möjligheter att 

påverka standardsättaren är begränsade. Det kommer därför att bli svårt att uppnå regelförenkling 

inom EU, men även nationellt om krav att tillämpa IFRS for SME införs. 

UU gör en jämförelse mellan IFRS och US GAAP för att påvisa att färre regler inte behöver 

innebära enklare upprättning av årsredovisningen. De menar att sett till antal sidor, antalet 

valmöjligheter och antal regler är IFRS enklare. Ur ett annat perspektiv är dock IFRS mer 

komplext än US GAAP i och med att IFRS är ett principbaserat regelverk. Anledningen till att 

regelverket är principbaserat är för att en rättvisande bild av ett företags ställning och resultat inte 

alltid beskrivs på bästa sätt genom att följa anvisningar för upprättande av årsredovisning i 

detaljerade regler. Företagen som följer IFRS behöver ett visst utrymme för bedömningar för att 

kunna ge en rättvisande bild av verksamheten. Det innebär större arbetsinsats och även kunskap, 

kompetens och resurser vilket mindre företag sannolikt inte besitter jämfört med större företag.  

 

4.4.2 Avvikelser från IFRS for SMEs 

Flera instanser har påpekat att K3 avviker från IFRS for SMEs även om det inte är på grund av 

svensk lag. Dessa avvikelser ses därför som omotiverade och instanserna förstår inte varför dessa 

avsteg gjorts. I till exempel kapitel 23 – Intäkter, finns stora avvikelser strukturmässigt jämfört 

med motsvarande kapitel i IFRS for SMEs. GU anser att det är bättre att följa strukturen enligt 

IFRS for SMEs. Utöver detta måste det även göras en genomgående översikt av K3 då det 

förekommer många översättningsbrister från IFRS for SME. 
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Far är skeptisk till att det i kapitel 7 – Kassaflödesanalys, anges att skattebetalningar ska delas 

upp i de olika verksamheterna om de kan hänföras till dessa. Men enligt IFRS for SMEs, i IAS 

samt i RR görs en förenkling eftersom det oftast är praktiskt omöjligt att dela upp 

skattebetalningarna i de olika verksamheterna. Därför anser Far att detsamma skall stå i K3. 

Vidare påpekar Far att vissa delar och meningar bör plockas bort och vissa läggas till, allt för att 

det ska bli mer likt IFRS for SMEs och för att förtydliga vissa aspekter. SRF anser att det kanske 

vore lämpligt att översätta samtliga tilläggsupplysningar som finns i IFRS for SMEs. 

Motiveringen till detta är att det skulle ge stöd åt de som använder regelverket. 

Far menar vidare att tilläggsupplysningarna som finns i IFRS for SMEs i många fall har uteslutits 

i K3. Far anser att dessa upplysningar i de flesta fall är bra och ger användarna värdefull 

information. Vidare är Far kritisk till att det i många fall finns avvikelser i K3 från IFRS for 

SMEs trots att dessa avvikelser inte är påverkade av svensk lag. Ibland är avvikelserna 

strukturella, det vill säga att vissa stycken har förflyttats. I vissa fall finns mer väsentliga 

avvikelser där innebörden blir en helt annan än i IFRS for SMEs. Fars uppfattning är att K3 ska 

följa den struktur som finns i IFRS for SMEs. En annan åsikt som läggs fram av Far är att BFN 

borde informerat remissinstanserna om de avvikelser som gjorts ifrån IFRS for SMEs. Detta 

borde gjorts i form av kommentarer till varje kapitel eller i ett dokument för sig för att underlätta 

för remissinstanserna att göra bedömningar av skälen för avvikelserna. Far har, liksom andra 

instanser också hittat ett antal exempel på felaktiga översättningar av IFRS for SMEs. Vi går 

dock inte in på detaljnivå gällande dessa.  

Far är även kritisk till att finansiella instrument värderade till verkligt värde inte följer den modell 

som finns i IFRS for SMEs. Det går inte att tillämpa säkringsredovisning av ränterisk till verkligt 

värde enligt nuvarande utformning i K3 vilket det gör i IFRS for SMEs. Far kan inte se något skäl 

till denna avvikelse och anser att modellen från IFRS for SMEs även bör finnas i K3. Om BFN 

väljer att inte göra detta så anser Far att de åtminstone måste utöka beskrivningen i den förslagna 

modellen för att den ska bli mer användarvänlig.  

Ingblad och Lundqvist anser att finansiella instrument idag är ett väldigt svårt 

redovisningsområde, en av anledningarna är att det saknas normgivning. K3 gör i dessa kapitel 

avsteg från IFRS for SMEs på grund av ÅRL. Dessa kapitel måste därför vara extra tydliga. SRF 

hänvisar till de exempel som finns i IFRS for SMEs och uppmanar att ta in så många som möjligt 

i K3. GU ser också positivt på att K3 har åtagit sig försöket att tydligare reglera finansiella 

instrument i icke-noterade företag i Sverige. Detta är ett område som länge varit underreglerat 

och svårhanterligt i praktiken. Det är dock väldigt svårläst och så gott som omöjligt att förstå vad 

som avses om användaren inte kan IAS 39.  

Castellum har också kommenterat värdering till verkligt värde, men inte när det gäller finansiella 

instrument, utan fastigheter. De menar att IFRS-reglerna tillåter, även för SME-företagen 

möjlighet att redovisa fastigheter till verkligt värde som innebär att avskrivningar inte görs och 

komponentavskrivningar därmed undviks. Denna möjlighet tillåts inte av K3 vilket Castellum är 

kritiska till. 
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4.4.3 IFRS for SMEs ur ett finansieringsperspektiv 

Reglerna om leasing anser Finansbolagens förening vara speciellt krångliga. Redovisningen av 

leasing i IFRS for SMEs baseras på reglerna i IAS 17. Redovisningen utgår från ekonomiska 

risker och fördelar mellan leasegivaren och leasetagaren samt att leasingavtalet är antingen 

operationellt eller finansiellt. Finansbolagens förening menar att reglerna ändå inte utformats för 

att tillämpas av onoterade företag. Behovet hos SME företagens intressenter har därför inte tagits 

i beaktande. 

För leasetagaren är det fördelaktigare och enklare att redovisa finansiell leasing som operationell. 

Enligt IFRS for SMEs är detta inte tillåtet. Finansbolagens förening menar att den ökade risken 

som operationell leasing innebär för leasegivaren kan leda till att finansiering för SMEs kraftigt 

försämras. De menar även att det kommer att ta tid för leasegivaren att ställa om till ett system 

där både kreditrisk och objektsrisk måste beaktas. Det innebär att det kan bli än mer brist på 

finansiering till SMEs. Finansbolagens förening uppger även att cirka 20 procent av företagens 

investeringar i lös egendom finansieras genom leasing. De tillägger även att den finansiella 

leasingens andel av den totala leasingmarknaden i Sverige uppgår till mer än 95 procent. 

 

4.4.3.1 Ökad eller minskad börda? 

Finansbolagens förening skriver även att kopplingen mellan IFRS for SME och IFRS kan 

förväntas leda till ökad regelbörda och försämra tillgång till finansiering. Motiveringen är att den 

nya standarden som IASB/FASB håller på att utveckla anses vara än mer komplicerad än den 

nuvarande leasingstandard vilket i efterhand kommer att påverka IFRS for SMEs. Vidare anser 

föreningen att operationell leasing ska vara tillåtet vilket skulle minska regelbördan samt bevara 

en viktig finansieringskälla för små och medelstora företag.  

UU menar att K3 sannolikt kommer att ge upphov till förenkling och minskad administrativ 

börda för koncerner där moderbolaget redovisar enligt IFRS och dotterbolaget/en redovisar enligt 

K3-regelverket som är IFRS-liknande regelverk vid redovisning i juridisk person. De menar att 

de främsta lättnaderna består i att dotterbolagen inte behöver räkna om sin årsredovisning enligt 

metoderna som tillämpas i koncernredovisningen. Det kvarstår dock en hel del komplexitet då K3 

avviker från IFRS for SME på grund av det gällande sambandet mellan redovisning och 

beskattning samt ÅRL. Det krävs därför viss justering när dotterbolagens redovisning 

konsolideras i koncernredovisningen. K3-regelverket riktar sig inte enbart på upprättarna av års- 

eller koncernredovisning, utan även till investerare, borgenärer och andra intressenter som har ett 

informationsbehov. För denna grupp kompliceras bilden av att det finns skillnader mellan K3, 

Full IFRS samt IFRS for SME. SIHR menar att IFRS förändras med tiden och skiljer sig allt mer 

från den externredovisning som vi är vana vid. IFRS for SMEs kommer att följa denna förändring 

vilket då även K3 bör göra eftersom utgångspunkten för K3 är IFRS for SME. Denna aspekt finns 

inte omnämnd i remissen. 
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4.5 Förhållandet till god redovisningssed 
Av remissinstanserna framgår att förhållandet till den goda redovisningsseden utifrån K3 inte 

alltid är tillfredsställande. Instanserna som yttrat sig kring hur K3 förhåller sig till god 

redovisningssed anser att regelverket i en del fall inte överensstämmer med denna rättsliga 

standard.   

 

Förhållandet till god redovisningssed 
 Instans Positiva Negativa Ej tagit ställning 

Skatteverket 
  

X 

Göteborgs Universitet 
  

X 

Uppsala Universitet 
  

X 

Far 
 

X 
 SRF 

 
X 

 Ingblad & Lundqvist 
 

X 
 Finansbolagens Förening 

  
X 

SIHR 
  

X 

Bolagsverket 
  

X 

Svenskt Näringsliv 
  

X 

SCB 
  

X 

Castellum 
  

X 

Sveriges Byggindustrier 
  

X 
 

Figur 5. Överblick av instansernas yttranden när det gäller förhållandet till god redovisningssed. 

 

Ingblad och Lundqvist skriver att ÅRL är en ramlag som fylls ut av andra rättskällor som 

förordningar, föreskrifter, lagmotiv, sedvanor och allmänna råd. Förordningar, föreskrifter och en 

sedvana som kan karakteriseras som god redovisningssed är bindande. Det innebär att allmänna 

råd inte är bindande såvida det inte utgör god redovisningssed och det inte går att argumentera för 

någon annan god redovisningssed. Reglerna som står i K3 utgör ingen beskrivning av sed utan 

reglerna utgör inget annat än råd. Ingblad och Lundqvist menar att det har blivit en vana för 

somliga att kalla BFNs allmänna råd för god redovisningssed för att klassas som bindande. Detta 

menar Ingblad och Lundqvist strider mot regeringsformen.  

I God sed nr 3
37

 uttrycker Finansbolagens förening att onoterade företag normalt är fullt 

tillfredsställda med att leasingavtal redovisas med utgångspunkt från den civilrättsliga 

äganderätten. Det innebär att alla leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal vilket 

BFN hindrar. Föreningen anser att det ska vara möjligt att redovisa all leasing som operationell 

vilket även stämmer överens med branschens uppfattning av vad som utgör god redovisningssed 

vid redovisning av leasing.   

                                                 
37

 Finansbolagens Förening (u.å.). En numrerad serie uttalanden där Finansbolagens Förening uttalar sig om vad som 

enligt föreningens uppfattning är god sed. Tillgänglig: http://www.finansbolagens-forening.se/god-sed [2011-05-02]. 
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Både Far och SRF är starkt kritiska till vissa delar av kapitel 26 – Aktierelaterade ersättningar. 

Kritiken riktas mot att kreditposten utgörs av bundet eget kapital vid redovisning av 

egetkapitalinstrumentreglerade program. Detta anser Far gå emot de grundläggande 

uppfattningarna i både ABL och ÅRL men även mot vedertagen god redovisningssed för 

noterade juridiska personer. Far menar att det är aktuellt att redovisa belopp som bundet eget 

kapital (aktiekapital i så fall) först då aktierna har tecknats enligt aktieavtalet eller optionsavtalet. 

Far är väldigt frågande till varför BFN går emot ÅRL, ABL och god sed genom att låsa in kapital 

på detta sätt. Det är trots allt optioner på framtida aktieteckning som dessa program handlar om. 

Far och SRF tar också upp problemet som de finner i kapitel 28 – Ersättningar till anställda. Vid 

överföring av medel till en pensionsstiftelse och beräkning av dess förmögenhet ska 

förvaltningstillgångar som innehas av pensionsstiftelsen värderas enligt 3 kap. 3 § stiftelselagen 

enligt K3. Enligt den paragrafen kan det utläsas att egendom som bland annat fastigheter och 

byggnader ska tas upp till taxeringsvärdet. Far och SRF menar att detta inte överensstämmer med 

god redovisningssed där stiftelsens förmögenhet istället ska beräknas till marknadsvärdet. 
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5. Analys 

Remissinstanserna har alla, på ett eller annat sätt kopplingar till redovisningen och i detta fall 

K3. Vissa instanser har lämnat mycket fylliga remissvar medan andra har lämnat betydligt 

magrare. Några få har lämnat synpunkter på K3 i sin helhet medan andra endast har lämnat 

synpunkter på vissa utvalda delar. I detta kapitel analyserar vi remissvaren utifrån den teoretiska 

referensram vi har lagt fram i kapitel 3.  

  

5.1 K3 utifrån ett användarperspektiv 
Det som är intressant att se är att 11 av13 remissinstanser har yttrat sig kring användarvänligheten 

i K3 med övergripande negativ kritik. I remissvaren från Finansbolagens Förening har vi inte 

kunnat identifiera några kommentarer som berör just själva användarvänligheten i det nya 

regelverket. Endast Bolagsverket har yttrat sig positivt kring detta. 

 

5.1.1 Strukturen 

Bolagsverket menar att strukturen är bra på det sättet att det är enkelt för läsaren att följa K3 då 

bland annat kommentarer och exempel redovisas under varje kapitel. Vi kan inte på något sätt 

hålla med om detta eftersom hela K3 känns tungt att läsa på grund av bland annat brister i själva 

strukturen som vi kommer att analysera nedan. 

Att nästan samtliga instanser som yttrat sig kring användarvänligheten har kommit med negativa 

synpunkter har vi stor förståelse för. Första gången vi skulle sätta oss ner och läsa igenom K3-

utkastet blev vi också väldigt skeptiska till att det konstant skedde en upprepning av vad som stod 

i det allmänna rådet och det som stod i de efterföljande kommentarerna. Läsningen försvårades 

något oerhört och hela upplägget kändes väldigt opedagogiskt. Tanken med K3 är att 

redovisningsarbetet ska förenklas och med detta upplägg så anser vi mer att utvecklingen går åt 

det motsatta hållet. Några av remissinstanserna har förutom att endast kritisera upplägget också 

kommit med konkreta förslag vilket vi ser som positivt. Bland annat har Far yttrat sig om att 

kommentarerna bör finnas i direkt anslutning till det allmänna rådet istället för att ha 

kommentarerna för sig, som ibland gäller mer allmänt istället för en enskild punkt i det allmänna 

rådet. Detta kan vi hålla med om eftersom det inte går att undvika att bläddra fram och tillbaka i 

K3-utkastet när någon viss information söks.  

Refereringen till ÅRL sker inte på ett konsekvent sätt och detta var också något vi 

uppmärksammade när vi läste utkastet. Det görs direkta hänvisningar till lagtext, rena citat 

förekommer, det görs referat till lagtext och ibland förekommer det också text från förarbeten. 

Detta gör att läsaren inte vet när han/hon ska behöva läsa i lagtexten. Ett förslag som Far lägger 

fram är att det endast ska ske citat och då i kommentardelen. Detta vet vi inte om det är den bästa 

lösningen men det positiva är att läsaren inte behöver använda två regelverk parallellt med 

varandra utan kan hålla sig till K3 som ändå sägs bör tillämpas i sin helhet. Då låter det inte 

logiskt att ändå behöva bläddra i ÅRL samtidigt.  
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5.1.2 Tillämpningen 

Tanken är att K3 ska utgöra huvudregelverket för onoterade företag. Många instanser har frågat 

sig om vilka som ska omfattas av K3 och om det verkligen ska bli tvingande för större onoterade 

företag som regelverket vänder sig till i första hand. Problemet som många instanser ser är att K3 

kan tillämpas av andra bolagsformer men det finns inte tillräckliga lättnadsregler i K3 för att 

dessa bolagsformer ska kunna tillämpa regelverket.  

Det framgår också av åsikterna i remissvaren att K3 inte bör vara tvingande för något företag 

utan att varje företag kan välja vilket regelverk som passar deras verksamhet bäst. 

Finansbolagens Förening menar att det är K2 som borde utgöra huvudregelverket, och inte K3. 

SIHR skriver att det borde vara efterfrågan på information som ska styra vilket regelverk som ska 

användas i varje enskilt företag och inte några gränsvärden i ÅRL.  

Eftersom K3 baseras på IFRS for SMEs efterfrågar flera av instanserna ett avsnitt där skillnader 

mellan dessa två regelverk presenteras. Samma sak efterfrågas gällande förhållandet mellan K2 

och K3. En närmare beskrivning av hela K-projektet i sig är också något som efterfrågas. Far 

menar att klyftan mellan K2 och K3 i dagsläget är för stor vilket kan avskräcka många mindre 

företag från att använda K3 som ändå är huvudregelverket. Finansbolagens förening menar vidare 

att den konsekvensutredning som finns idag inte belyser tillräckligt hur K3 kommer att påverka 

företagen.  

Många instanser anser att vissa krav som ställs i K3 är helt orimliga och saknar relevans. Ett 

kapitel som är ständigt återkommande är det som behandlar materiella anläggningstillgångar. 

Enligt K3 ska komponentavskrivningar bli obligatoriska och detta har fått många instanser att 

ställa sig väldigt negativa till. Om denna regel trots allt kommer bli tvingande så anser många 

instanser att den endast ska tillämpas framåtriktat. Om den ska tillämpas retroaktivt skulle det 

ställa ännu mer orimliga krav på företagen. Dels skulle komponentavskrivningen medföra ännu 

fler bedömningar och antaganden utan någon nytta. Dels så skulle det innebära en orimlig 

arbetsinsats för många fastighetsbolag.  

Det finns i K3 flera upplysningskrav som sträcker sig längre än de krav som till exempel finns i 

ÅRL. Instanserna tror att många mindre företag på grund av detta kommer avskräckas från att 

använda huvudregelverket K3 och kommer att hålla sig till K2. Kravet om verkligt värde på 

förvaltningsfastigheter och upplysningskrav om inkomstskatter är exempel på krav som sträcker 

sig längre än ÅRL. Ingblad och Lundqvist menar att inga som helst krav utöver ÅRL bör finnas 

med i K3 så länge det inte finns en god motivering till detta vilket de inte kan se i dagsläget.  

 

5.1.3 Enklare redovisning 

I grund och botten är BFNs K-projekt och i detta fall just K3 är ett försök att minska företagens 

administrativa bördor och skapa bra villkor för företagen. Det är det som varit själva syftet med 

K3. Med hänvisning till SOU (2008:67, s. 93) som behandlar enklare redovisning så framgår det 

att EU-kommissionen har antagit ett åtgärdsprogram vars syfte är enklare redovisning. Där 

framgår att administrativa bördor hänförliga till EUs regelverk bör minska med 25 procent till år 

2012. Samma sak bör enligt rådet också eftersträvas på nationell nivå. Att vissa av 

upplysningskraven och reglerna i K3 ställer krav som ökar den administrativa bördan i hög grad 
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går i så fall precis emot hela tanken med förenklingsarbetet, vilket anses vara en utveckling i fel 

riktning.  

Som framgår av samma utredning uppgår näringslivets kostnader för att upprätthålla regler och 

krav från ÅRL och BFL till tusentals miljoner kronor. Att det sedan i K3 ska tillföras ytterligare 

regler borde enligt logiken leda till att dessa kostnader kommer att skena iväg ännu mer vilket går 

emot själva förenklingsarbetet. 

I SOU (2008:67, ss. 102-103) nämns dock att kompletterande normgivning måste finnas vid 

sidan av lagstiftningen för att förenkla redovisningsarbetet för företagen, speciellt vid 

bokslutsarbetet. Det anges att BFNs roll numera börjar gå mot att ta över lagstiftarens 

regleringsroll och att BFN ska förses med medel och underlag från lagstiftaren för att kunna 

utföra detta arbete.  

 

5.2 Förhållandet till gällande lagar  
Om vi sedan tittar vidare på hur instanserna ser på K3 i förhållande till gällande lagar och normer 

så är det ingen som ställer sig positiv till det. Vidare framgår det att 6 av 13 instanser har yttrat 

sig om att K3 inte förhåller sig till gällande lagar och normer på ett tillfredsställande sätt. Dock är 

det viktigt att påpeka i detta fall att de resterande 7 instanserna inte har uttalat sig om detta. Om 

de har positiva eller negativa attityder till detta förhållande kan inte vi uttala oss om. Dessa 

instanser har istället fokuserat på andra aspekter som inte berör just detta förhållande. Vi kan anta 

att de varken har velat eller kunnat ställa sig positiva eller negativa till detta och därför valt att 

inte yttra sig om förhållandet mellan K3 och gällande lagar.  

Instanserna menar att det finns regler som går utöver de regler och krav som ställs i ÅRL och 

andra regelverk, vilket även försämrar användarvänligheten som vi skrivit om tidigare. Däremot 

så tillkommer också avsaknaden av specifika regler och punkter i K3 som instanserna anmärker 

på, vilket kan uppfattas som mer allvarligt än det förstnämnda problemet. Bland annat Far anser 

att K3 inte på något sätt ska eller får avvika från svensk lag.  

Konkreta exempel där K3 anses avvika från svensk lag menar Ingblad och Lundqvist är att det 

finns ett förbud mot redovisning av extraordinära poster, förbud mot reversering av 

goodwillnedskrivning, samt förbud mot poolningsmetoden. Allt detta sker trots att detta är fullt 

tillåtet enligt ÅRL. Något som också anmärkts på är att den progressiva avskrivningsmetoden av 

materiella anläggningstillgångar utesluts i K3. Ingblad och Lundqvist menar att tillgången ska 

skrivas av på ett systematiskt sätt över nyttjandeperioden och därför är det helt fel att utesluta 

denna metod. Samtidigt är detta möjligt enligt ÅRL och även IFRS for SMEs som tanken är att 

K3 ska baseras på. När det uppkommer en regelkollision så anser instanserna att det är ÅRL som 

ska följas och det allmänna rådet förblir då utan värde. Vidare påpekas att alla ”ska” bör rensas 

från det allmänna rådet och istället ersättas med ”bör” eftersom BFN endast är en statlig 

myndighet som enligt regeringsformen inte får ge ut bindande normer utan endast allmänna råd, 

rekommendationer och dylikt. GU menar att K3 i dessa avseenden inte följer grundlagen och 

undrar då varför bokföringsskyldiga uppmanas att följa de allmänna råden. Instanserna menar att 

ett företag alltid ska kunna följa ÅRL oavsett vilken kompletterande normgivning de väljer att 

följa.  
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5.2.1 ÅRL och BFN 

Som Törning & Olsson (2007, s. 9) skriver så ska ÅRL tillämpas i sin helhet av de företag som 

ska upprätta en årsredovisning. I vissa fall kan delar av ÅRL inte behöva tillämpas, till exempel 

om företaget upprättat årsbokslut och följer då BFL som för att endast vissa delar av ÅRL ska 

tillämpas. Detta är i så fall en tydlig motivering till varför ett avsteg från ÅRL görs, men i K3 

finns inga motiveringar till ovan nämnda avsteg vilket är fel. Nilsson (2010, s. 69) skriver att 

BFN har fått en större inverkan på den svenska normgivningen efter att RRs ansvar har minskat 

eller rent utav försvunnit. Nilsson skriver också att BFN numera skriver egna i stort sett 

heltäckande anvisningar för de företag som omfattas av K1-K3. BFN ansvarar för framtagandet 

av god redovisningssed enligt 8 kap. 1 § BFL. De ska besluta om allmänna råd och hur 

tillämpningen av ÅRL och BFL ska ske. Dock skriver Nilsson att BFNs ställningstagande rent 

formellt inte är bindande för företagen enligt regeringsformen. Att flera instanser uppfattar BFNs 

allmänna råd som bindande är därför ett problem. Däremot kan rekommendationerna få en 

rättslig betydelse om en domstol hänvisar till BFN vilket skulle stärka BFNs position ytterligare. 

Nilsson menar att just detta har hänt under de senaste åren.  

Sedan har vi en annan viktig fråga framför oss i detta fall. Om god redovisningssed säger en sak 

och lagen säger en helt annan, vilket ska väljas och hur ska detta motiveras? Denna fråga har 

inget självklart svar men enligt SOU (2008:67, ss. 100, 102) om enklare redovisning så är god 

redovisningssed överordnad övriga bestämmelser i lagen. Den kan inte ha ett innehåll som står i 

strid mot lagstiftningen men god redovisningssed kan snäva in tillämpningsområdet för enskilda 

lagregler. Om BFN anser att lagen förhindrar en önskvärd utveckling av god redovisningssed så 

kan de verka för en lagändring.  

Ingblad (2002, s. 28) håller med om att BFN ska ha ansvaret för att ta fram god redovisningssed 

men menar ändå att detta endast är det allmänna målet som BFN ska arbeta mot. Medlen för att 

nå målet bestäms i slutändan av andra lagar, bland annat regeringsformen. I sin summering 

skriver Ingblad att god redovisning därför är underordnad lagen och är en sedvana som definieras 

som en faktiskt förekommande praxis hos en kvalitativ representativ krets av bokföringsskyldiga. 

Som Ingblad skriver så är det dock inte en självklarhet att välja lag före ett allmänt råd eller 

rekommendation utan att ha en god motivering till detta.  

 

5.2.2 Per Thorells uttalande om den kompletterande normgivningen 

Per Thorells uttalande om den kompletterande normgivningen är ett intressant inslag i detta 

sammanhang. Hans uttalande handlar om K2-regelverkets rätt att inskränka i lagregler och i 

vilken utsträckning den kompletterande normgivningen kan tolka lagen. Men detta uttalande 

handlar också rent allmänt om den kompletterande normgivningen som bland annat innefattar 

K3-regelverket. Thorell (2006, ss. 3-5) påpekar att lagar som ÅRL i princip inte fyller någon roll 

utan den kompletterande normgivningen. Vidare menar Thorell (2006, ss. 2-3) att ÅRL kan 

beskrivas som en ramlagsstiftning vilket är ett resultat av att EUs bolagsdirektiv realiserades i 

svensk rätt. Han menar att detta har orsakat tolkningsproblem eftersom lagreglerna skiljer sig 

ifrån företagens dynamiska verklighet.  

Många instanser har tagit upp att K3 i många fall går emot lagar, ställer för höga krav och i vissa 

fall påstås K3 strida mot svensk lag. Thorell (2006, s. 5) delar inte dessa åsikter eftersom han 
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menar att den kompletterande normgivningen svarar för i stort sett hela det materiella innehållet i 

regleringen. Därför menar han att det inte är rättvisande att påstå att den kompletterande 

normgivningen utgör en tolkning av ÅRL. Thorell menar snarare att den borde uppfattas som en 

självständig reglering med eget mandat i lagstiftningen som endast begränsas av lagens 

ramregler. Detta uttalande är intressant eftersom den kompletterande normgivningen är en vital 

del inom redovisningen. Lagar som ÅRL och BFL skulle nästan vara omöjliga att tolka och 

tillämpa utan kompletterande normgivning och samtidigt skulle inte kompletterande normgivning 

fylla någon funktion utan gällande lagar. Dessa två delar är ömsesidigt beroende av varandra.  

Att BFN ställer högre krav än vad som finns i gällande lagar ser Thorell (2006, s. 6) inte som 

något problematiskt till skillnad från flera instanser. Han menar att det inte finns några lagliga 

hinder för BFN att ställa krav som de anser är lämpliga även om dessa ej återfinns i lagen. 

Thorell tar upp ett tydligt exempel där den kompletterande normgivningen kan påverka ÅRL. 

Enligt ÅRL ska räkenskapsmaterial arkiveras i 10 år. BFN kan inte ändra detta krav till 5 år men 

däremot kan de bestämma vad som avses med räkenskapsmaterial och på det sättet påverka 

innebörden av denna arkiveringsskyldighet. Detta är ytterligare ett exempel på det ömsesidiga 

beroendet mellan lag och kompletterande normgivning som finns för att redovisningen ska kunna 

fungera i praktiken. Om det inte hade funnits någon beskrivning av vad som avses med 

räkenskapsmaterial så hade varje enskild organisation kunnat göra egna antaganden och arkivera 

utifrån dessa. Det hade antagligen lett till en uppsjö av olika tolkningar med många fall av brister 

men även fall där ett överdrivet arkiveringsarbete har skett helt utan någon nytta.    

Dock är viktigt i hela sammanhanget att avsteg från lagen inte är tillåtet utan lagstöd. Att 

upplysningar måste lämnas är en så kallad ”skall-regel” vilket innebär att BFN inte kan avvika 

från detta krav i sin normgivning. Men Thorell (2006, s. 7) påpekar att dessa upplysningskrav 

inte gäller för mindre företag och därför kan BFN ställa upp dessa krav om de anser det lämpligt. 

K3 är huvudsakligen anpassat för större onoterade företag och ekonomiska föreningar men 

poängen i sammanhanget är att BFN inte gör något fel så länge de inte går emot lagen. Vår 

tolkning blir alltså att nya upplysningskrav kan ställas så länge det inte går emot de befintliga 

enligt Thorell. Vidare skriver Thorell att de ”får-regler” som finns i ÅRL kan förbjudas av BFN 

eftersom ett K-regelverk ska följas i sin helhet om företaget valt att tillämpa regelverket. Han 

menar att valet av regelpaket är som ett kontrakt mellan företaget och dess intressenter. För att 

kunna säga att ett regelpaket har följts så måste företaget ha följt samtliga regler i det. Fördelarna 

är att företagen får en enklare redovisning men måste därför avstå från tillämpningen av vissa 

regler i ÅRL.    

 

5.2.3 Den kompletterande normgivningens befogenheter 

Många instanser har påpekat att BFN inte får ge ut tvingande regler vilket tydliggörs genom att 

BFN många gånger skriver ”skall” istället för ”bör” eller ”får”. Thorell (2006, ss. 15-16) medger 

att BFN saknar föreskriftsmakt vilket innebär att de inte får ge ut bindande regler. Men samtidigt 

påpekar han att BFN enligt BFL ansvarar för utvecklingen av god redovisningssed som den 

kompletterande normgivningen ger uttryck för. Därmed får BFN en stark ställning och legal 

status. I och med att det finns ”får-regler” i lagen så har det blivit lättare för den kompletterande 

normgivningen att inskränka men även tillämpa ramlagsstiftningen menar Thorell. 

Sammanfattningsvis skriver Thorell (2006, ss. 18-19) att BFNs normgivning begränsas av några 
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få tvingande lagregler, dock inte de så kallade ”får-reglerna”. Att BFNs roll och uppgift är att 

ansvara för den kompletterande normgivningen och utveckla den står skrivet i BFL. BFN är som 

andra kompletterande normgivare, så som RR som har utnyttjat lagens ”får-regler” till att göra 

dem tvingande, kontra K2 som förbjuder dem i vissa fall, menar Thorell. 

 

5.3 Förhållandet till IFRS for SMEs 
Enligt Christine, Brozovsky & Hicks (2010, s. 40) har det under en längre period funnits 

tendenser att utveckla enklare redovisningsstandarder för mindre företag i USA. Liknande 

slutsats gjorde även IASB på 1970-talet och upptäckte behovet av IAS för små och medelstora 

företag. Samma problem finns även i Sverige där BFN strävar efter att lösa detta dilemma med 

hjälp utav utvecklandet av K-paketen som är samlade regelverk med relevanta regler för att 

kunna upprätta årsbokslut för samtliga företagsformer. Av de instanser som har yttrat sig kring 

förhållandet till IFRS for SMEs och att K3 baseras på detta regelverk ser näst intill samtliga 

instanser positivt på denna uppbyggnad. Finansbolagens Förening har dock ifrågasatt IASBs 

ansats att bygga IFRS for SMEs på IFRS. Finansbolagens Förening ifrågasätter därmed indirekt 

BFNs ansats att bygga K3 på IFRS for SMEs. Föreningen menar att de reglerna som tagits fram i 

IFRS är avsedda för att tillgodose de noterade företagens intressenter. Dessa regler är även 

komplicerade och kräver expertkunskap. Enligt IFRS Foundation består dock IFRS for SMEs 

endast av 15 procent av full IFRS. Denna nedbantning består bland annat av färre valmöjligheter 

och utelämnande av ämnen som inte berör SME företagen. IFRS for SMEs är även anpassat för 

användare där intresset präglas av att kunna bedöma kortsiktiga kassaflöden, likviditet och 

betalningsförmåga. Argument från instansen har även betvivlat om tanken med att IFRS for 

SMEs bygger på IFRS ligger i linje med regelförenklingsarbetet som pågår i Sverige och EU. 

Enligt SOU (2008:67, s. 93) är regeringens mål att minska företagens administrativa bördor på 

grund av de statliga regelverkens med 25 procent fram till år 2012. I utredningen står det även att 

BFN arbete med att ta fram regelpaket för företag av olika slag och storlekar är nödvändiga för 

att förenkla redovisningsarbetet. Med hänvisning till att övriga instanser ser positivt på att K3 

grundats på IFRS for SMEs samt att IFRS Foundation menar att IFRS for SMEs beräknas 

tillämpas av 95 procent av väldens företag talar mycket för att BFN gjort rätt i att utgå ifrån IFRS 

for SMEs när K3 arbetats fram. Det är endast Finansbolagens Förening som har ifrågasatt 

strukturen i IFRS for SMEs och framfört en diskussion kring förhållandet mellan IFRS och IFRS 

for SMEs. Däremot yttras kritik mot att det allt för ofta sker avvikelser från IFRS for SMEs trots 

att det inte är motiverat enligt svensk lag. Bland annat Far, Ingblad och Lundqvist samt GU har 

framfört sådana anmärkningar. BFN bör följa IFRS for SMEs så långt det är möjligt. Instanserna 

påpekar att flera upplysningskrav som anges i IFRS for SMEs inte tagits med i K3. Målet med 

IFRS for SMEs är att möta användarbehovet och samtidigt balansera kostnader med nytta utifrån 

ett upprättarperspektiv. Detta ligger i linje med syftet avseende K3. Av den anledningen bör de 

upplysningskrav som anges i IFRS for SMEs även anges i K3.                  

 

5.3.1 Principbaserat regelverk  

UU behandlar i sitt remissvar det principbaserade konceptet som IFRS omfattar. Universitetet 

menar att färre regler inte behöver innebära enklare upprättande av årsredovisningen. Sett till 

antalet sidor, valmöjligheter och regler är IFRS ett enklare regelverk än US GAAP. Ur ett annat 
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perspektiv är dock IFRS mer komplext än US GAAP på grund av att det är principbaserat. Enligt 

Buisman (2007, s. 39) är det principbaserade regelverket att föredra vilket stöds av både 

representanter från IFRS och US GAAP samt tillsynsmyndigheter och globala revisionsbolag. K3 

är ett principbaserat regelverk som enligt Toppe Shortridge & Myring (2004, s. 35) innebär en hel 

del fördelar. För det första menar de att den breda vägledningen som ett principbaserat regelverk 

består av kan tillämpas i flera situationer vilket minskar manipulationen av olika kontrakt. För det 

andra menar de att standarderna eller som i K3s fall, normerna blir enklare att förstå och kan 

tillämpas på flera transaktioner. UU menar dock att företag som följer principbaserade normer 

behöver ett visst utrymme för bedömningar för att kunna ge en rättvisande bild av verksamheten. 

Detta menar universitetet kräver större arbetsinsats och även kunskap, kompetens och resurser 

vilket mindre företag sannolikt inte besitter jämfört med större företag. Detta resonemang kan 

antas ha kopplingar till förenklingsarbetet då extra resurser så som kompetens och kunskap kan 

anses öka de administrativa kostnaderna för att upprätta årsbokslut.  

FASBs kommande normgivning kommer att omfattas av principbaserade normer vilket de flesta 

av världens normgivare idag tillämpar. BFN har anammat utvecklingen på detta område genom 

att tillämpa detta redovisningssystem.   

 

5.4 Förhållandet till god redovisningssed 
Endast 3 av de 13 instanserna har uttalat sig om god redovisningssed. Av dessa 3 framgår dock 

att de anser att K3 inte förhåller sig till god redovisningssed på ett tillfredsställande sätt.  

Det framgår att förhållandet till den goda redovisningsseden utifrån K3 inte alltid är 

tillfredsställande. Instanserna som yttrat sig kring hur K3 förhåller sig till god redovisningssed 

anser att regelverket i en del fall inte överensstämmer med denna rättsliga standard.   

Ingblad och Lundqvist menar att reglerna som står i K3 inte utgör någon beskrivning av god 

redovisningssed utan endast bör ses som råd. De menar att många har en felaktig inställning till 

att BFNs allmänna råd utgör god redovisningssed och klassas som bindande. Detta menar de 

strider mot regeringsformen vilket är allvarligt. Samtidigt framgår det att BFN ska ansvara för att 

utveckla god redovisningssed enligt BFL.  

Det som Finansbolagens Förening påpekar i detta avseende är att K3 förbjuder att redovisa all 

leasing som operationell. Föreningens uppfattning är att god redovisningssed inom redovisning 

av leasing är just att det ska finnas möjlighet att redovisa all leasing som operationell. Dessa 

åsikter avser dock god redovisningssed inom en specifik bransch och det förs ingen diskussion 

om god redovisningssed på ett bredare plan.  

Far och SRF tar däremot upp ett område som företag i alla branscher kan beröras utav. Här 

handlar det om att kreditposten för aktierelaterade ersättningar utgörs av bundet eget kapital. Far 

menar att BFN i detta fall går emot både ÅRL, ABL och god redovisningssed genom att låsa in 

kapital på detta sätt eftersom det trots allt handlar om optioner på framtida aktieteckning. Även 

att överföringar till pensionsstiftelser ska värderas till taxeringsvärdet anser Far och SRF är fel i 

grunden. Enligt god redovisningssed ska förmögenheten värderas till marknadsvärdet och inget 

annat.  
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Ovanstående exempel visar på att det finns brister i K3 gällande god redovisningssed. Dock 

kvarstår det faktum att det enligt BFL är BFN som ska ansvara för utvecklingen av god 

redovisningssed. Däremot är det inte sagt att de ensamma ska göra detta, utan tanken är att det 

ska ske i samförstånd med andra aktörer på redovisningsområdet. Första gången god 

redovisningssed infördes i redovisningen var 1929. Då var det en rättslig standard som innebar att 

bokföringen skulle ske i överensstämmelse med allmänna bokföringsgrunder och god 

köpmannased. Formuleringen ändrades sedan i 1976 års BFL till det som vi idag kallar god 

redovisningssed. I förarbetet till BFL beskrivs god redovisningssed som:  

”en faktisk förekommande praxis hos en kvalitativ representativ krets av bokföringsskyldiga” (Törning & 

Olsson, 2007, s. 18).  

Dagens definition av god redovisningssed är:  

”en traditionell tolkning av lag och redovisningsnormer lästa utifrån dessa bestämmelsers syfte och de 

allmänna principer som de ger uttryck för” (Ibid.).  

Den senaste definitionen betonar att det inte handlar om en förekommande praxis, vilket kan 

öppna upp för BFN att verkställa sitt ansvar för utformning av god redovisningssed, i form av 

allmänna råd.  
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6. Slutsatser 

I detta kapitel redogör vi för våra forskningsfrågor och syfte för att sedan presentera de 

slutsatser som vi kommit fram till. Slutsatserna avser användarvänligheten, förhållandet till 

gällande lagar, förhållandet till IFRS for SMEs och förhållandet till god redovisningssed. 

Därefter presenteras slutsatserna utifrån den modifierade intressentmodellen i vilken vi har delat 

in de 13 remissinstanserna.  

  

6.1 Remissinstansernas inställning till K3 

 

 Vilken inställning har remissinstanserna till K3?  

För att kunna besvara huvudfrågan har vi besvarat följande delfrågor: 

 Hur användarvänligt är det nya regelverket? 

 I vilken grad förhåller sig K3 till gällande lagar och normer? 

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

instanserna har yttrat i sina remissvar gällande K3-regelverket.  

Vi anser att vi har fått relevanta svar på vår problemformulering samt uppfyllt studiens syfte. Ett 

konstaterande som vi gör är att remissinstanserna har en negativ inställning till K3. Det nya 

regelverkets användarvänlighet är undermålig och K3 anses inte alltid förhålla sig till gällande 

lagar och normer. Nedan följer slutsatser utifrån de fyra huvudområden som vi behandlat i 

uppsatsen och som ligger till grund för vårt svar på problemformuleringen. 

 

6.1.1 Användarvänligheten 

Som vi sett i remissvaren och som vi själva också upplevt känns det som att K3-regelverket inte 

är färdigt att börja användas än på ett tag. Det finns alldeles för många brister i den nuvarande 

versionen och vi får nog vänta ett tag innan berörda företag kan börja tillämpa K3. Det praktiskt 

största problemet, är att användarvänligheten är alldeles för bristfällig och att det är i princip 

omöjligt att enbart tillämpa K3 i redovisningsarbetet. Regelverket måste i nuvarande utformning 

läsas parallellt med ÅRL och BFL, eftersom hänvisning till dessa görs på ett inkonsekvent sätt 

vilket försvårar för användaren. Upplägget med allmänna råd följt av kommentarer som antingen 

är en upprepning av det allmänna rådet men ibland även helt ny information ser vi som 

opedagogiskt. Det kommer inte underlätta särskilt mycket för användaren och informationen 

kommer bli svårare att ta till sig med detta upplägg. Det framstår då som att kvantitet går före 

kvalitet vilket vi uppfattar som olyckligt. 

 

6.1.1.1 Tillämpningen 

SIHR skriver att det borde vara efterfrågan på information som ska styra vilket regelverk som ska 

användas i varje enskilt företag och inte några gränsvärden i ÅRL. Det kan vi tycka kan bli 
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problematiskt eftersom efterfrågan på information kan ändras från år till år. I så fall kommer 

årsredovisningarna inte bli jämförbara från år till år. En annan viktig aspekt är i så fall att 

företaget i sådana fall kommer behöva upprätta vissa delar av årsredovisningen i två olika format. 

Ett format, som kan jämföras med föregående år då till exempel företaget valde att följa K2. Det 

andra formatet skulle i så fall upprättas enligt K3 som företaget valt att använda det aktuella året. 

Detta tror vi skulle öka den administrativa bördan och även försvåra för läsaren att få sig en 

uppfattning om företaget eftersom valet om vilket regelverk som används kan tyckas baseras på 

godtyckliga antaganden. Vi anser att redovisningsområdet redan innehåller tillräckligt många 

områden med utrymme för godtyckliga antaganden, till exempel inom goodwillredovisning. 

Finansbolagens förening har skrivit att den konsekvensutredning som finns idag inte belyser 

tillräckligt hur K3 kommer att påverka företagen. Detta kan vi förstå att det finns en oro för 

eftersom K3 är ett helt nytt regelverk som aldrig tidigare tillämpats. När företag ställs inför 

förändringar så vill de flesta kunna känna sig säkra och trygga innan det stora steget tas och något 

relativt nytt börjar tillämpas.  

Enligt K3 ska komponentavskrivningar bli obligatoriska och detta har fått många instanser att 

ställa sig väldigt negativa till. Även här kan vi hålla med om instansernas argument. Denna 

problematik görs tydlig med Castellums räkneexempel där ett fastighetsbolag med 600 fastigheter 

som i sin tur består av 10 komponenter med 5 investeringar var per år skulle innebära 30 000 

avskrivningar och bedömningar. Detta låter rätt orimligt med tanke på att det är ett onoterat bolag 

som vi talar om.  

Att värdera förvaltningsfastigheter till verkligt värde och upplysningskrav om inkomstskatter är 

exempel på krav som sträcker sig längre än ÅRL. Vi anser att dessa krav också är irrelevanta och 

för krävande i många fall. Det går att diskutera om det verkligen behövs strängare regler än de 

som redan finns i vedertagen svensk lag. Om svensk lag inte är tillräckligt uppdaterad eller 

relevant så bör detta kunna motiveras i samband med införandet av regler med strängare 

upplysningskrav. Dessa motiveringar går inte att finna någonstans i K3, vilket gör det hela något 

obegripligt.   

 

6.1.1.2 Enklare redovisning 

I SOU 2008:67 anges att BFNs roll numera börjar gå mot att ta över lagstiftarens regleringsroll 

och att BFN ska förses med medel och underlag från lagstiftaren för att kunna utföra detta arbete. 

Problematiken anser vi här är att många har svårt att acceptera att BFN har tagit denna nya roll, 

vilken de inte av traditionen haft tidigare. Det andra problemet är att reglerna och 

upplysningskraven blivit strängare och att det ibland helt enkelt fattas riktiga motiveringar till 

detta. 

 

6.1.2 Förhållandet till gällande lagar 

I vissa avseenden förhåller sig K3 inte till gällande lagar och normer vilket är allvarligt i sig. Det 

påverkar inte den praktiska tillämpningen av K3 men det skulle få legala problem istället vilket i 

sin tur även gör det svårt att tillämpa regelverket i praktiken. Dessa avsteg tror vi är lättare att 

åtgärda rent tidsmässigt än de problem som vi sett med själva upplägget av K3. Hur lång tid det 
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kommer att ta innan BFN tar till sig kritiken från de olika instanserna återstår att se. Sen är det 

inte heller helt självklart att de kommer att ta till sig precis all kritik vilket torde innebära att 

processen kommer bli ännu mer långdragen. Målet är ändå som vi uppfattat det att så många 

onoterade företag som möjligt ska börja tillämpa K3. Om många instanser inte är nöjda och 

likaså de berörda företagen så kommer det bli svårt att få till en omfattande implementering av 

det nya regelverket vilket vi inte tror är ett önskvärt scenario hos BFN. 

När vi läste K3-utkastet så får vi känslan av att mycket av det som står är bindande, på grund av 

att ”ska” används återkommande i hela texten. I vissa fall har någon instans, så som Ingblad och 

Lundqvist yttrat sig om att K3 ”strider” mot ÅRL och detta ser vi som något allvarligt. En 

lämpligare formulering hade kanske varit att K3 inte alltid ”är förenligt” med ÅRL eller liknande, 

men ”strider” är den formulering som de facto har använts vilket vi anser tyder på att instanserna 

ser mycket allvarligt på detta.  

 

6.1.2.1 ÅRL och BFN 

Nilsson (2010, s. 69) skriver också att BFN numera skriver egna i stort sett heltäckande 

anvisningar för de företag som omfattas av K1-K3. Detta kan vi ställa oss något skeptiska mot 

eftersom vissa kategorier av K2 inte är helt utvecklade än. Som vi ser det är inte heller K3 i 

närheten av ett helutvecklat allmänt råd eller regelverk, så därför kan det kännas fel att säga att 

BFN i dagsläget ger ut heltäckande anvisningar. Nilsson skriver också att BFNs ställningstagande 

rent formellt inte är bindande för företagen enligt regeringsformen. Att flera instanser uppfattar 

BFNs allmänna råd som bindande är därför ett problem. Däremot påpekas att 

rekommendationerna få en rättslig betydelse om en domstol hänvisar till BFN vilket skulle stärka 

BFNs position ytterligare. Detta menar Nilsson har hänt under de senaste åren och vi tror att om 

denna utveckling håller samma trend så kommer det bli svårare att ifrågasätta BFNs allmänna råd 

eftersom de då mer och mer skulle utgöra god redovisningssed. 

Enligt SOU 2008:67 framgår att god redovisningssed är överordnad lagen. Ingblad (2002, s. 28) 

däremot menar att det är lagen som är överordnad den goda redovisningsseden. Dessa två något 

skilda åsikter anser vi inte bringar någon större klarhet om exakt hur tankegången med god 

redovisningssed kontra lag ska gå till. Vi anser att det beror på varje enskilt fall hur ett ärende ska 

klaras upp. Vi har uppfattat det på följande sätt: det väsentliga i slutändan är att undvika en 

rättslig prövning där ett allmänt råd eller rekommendation inte följts och inte kunna klargöra för 

en god motivering till detta.     

 

6.1.2.2 Per Thorells uttalande om den kompletterande normgivningen 

Thorell (2006, ss. 3-5) påpekar att lagar som ÅRL i princip inte fyller någon roll utan den 

kompletterande normgivningen. Därför anser vi att det är oerhört viktigt att den kompletterande 

normgivningen är utformad på ett användarvänligt och pedagogiskt sätt så att den tillsammans 

med lagar som ÅRL och BFL kan tillämpas på rätt sätt och bidra till en rättvisande bild av 

företagens årsredovisningar. 

Enligt Thorell (2006, s. 5) skulle lagar som ÅRL och BFL vara nästintill omöjliga att tolka och 

tillämpa utan kompletterande normgivning. Samtidigt skulle inte kompletterande normgivning 

fylla någon funktion utan gällande lagar. Dessa två delar är ömsesidigt beroende av varandra. 
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Därför kan ibland frågan ställas om varför det ens görs någon skillnad mellan dessa rent 

hierarkiskt. Redovisning är ett område som både styrs av lagen men även den kompletterande 

normgivningens normer och god redovisningssed. Redovisningsområdet är som det är och därför 

måste vi anpassa oss efter den dynamiska verklighet som råder inom branschen. Hela 

diskussionen om vad kompletterande normgivning får och inte får göra känns som en diskussion 

med principiella grunder. Det kanske istället vore bättre att utgå ifrån vad som skulle gynna 

redovisningen och näringslivet i Sverige och undvika att diskutera om vad BFN får och inte får 

göra?     

 

6.1.2.3 Den kompletterande normgivningens befogenheter 

Många instanser har ställts sig negativa till att BFN många gånger skriver ”skall” istället för 

”bör” eller ”får”. Thorell (2006, ss. 15-16) medger att BFN inte får ge ut bindande regler. 

Samtidigt påpekar han att BFN enligt BFL ansvarar för utvecklingen av god redovisningssed som 

den kompletterande normgivningen ger uttryck för. Därmed får BFN en stark ställning och legal 

status. I och med att det finns ”får-regler” i lagen så har det blivit lättare för den kompletterande 

normgivningen att inskränka men även tillämpa ramlagsstiftningen menar Thorell. När vi läser 

detta så låter det väldigt logiskt och BFNs K3-regelverk verkar helt plötsligt mindre felaktigt. Det 

de gör är inget som strider mot lagen eftersom de inte bryter mot några ”skall-regler” utan 

inskränker i vissa ”får-regler” vilket de verkar ha rätt att göra. Dock anser vi fortfarande att det 

stora problemet med utformningen och pedagogiken kvarstår i det nya regelverket. 

Det är intressant att se att Thorells uttalande går tvärt emot remissvaren och att det alltid finns 

flera aspekter i olika redovisningsfrågor som denna. Båda sidorna har argument för deras 

påståenden så det är svårt att avgöra vem som har rätt. Kanske är det av traditionella skäl som 

många ställer sig emot BFNs rätt att ge ut tvingande regler i och med att de inte har gjort det 

tidigare. Samtidigt så kan det konstateras att det sker stora förändringar inom den svenska 

redovisningen och kanske är en av dessa förändringar att BFN nu får en större och mer avgörande 

roll på redovisningsområdet.  

 

6.1.3 Förhållandet till IFRS for SMEs 

Samtliga instanser är positiva till att IFRS for SMEs är utgångspunkten för K3. 

Huvudargumenten är bland annat att K3 följer den internationella utvecklingen på 

redovisningsområdet. Flera instanser har dock påpekat att K3 i flera avseenden avviker från IFRS 

for SMEs utan att det är motiverat enligt svensk lag. Dessa avvikelser är främst de 

upplysningskrav som ställs i IFRS for SMEs men inte i K3.      

6.1.3.1 Principbaserat regelverk 

UU skriver att företag som följer principbaserade normer behöver ett visst utrymme för 

bedömningar för att kunna ge en rättvisande bild av verksamheten. UU menar att detta kräver 

större arbetsinsats och även kunskap, kompetens och resurser, vilket mindre företag sannolikt inte 

besitter jämfört med större företag. Detta resonemang anser vi har kopplingar till 

förenklingsarbetet, då extra resurser så som kompetens och kunskap kan anses öka de 

administrativa kostnaderna för att upprätta årsbokslut. Även om detta kommer leda till ökade 

administrativa kostnader anser vi att BFNs tanke med att tillämpa ett principbaserat 
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redovisningssystem är förenligt med de flesta normgivarna i världen. Därmed har BFN anammat 

en internationell utveckling på redovisningsområdet.  

 

6.1.4 Förhållandet till god redovisningssed 

Endast 3 av de 13 instanserna har uttalat sig om god redovisningssed. Vi anser att detta är lite 

märkligt och trots att så få har uttalat sig kring det så anser vi att denna aspekt bör finnas med 

eftersom god redovisningssed är ett viktigt argument och en viktig del inom 

redovisningsområdet. Värt att påpeka är att det är de 3 instanserna som vi har kategoriserat som 

”konsulter/experter” som yttrat sig kring god redovisningssed. Det är ett svårbehandlat område 

inom redovisningen och vi tror att det är därför som endast denna kategori av remissinstanser har 

yttrat sig kring området på ett bredare plan.  

De som yttrat sig anser att K3 på olika sätt inte förhåller sig till god redovisningssed. Men det 

väsentliga i detta avseende är frågan huruvida BFN ska ansvara för god redovisningssed genom 

allmänna råd eller inte. Vissa instanser anser att så inte är fallet utan att deras ansvar är begränsat 

till att ge ut just allmänna råd som komplettering till de gällande reglerna. Men sedan finns det 

också en annan sida där Per Thorell uttalat sig om den kompletterande normgivningen. Då 

framgår att BFNs uppgift är att ansvara för den goda redovisningsseden i Sverige. Vår 

uppfattning är att många har svårt att acceptera detta eftersom det vore en omfattande förändring 

att endast använda ett heltäckande regelverk i företagens redovisningsarbete. 

Detta avsnitt är nära besläktat med avsnittet om förhållandet till gällande lagar där diskussionen 

om BFNs befogenheter tas upp och huruvida de ska ge ut normer som ska betraktas som god 

redovisningssed eller inte. I förarbetet till BFL beskrivs god redovisningssed som:  

”en faktisk förekommande praxis hos en kvalitativ representativ krets av bokföringsskyldiga” (Törning & 

Olsson, 2007, s. 18).  

Dagens definition av god redovisningssed är:  

”en traditionell tolkning av lag och redovisningsnormer lästa utifrån dessa bestämmelsers syfte och de 

allmänna principer som de ger uttryck för” (Ibid.).  

Den senaste definitionen betonar att det inte handlar om en förekommande praxis, vilket vi anser 

kan öppna upp för BFN att verkställa sitt ansvar för utformning av god redovisningssed, i form av 

allmänna råd. 
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6.2 Slutsatser utifrån den modifierade intressentmodellen 
Skatteverket som utgör kategorin ”Staten” i vår intressentmodell har yttrat sig kring 

användarvänligheten och varit negativa som de flesta andra instanser. De har även yttrat sig kring 

förhållandet till svenska lagar. De har fokuserat på skattelagen vilket är naturligt med tanke på 

Skatteverkets verksamhet. Däremot har de inte yttrat sig kring de två övriga områdena som vi 

behandlat.  

Kategorin ”Lärosäten” består av Göteborgs Universitet (Företagsekonomiska Institutionen) samt 

Uppsala Universitet. Dessa är negativa till användarvänligheten i regelverket. GU har yttrat sig 

negativt om förhållandet till svenska lagar medan UU inte yttrat sig i denna fråga. GU ser positivt 

på att K3 baseras på IFRS for SMEs. Ingen av ovanstående remissinstanser har uttryckt något om 

förhållandet till god redovisningssed.  

Vidare kan vi konstatera att kategorin ”Konsulter/Experter” är de som lämnat in omfattande 

remissvar som berört många områden. De är dessutom de enda instanserna som yttrat sig kring 

samtliga fyra områden som vi har behandlat. Det är även de som varit mest kritiska till K3 och 

dess utformning.  

”Finansiella föreningar” som består av Finansbolagens Förening har fokuserat på områden som 

gäller leasing och inte gjort lika heltäckande remissvar som föregående nämnda grupp. De har 

endast yttrat sig kring förhållandet till IFRS for SMEs där de diskuterat finansiella frågor.  

I kategorin ”Företagsfrämjande organisationer” kan vi finna Bolagsverket som var den enda 

instans av samtliga som yttrade sig positivt gällande upplägget i K3. Hur detta kommer sig kan vi 

inte svara på i dagsläget, men det är ändå värt att påpeka. Vidare kan vi se att varken Svenskt 

Näringsliv, SIHR eller Bolagsverket har yttrat sig kring förhållandet till svenska lagar. I denna 

kategori är det endast Svenskt Näringsliv som yttrat sig kring förhållandet till IFRS for SMEs. 

Ingen av dessa har heller yttrat sig kring förhållandet till god redovisningssed.  

Kategorin ”Övriga” består av Statistiska Centralbyrån, Castellum och Sveriges Byggindustrier. 

Deras remissvar var förhållandevis magra och den förstnämnda har endast yttrat sig om 

användarvänligheten. Castellum har yttrat sig kring användarvänligheten och om förhållandet till 

svenska lagar. Deras fokus har legat mycket på upplysningskraven gällande fastigheter och 

komponentavskrivningar.  
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7. Avslutning 

I detta sista kapitel för vi en avslutande diskussion med några egna tankar kring uppsatsen. 

Kapitlet avslutas med förslag till vidare forskning inom detta studieområde, som vi anser skulle 

vara intressant att studera.   

 

7.1 Avslutande diskussion 
Efter att ha läst om K3-regelverket och kringliggande litteratur har vi insett att det både finns 

positiva och negativa delar att ha i beaktande. Hela tanken om K-projektet är väldigt positivt i 

och med att dess syfte är att förenkla och förbättra redovisningen för företag och dess 

intressenter. Att K3 ska tillämpas i sin helhet när företaget i fråga väl valt att implementera det 

nya regelverket är också positivt. Då skulle alla frågor kunna besvaras genom att slå upp K3-

regelverket och hitta en passande lösning. Detta verkar dock lättare sagt än gjort eftersom det 

finns många regler och traditioner att ta hänsyn till vid utformningen av nya regelverk. Dels så 

finns det lagar som inte under några omständigheter får brytas. Dels så finns det god 

redovisningssed att ta hänsyn till som inte heller får brytas mot utan en god motivering. Att sedan 

ha den internationella harmoniseringsprocessen i beaktning samtidigt, gör utformningen ännu 

mer problematisk eftersom det fortfarande finns många nationella skillnader i ländernas 

redovisningssystem.  

Vi kan säga att samtliga remissinstanser som vi behandlat ser positivt på att BFN tagit sig an 

uppgiften att framställa K3. Majoriteten ser även positivt på att BFN haft IFRS for SMEs som 

utgångspunkt. Dock är många missnöjda med att de inte följt IFRS for SMEs i en tillräckligt stor 

utsträckning. Flertalet instanser har också påpekat att K3 inte förhåller sig rätt till gällande lagar 

och normer. Förhållandet till god redovisningssed är inget som diskuterats flitigt från 

remissinstansernas sida, men det har kommit fram att förhållandet inte är tillfredsställande. Det 

som ändå fått mest kritik är själva upplägget och användarvänligheten som ses som mycket 

bristfällig. Sammantaget blev därför vår slutsats att remissinstanserna har en negativ inställning 

till K3 eftersom det inte anses vara utformat på ett sätt som gör att det kan börja tillämpas av 

företagen. Det största problemet som vi ser det är användarvänligheten. Om BFN tar till sig den 

kritik som framförts så tror vi att K3 kan börja tillämpas i en större skala, dock vet vi inte när i 

framtiden detta kommer att ske. 

  

7.2 Förslag till vidare forskning 
Intressant vore att studera när K3 blivit obligatoriskt, hur regelverket fungerar i praktiken. Det 

vill säga om företagen som valt att tillämpa K3 uppfattar redovisningsarbetet som enklare jämfört 

med tiden innan K3 var användbart. K-paketen är trots allt framtagna för att förenkla 

redovisningen för onoterade företag av olika slag och storlekar. Av det skälet anser vi att detta 

vore ett tänkvärt förslag till vidare forskning. En sådan undersökning skulle även frambringa 

regelverkets eventuella fördelar och nackdelar vilket enligt vår mening är av stor betydelse i 

kommande normgivnings- och redovisningsarbeten.    
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Bilagor 

Bilaga 1 - BFNs sändlista av remissen 

 
1. Ackordscentralen Göteborg AB  

2. Advokatsamfundet  

3. Bolagsverket  

4. Coompanion  

5. Ekobrottsmyndigheten  

6. Far  

7. Fastighetsägarna Sverige  

8. Finansbolagens Förening  

9. Finansinspektionen  

10. Folkbildningsförbundet  

11. FRII Frivilligorganisationernas insamlingsråd  

12. Friskolornas riksförbund  

13. FöretagarFörbundet  

14. Företagarna  

15. Handelshögskolan i Stockholm  

16. Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet  

17. HSB Riksförbund  

18. Hyresgästföreningen  

19. Högskolan i Jönköping  

20. Kammarrätten i Göteborg  

21. Kooperativa förbundet, KF  

22. Lantbrukarnas Riksförbund, LRF  

23. Landsorganisationen i Sverige, LO  

24. Lunds Universitet  

25. Näringslivets Regelnämnd, NNR  

26. Rådet för finansiell rapportering  

27. Rekonstruktör- och konkursförvaltarkollegiet (REKON)  

28. Riksbyggen  

29. Riksidrottsförbundet  

30. SIE-gruppen  

31. Skatteverket  

32. Statens Bostadskreditnämnd, BKN  

33. Statistiska Centralbyrån, SCB  

34. Föreningen Stiftelser i Samverkan  

35. Stockholms Kooperativa Bostadsförening SKB  

36. Stockholms Universitet  

37. Svensk Handel  

38. Svenska Bankföreningen  

39. Svenska Bostäder  

40. Svenska Kyrkan  

41. Svenskt Näringsliv  
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42. Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, SABO  

43. Sveriges Bostadsrätters Centralorganisation SBC  

44. Sveriges Byggindustrier  

45. Sveriges Frikyrkosamråd  

46. Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, SRF  

47. Sydsvenska Industri- och Handelskammaren  

48. Tillväxtverket  

49. Tjänstemännens Centralorganisation, TCO  

50. Upplysningscentralen  

51. Uppsala Universitet  

52. XBRL Sweden  
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Bilaga 2 - Lista över de instanser som lämnat remissvar och dess 

omfattning 
 

 Instans Antal sidor 

1 Bolagsverket 3 

2 Bonnier 2 

3 Bostadsrättsorganisationen SBC 2 

4 Castellum 2 

5 Ekobrottsmyndigheten 1 

6 Far 37 

7 Fastighetsägarna Sverige 1 

8 Finansbolagens Förening 4 

9 Föreningen Stiftelser i Samverkan, SiS 3 

10 Handelshögskolan vid Göteborgs universitet 11 

11 Hyresgästföreningen 3 

12 Ingblad och Lundqvist 15 

13 Kammarrätten i Göteborg 1 

14 LRF 5 

15 Näringslivets Regelnämnd 2 

16 PwC 1 

17 Riksidrottsförbundet 2 

18 Statistiska Centralbyrån 4 

19 Skatteverket 10 

20 Sveriges Redovisningskonsulters Förbund 14 

21 Stockholms universitet 2 

22 Svenska Bostäder 4 

23 Sveriges Byggindustrier 4 

24 Svenska kyrkan 3 

25 Svenskt Näringsliv 8 

26 Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, SABO 9 

27 Sydsvenska Industri- och Handelskammaren 13 

28 Uppsala universitet 5 

 Totalt 171 
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Bilaga 3 - Lista över de instanser som valt att inte lämna remissvar 
 

Finansinspektionen 

FRII 

Företagarförbundet 

Företagarna 

Handelshögskolan i Stockholm 

LO 

Lunds Universitet 

Statens Bostadskreditnämnd, BKN 

Svenska Bankföreningen 

Sveriges advokatsamfund 

TCO 

Tillväxtverket 

Upplysningscentralen 
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Bilaga 4 - Lista över remissyttranden som behandlats i uppsatsen 

samt dess omfattning 

 

 

 

  

Instans Antal sidor 

Skatteverket 10 

Göteborgs Universitet 11 

Uppsala Universitet 5 

Far 37 

SRF 14 

Ingblad och Lundqvist 15 

Finansbolagens Förening 4 

SIHR 12 

Bolagsverket 3 

Svenskt Näringsliv 8 

SCB 4 

Castellum 2 

Sveriges Byggindustrier 4 

Totalt  129 
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