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Abstract 
 

The Swedish Standards Accounting Board, which is responsible for the development of 

generally accepted accounting principles, started the K-project in 2004, which includes 

general advice divided into four categories of regulatory framework; K1, K2, K3 and K4. The 

regulations aim to provide companies with a uniform set of rules to comply with. K3 is the 

main regulation, but smaller companies, which do not meet the limit values for being 

classified as a larger company, can choose to apply K2 for their accounting (BFN 2017d). 

  

K3 is designed from a user perspective, which means that it contains more accounting options 

to provide users with a relevant basis for financial decisions. K2, whose purpose is to simplify 

the preparation of the accounts, is, on the other hand, intended to provide a reliable picture of 

the company's finances. The simplicity of K2 comes from the fact that it is rule-based and 

thus have clear directives to follow, unlike K3 which is a principle-based regulatory 

framework and in some cases requires a more professional assessment by the author (Norberg 

2014; SRF konsulterna 2019). 

  

With this as a starting point, the purpose of the study is to investigate the causes behind 

companies' choice between these regulations. With the help of multiple case studies, we have 

carried out qualitative semi-structured interviews with four small companies and one auditor, 

in order to achieve our goal. We also received mail responses to the interview questions from 

one company and one auditor. We have had an inductive approach and collected data to 

generate results that can contribute to theoretical understanding of the subject. 

  

The results of the study show that there are accounting differences that to a certain extent 

affect companies' choice between K2 and K3, but it has also appeared that claims from the 

parent company have an influence in the choice. Companies generally do not have sufficient 

knowledge to decide for themselves which regulation is best suited to them and thus rely 

heavily on the auditors. Based on the study's results, therefore, we have shifted our focus to 

instead touching on how the Continental and Anglo-Saxon tradition have influenced the 

design of the K-regulations. 

  

This study is written in Swedish. 

  

Keywords: K2, K3, K-regulation, The Swedish Accounting Standards Board, Anglo-saxon 

tradition, Continental tradition, true and fair view, stakeholder theory, reliability and 

relevance. 
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Sammanfattning 
 

Bokföringsnämnden (BFN), som ansvarar för utvecklingen av god redovisningssed, startade 

år 2004 K-projektet som innefattar allmänna råd indelade i fyra kategorier av regelverk; K1, 

K2, K3 och K4. Regelverken syftar till att tillhandahålla företag ett enhetligt regelverk att 

följa. K3 är huvudregelverket, men mindre företag, vilka inte uppfyller gränsvärdena för att 

klassificeras som ett större företag, kan välja att tillämpa K2 för sin redovisning (BFN 2017d). 

  

K3 är utformat ur ett användarperspektiv, vilket innebär att det innehåller fler 

redovisningsalternativ för att ge användare ett relevant underlag inför finansiella beslut. K2, 

vars syfte är att förenkla upprättandet av redovisningen, är istället tänkt att ge en tillförlitlig 

bild av företagets ekonomi. Enkelheten i K2 kommer från att det är regelbaserat och därmed 

har klara direktiv att följa, vilket skiljer sig från K3 som är ett principbaserat regelverk och på 

så vis kräver en mer professionell bedömning hos upprättaren (Norberg 2014; SRF 

konsulterna 2019). 

  

Med detta som utgångspunkt är syftet med studien att undersöka vilka orsaker som ligger 

bakom företags val mellan regelverken K2 och K3. För att uppnå detta syfte har vi med 

tillämpning av flerfallsstudier genomfört kvalitativa semistrukturerade intervjuer med fyra 

mindre företag samt en revisor. Vi mottog även mailsvar på intervjufrågorna från ett företag 

och en revisor. Vi har haft en induktiv ansats och insamlat data för att generera resultat som 

kan bidra till teoretisk förståelse i ämnet. 

  

Studiens resultat visar att det finns redovisningsskillnader som i viss mån påverkar företags 

val mellan K2 och K3, men det har även framkommit att krav från moderbolag har ett 

inflytande i valet. Företag har överlag inte tillräckliga kunskaper för att själva avgöra vilket 

regelverk som passar dem bäst och därmed förlitar de sig i hög grad på revisorer. Utifrån 

studiens resultat har vi därför fått skifta vårt fokus till att istället diskutera hur den 

kontinentala och anglosaxiska traditionen har påverkat utformningen av K-regelverken. 
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1 Inledning 
 

Det här kapitlet presenterar en bakgrundsbeskrivning och en problemformulering, samt 

uppsatsens syfte, frågeställningar och avgränsningar. Studien kommer att innehålla en 

jämförelse mellan regelverken K2 och K3, för att på så vis identifiera vilka skillnader det 

finns mellan de två regelverken. Valet att undersöka K2 och K3 grundar sig i att det är dessa 

regelverk som mindre företag enligt Bokföringsnämnden (BFN) har möjlighet att välja mellan 

för sin redovisning. Syftet med studien är därför att undersöka hur företag av denna storlek 

resonerar i valet mellan K2- och K3-regelverket (Bokföringsnämnden (BFN) 2017d). 

 

1.1 Bakgrund 

 

BFN är ett statligt expertorgan inom redovisningsområdet som lyder under 

Finansinspektionen och det ansvarar för utvecklingen av god redovisningssed i Sverige. BFN 

arbetar främst med att ge ut allmänna råd till bestämmelserna i bokföringslagen (BFL) och 

årsredovisningslagen (ÅRL). Dessa råd ges ut i en särskild serie benämnd 

Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR) (Arvidson, Carrington & Johed 2018, s. 80). 

Sedan 2004 arbetar BFN med K-projektet med målsättningen att ta fram och utveckla fyra 

kategorier (K) av regler i syfte att ge företag ett övergripande paket med redovisningsregler 

(BFN 2017d). Dessa regelverk är; K1 för enskilda näringsidkare; K2 som är ett valbart 

regelverk för mindre företag; K3 som är huvudregelverket för större icke-noterade företag 

samt valbart för mindre företag; K4 för företag som frivilligt har valt att tillämpa International 

Financial Reporting Standards (IFRS) (BFN 2017d; BFN 2019a). 

  

För svenska aktiebolag är det obligatoriskt sedan 1 januari 2014 att tillämpa något av K-

regelverken (BFN 2016). Det regelverk som ett företag har valt att tillämpa ska följas i sin 

helhet, vilket innebär att företaget inte får välja att tillämpa någon av reglerna i ett av de andra 

K-regelverken (BFN 2019a). Ett företag som tillämpar ett K-regelverk får alltid byta till ett 

annat K-regelverk som tillhör en högre kategori, men ett byte till en lägre kategori får endast 

göras om särskilda skäl föreligger (Föreningen auktoriserade revisorer (FAR) Online 2019a). 

  

Vilket K-regelverk ett företag ska följa styrs främst av dess storlek. För att klassificeras som 

ett större företag måste minst två av följande gränsvärden uppfyllas två år i rad; medelantalet 

anställda är 50 eller fler; balansomslutningen uppgår till 40 miljoner kronor eller mer; 

nettoomsättningen uppgår till 80 miljoner kronor eller mer. De företag som inte faller inom 

klassificeringen definieras som mindre företag (SFS 1995:1554 1 kap. 3 §). Alla större företag 

som inte tillämpar internationella redovisningsregler, samt de mindre företag som inte har valt 

att följa K2, ska tillämpa K3 (BFN 2017d). 

  

K3 är enligt ÅRL huvudregelverket vid upprättandet av årsredovisningen, men mindre företag 

får i stället välja att tillämpa K2, vilket innehåller många förenklingar av de regler som finns i 

ÅRL (BFN 2017d). K2 är ett regelbaserat regelverk och utformat enligt ett 

upprättarperspektiv, eftersom det är tänkt att förenkla för företaget som upprättar 

redovisningen. K3 är däremot skapat för att vara ett användaranpassat regelverk och 

innehåller mer komplexa regler, samt kräver mer bedömning än K2 då det är principbaserat. 

(Norberg 2014; SRF konsulterna 2019). Regelverkens uppbyggnad och innebörd beskriver vi 

närmare i den teoretiska referensramen. 
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1.2 Problemformulering 

 

Svenska aktiebolag som klassificeras som mindre företag kan idag välja att antingen tillämpa 

K2 eller K3 vid upprättandet av sin årsredovisning (BFN 2017d). I jämförelse med 

huvudregelverket K3 är K2 ett förenklat regelverk som innebär färre redovisningsmöjligheter 

och till skillnad från K3 som är principbaserat är K2 regelbaserat (Norberg 2014). Eftersom 

K3 är ett mer komplext och omfattande regelverk än K2 ger det upphov till mer tolkning och 

resonemang, vilket också ställer högre krav på kompetensen hos de som upprättar 

årsredovisningen. 

  

Skillnaden mellan K2 och K3 tydliggör gränsen mellan den anglosaxiska traditionen och den 

kontinentala traditionen, då det i K2 och K3 skiljer sig avseende hur regler är upprättade samt 

hur regelverken tillåter att poster i redovisningen värderas. K2 utgår från 

försiktighetsprincipen som tillåter historiska anskaffningsvärden medan K3 istället är mer 

framåtblickande och tillåter värdering till verkligt värde. K2 följer därmed den kontinentala 

traditionen och utgår från principen om att redovisningen ska vara tillförlitlig och kunna 

verifieras genom att studera det som skett tidigare. K3 följer däremot den anglosaxiska 

traditionen och är mer inriktat på att redovisningen ska vara relevant, vilket är varför K3 

innehåller fler redovisningsalternativ som sträcker sig längre än årsredovisningslagen och 

även tillåter värdering till verkligt värde. 

  

Frågan som således kan ställas är vilket regelverk som är mest lämpligt för ett företag att 

välja, då det i grunden är en fråga om att redovisa “försiktigt” eller “mer korrekt”. 

Redovisningen kan sägas vara mer tillförlitlig i K2 på basis av att det utgår från historiska 

uppgifter, men frågan gäller huruvida redovisningen blir mer korrekt av att utgå från exakta 

regler. Eventuellt kan det bedömas att redovisningen blir mer relevant av att företaget 

tillämpar en mer fri redovisning enligt K3, trots att det kräver djupare bedömning. Att K3 

möjliggör fler redovisningsalternativ för ett företag medför att mer information, såsom 

upplysningar om verkligt värde, kan visas upp för intressenterna. Därmed ökar även 

jämförbarheten hos företag av att välja K3, då en mer teoretiskt korrekt redovisning ges av att 

inte begränsa redovisningen endast till reglerna i ÅRL. 

  

Trots att K3 innebär fler möjligheter inom redovisningen kan det finnas faktorer som påverkar 

ett företag att istället välja K2. Möjligtvis kan de regler som kräver vidare bedömning, såsom 

komponentavskrivning, påverka företag att välja ett regelverk som förenklar för dem även om 

det skulle innebära att den rättvisande bilden av företagets verksamhet försämras. Mindre 

företag väljer därmed gärna K2 för att det förenklar för dem, men det torde vara klokt att även 

analysera hur begränsningarna i regelverket påverkar företagen med hänsyn till hur deras 

ekonomiska verklighet speglas. 

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med vår studie är att analysera skillnaderna mellan K2 och K3 och ta reda på vilka 

orsaker som ligger till grund för valet av regelverk hos företag. Studien är tänkt att generera 

resultat som kan bidra till teorin på området, där det kan utvecklas en större insikt i hur 

mindre företag resonerar i valet mellan K2 och K3. 

  

Utifrån syftet med studien är den huvudsakliga forskningsfråga som kommer att behandlas 

följande; 
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- Vilka orsaker ligger till grund för företag i valet mellan K2 och K3? 

  

Följande delfrågor har utformats för att kunna besvara huvudfrågan; 

- Vilka är de redovisningsmässiga skillnaderna mellan regelverken K2 och K3? 

- Vilka redovisningsregler har störst betydelse vid företagets val av K2 respektive K3? 

 

1.4 Avgränsning 

  

Genom att säkerställa kvaliteten på studien har avgränsningar gjorts och vissa grundläggande 

ekonomiska begrepp kommer inte att beskrivas ingående då läsaren förutsätts ha vissa 

grundkunskaper inom ekonomi och redovisning. 

  

Studien avgränsas till regelverken K2 och K3 då de är fokus för vår studie, varvid de övriga 

K-regelverken endast kommer att nämnas kort för att ge läsaren en större helhetsbild. Vi 

kommer endast att studera svenska aktiebolag som har haft valmöjligheten att tillämpa K2 

eller K3 och då vi inriktar oss på endast juridiska personer bortser vi från regler och 

vägledning kring koncernredovisning. Studien inriktar sig främst på de redovisningsregler 

som vi identifierar har störst betydelse för företagens redovisning och till grund för vår analys 

av skillnaderna mellan regelverken ligger årsredovisning och viktiga poster i balansräkningen. 
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2 Metod 
 

I följande metodkapitel kommer vi inledningsvis att diskutera valet av forsknings- och 

undersökningsansats och sedan redogör vi för vår forskningsdesign samt den metod vi har 

använt för datainsamling och urval. Därefter följer vår metodreflektion och avslutningsvis 

behandlas reliabilitet och validitet kopplat till vår studie. 

 

2.1 Forskningsansats 

  

De två olika forskningsansatser som används vid datainsamling är deduktiv respektive 

induktiv ansats. Bryman och Bell (2017, ss. 42-45) definierar en deduktiv ansats som att 

undersökningen utgår ifrån en redan etablerad teori där slutsatser kan dras som förstärker den 

ställda hypotesen, men då vi i vår studie har insamlat data för att därefter dra slutsatser som 

kan bidra till teorin betyder det att vi har arbetat enligt ett induktivt synsätt. Syftet med vår 

studie är således att få fram resultat som kan bidra till teorin, där vi genom ett induktivt 

synsätt inte begränsar vår datainsamling till konkreta förväntningar och därmed inte löper stor 

risk att förbise viktig information (Jacobsen 2002, s. 35). 

 

2.2 Undersökningsansats 

  

Inom företagsekonomisk forskning finns det enligt Bryman och Bell (2017, s. 58) två 

generella inriktningar då studier genomförs; en kvalitativ och en kvantitativ 

undersökningsansats. Till skillnad från den kvantitativa forskningen som betonar kvantifiering 

vid datainsamling, lägger den kvalitativa forskningen vikt vid ord (Bryman & Bell 2017,  

s. 377). En kvalitativ ansats är därmed lämplig då vi vill beskriva en specifik situation som vi 

vid studiens början hade lite kunskap om (Jacobsen 2002, s. 145). Den är även passande 

eftersom studien genom ett induktivt angreppssätt syftar till att försöka förstå vad som är 

orsakerna till företags val mellan regelverken K2 och K3. 

  

Bryman och Bell (2017, s. 59) samt Jacobsen (2002, s. 150) påpekar att det är viktigt att inte 

se de två inriktningarna som inkompatibla, eftersom de kan kombineras genom användning av 

strategier från båda. Dock kan en uppdelning av strategierna underlätta förståelsen gällande 

vilken syn inriktningarna har på teori och kunskap, samt synen på den sociala verkligheten, då 

det styr metoden för datainsamling och efterföljande analys. 

 

2.3 Forskningsdesign 

 

En forskningsdesign handlar om sättet som data samlas in och hur dataanalysen görs, vilket 

förknippas med de forskningsmetoder som valts. Kvalitativa studier kopplas ofta ihop med 

fallstudier (Bryman & Bell 2017, ss. 67, 86), vilket vi har valt som forskningsdesign då vi i 

vår studie har haft för avsikt att göra ingående studier av olika fall. En fallstudie kan beskrivas 

som en ingående undersökning av ett eller flera fall där en avgränsning kan ske i tid och rum 

(Jacobsen 2002, ss. 95-97, 104-105), vilket för vår studie innebär att vi har studerat flera 

enskilda företag (rum) och undersökt hur de har gjort sitt specifika val av regelverk (tid). 

Flerfallsstudier är passande eftersom vi vill finna djupare förståelse genom att försöka 
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förklara och ange orsakerna bakom företagens val. Därtill är studien inriktad på att bidra till 

teorin, vilket medför att fallstudier är lämpliga då de betraktas som användbara för 

teoriutveckling (Bryman & Bell 2017, s. 89; Jacobsen 2002, s. 98). 

 

2.4 Datainsamling 

 

Den teknik för datainsamling som vi har använt oss av är semistrukturerade kvalitativa 

intervjuer. Denna form av intervju gör enligt Bryman och Bell (2017, s. 454) att respondenten 

har stor frihet att utforma sina svar själv och en möjlighet finns att ställa frågor som inte har 

skrivits ner i förväg. Den flexibilitet som semistrukturerade intervjuer medför bidrar alltså till 

att vi kan fånga in olika aspekter inom det berörda ämnet (Bryman & Bell 2017, s. 452). Då 

vår studie innehåller undersökningar av flera fall har det varit nödvändigt med en viss grad av 

struktur för att öka jämförbarheten mellan de olika fallen, vilket har gjort att vi valt att ställa i 

stort sett samma frågor till alla våra respondenter. Då vi är flera personer som har intervjuat 

respondenterna har struktur även varit viktigt för att öka jämförbarheten i de svar som 

genereras (Bryman & Bell 2017, s. 456). Eftersom en intervju dessutom innebär en mer 

personlig kontakt med respondenten och frågor kan förtydligas på plats om något är oklart, 

har vi kunnat fånga upp respondenternas egna uppfattningar och synsätt (Bryman & Bell 

2017, s. 452; Jacobsen 2002, s. 190). 

  

Vår primärdata är de genomförda intervjuerna, samt de mottagna mailsvaren, som vi har 

använt för analys. Tre av intervjuerna genomfördes på plats i respondenternas lokaler och de 

övriga två på telefon. Vi ingick en överenskommelse med samtliga företag och 

revisionsbyråer att låta dem och respondenterna vara anonyma i vår uppsats, men de som 

intervjuades gav oss sin tillåtelse att spela in intervjun. Inspelningarna gjordes med avsikt att 

underlätta den efterföljande analysen med tanke på att intervjuerna då kunde registreras 

noggrant och tillhandahålla rikliga detaljer från respondenternas beskrivningar (Jacobsen 

2002, s. 216). 

  

I analysfasen tolkade vi all data för att finna intressanta dolda meningar i svaren, där dessa 

tolkningar innebar att vi försökte upptäcka samband i de olika svar respondenten gav och 

tillsätta teoretiska begrepp till de budskap som framkom. Slutligen kombinerade vi våra 

analyser av respektive företag, vilket gav oss nya insikter och medförde att vi kunde se 

mönster ur vår data. På det viset innebär det att vår kvalitativa metod har haft en öppen ansats, 

då vi har varit öppna för tillgången på data och till skillnad mot forskare med kvantitativa 

metoder inte har strukturerat data före datainsamlingen utan först efter (Jacobsen 2002,  

s. 250). 

  

Vår sekundärdata i studien består av offentlig kvalificerad ekonomisk och juridisk litteratur 

såsom böcker, avhandlingar, tidskrifter, årsredovisningar, förordningar och lagar. Litteraturen 

kring K2- och K3-regelverket är väldigt begränsad då det är svenska regelverk och det saknas 

engelsk litteratur kring området, men den litteratur vi har funnit bedöms ändå tillräcklig för en 

undersökning av regelverken för svenska aktiebolag. Eftersom det ger oss en bättre och mer 

tillförlitlig bild av ämnet genom att använda flera oberoende källor (Jacobsen 2002, s. 210), 

har vi således strävat efter att använda så många olika källor som möjligt för att kunna 

beskriva hur situationen förefaller avseende företags val av regelverk. 

  

Vi valde tidskriftsartiklar i facktidningar skrivna av redovisningskonsulter och revisorer med 

avsikten att få mer kvalificerad information (Friberg 2015, s. 51). Dessa artiklar fann vi främst 
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genom sökningar på sökmotorn Google, men även genom sökningar på Föreningen 

Auktoriserade Revisorers (FAR) webbsida samt redovisnings- och revisionsbyråernas egna 

webbsidor, där vi skrev in typiska sökord såsom; “K2 K3”, “skillnader K2 K3” och “välja K2 

K3”. De vetenskapliga artiklarna fann vi via sökmotorn Primo på Högskolan i Borås 

webbsida, där vi sökte på orden “stakeholder theory” samt “stakeholder”. Facklitteratur och 

avhandlingar som berör vårt ämne och vår problemställning har vi hittat på biblioteket på 

Högskolan i Borås genom sökningar på Primo, där vi sökte på dels liknande sökord som för 

tidskrifterna, dels efter vissa författare som vi tidigare hade läst artiklar av på FAR:s 

webbsida. 

 

2.5 Urval 

  

Med utgångspunkt i vårt syfte med studien har urvalet för våra intervjuer grundat sig i att ta 

kontakt med respondenter för att se huruvida de är insatta i K-regelverken och hur valet av 

regelverk påverkar redovisningen. Eftersom det gäller att vara uppmärksam på vem och vad 

vi undersöker genom intervjuerna (Jacobsen 2002, s. 211), har därför ett ändamålsinriktat 

urval varit viktigt. Vi valde därav att kontakta företagsledningen på svenska aktiebolag som 

har haft möjligheten att välja mellan K2- och K3-regelverket. Vi valde även att kontakta 

revisorer eftersom de är insatta i företags situation kring val av regelverk och för att vi ville ha 

ett annat perspektiv på företagens svar. 

  

Med hänsyn till tidsramen har ett begränsat urval varit nödvändigt. I kvalitativa metoder kan 

det antas vara tillräckligt med ett fåtal intervjuer, då målet med dem inte är att generera 

generella slutsatser utan snarare att säga något om det unika och specifika (Bryman & Bell, 

2017 s. 201; Jacobsen 2002, s. 196). Vi är således medvetna om att urvalsgruppen inte är 

representativ för hela populationen, men vår bedömning är ändå att de sju studieobjekt som 

inkluderas i studien är tillräckliga för att resultera i hållbara slutsatser. 

  

Ett av de företag som vi har studerat valdes ut genom ett bekvämlighetsurval, då det sedan 

tidigare var bekant för oss och vi hade vetskap om företagets storlek och antal anställda 

(Bryman & Bell 2017, ss. 203-205). Resterande företag har valts ut genom ett kriteriestyrt 

urval, en av formerna för ett målstyrt urval (Bryman & Bell 2017, s. 407), då vi genom 

sökning på det digitala arkivet Retriever valde ut just de företag som ligger under 

gränsvärdena för att klassificeras som ett stort företag, samt befinner sig i Västra Götaland. 

Storleken på företagen och annan finansiell information stämde vi sedan av utifrån deras 

årsredovisningar. Ett målstyrt urval utgör inte ett slumpmässigt urval (Bryman & Bell 2017, s. 

406; Jacobsen 2002, s. 199), men utifrån de företag som vi hade funnit i urvalsprocessen med 

de olika kriterierna valde vi sedan ut företag slumpmässigt. Till de totalt 40 företag som 

valdes, skickades ett kontaktbrev ut via mail med en förfrågan om att delta i vår studie, 

varefter majoriteten av företagen lämnade ett nekande svar medan ett fåtal aldrig återkom. De 

företag som valde att delta i vår studie innefattar fem företag och därutöver fick vi även 

kontakt med två revisionsbyråer. 

  

I flerfallsstudier är det relevant att välja ut enheter att studera inom respektive fall (Bryman & 

Bell 2017, s. 406). Vi valde därför att i första hand intervjua ekonomicheferna på de utvalda 

företagen, eftersom det kan antas att de är insatta i företagets finansiella situation och för att 

det är deras uppgift att säkerställa en välfungerande balans mellan intressenter hos företaget 

(Arvidson, Carrington & Johed 2018, s. 13). Det kan dock vara svårt att få till en intervju med 

chefer, särskilt då de inte har någon egen vinning i att låta sig intervjuas eller har tillräckligt 
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med tid för det (Bryman & Bell 2017, s. 458), och vi märkte att det var speciellt svårt att få till 

ett möte under bokslutsperioden då de hade fullt upp med annat. Vi fick slutligen till en 

intervju med fyra företag, där majoriteten av de intervjuade är ekonomichefer, samt en 

revisor. Även om vår avsikt var att genomföra intervjuer med alla vi fick kontakt med, fick vi 

även mailsvar från en VD och ägare på ett företag och från en revisor. 

  

2.6 Metodreflektion 

  

Eftersom en kvalitetsgranskning bör innehålla en bedömning av källornas ursprung och 

trovärdighet, följer här en kritisk reflektion av kvaliteten på våra primär- och sekundärkällor 

(Bryman & Bell 2017, ss. 207-210). Då vi har använt intervjuer som metod följer även en 

diskussion kring etiska aspekter, såsom informationskravet, samtyckeskravet och 

anonymitetskravet, eftersom det berör frågor kring hur studieobjekt ska behandlas för att inte 

ta skada (Bryman & Bell 2017, s. 140; Jacobsen 2002, s. 486). 

  

2.6.1 Kritisk granskning av primärkällor 

  

Då vi har eftersträvat en närhet till våra respondenter och att få ingående svar på hur företagen 

har resonerat genom att låta dem få beskriva sina tankegångar och lämna detaljer kring sin 

situation, innebär det att en användning av en kvantitativ metod inte skulle ha varit lämplig 

(Bryman & Bell 2017, ss. 385-386, 396). Om vi istället hade genomfört en enkätundersökning 

skulle det innebära att vi hade formulerat standardiserade frågor, som troligen skulle ha 

medfört att vi hade missat viktiga aspekter hos respondenterna. Anledningen är att en enkät 

endast ger enkla svar utan bakomliggande förklaringar till hur företaget resonerar i frågan. 

Medan intervjuer i jämförelse med enkäter innebär att respondenten påverkas av olika 

faktorer kring hur frågorna besvaras, måste enkäter däremot vara fullständigt tydliga och lätta 

att besvara för respondenten för att bortfall ska undvikas (Bryman & Bell 2017, ss. 239, 396). 

Vi är medvetna om att det kan finnas brister även med det tillvägagångssätt som vi har valt, 

men vi anser att bristerna med det är färre än vid ett annat metodval. Trots att vi inte fick 

möjlighet att intervjua två av respondenterna och vi istället mailade intervjufrågorna till dem, 

har vi haft möjlighet att ställa följdfrågor och på så vis kunnat använda mailsvaren på ett sätt 

som bidrar till analysen på ett värdefullt sätt. 

  

2.6.2 Etiska aspekter 

  

Samtyckeskravet har vi tagit hänsyn till genom att låta respondenterna få veta att deras 

deltagande är frivilligt och att de har möjlighet att kontrollera sina svar innan de inkluderas i 

analysen (Jacobsen 2002, ss. 483-484). Informationskravet har vi tagit hänsyn till genom att 

vi både i vårt kontaktbrev och under intervjuerna berättade för respondenterna om studiens 

syfte och de moment som ingår i undersökningen (Bryman & Bell 2017, s. 141). För att inte 

minska tillförlitligheten i vår studie har vi försökt att endast ge tillräcklig information såsom 

huvudsyfte och hur resultatet ska användas så att respondenterna inte ska tendera att anpassa 

svaren och därmed ge vinklade svar. Vi har även undvikit att ställa intervjufrågorna på ett 

värdeladdat sätt genom att till exempel antyda att det ena regelverket är bättre än det andra. 

Istället har vi ställt mer öppna frågor om vilka för- och nackdelar som respondenterna ser med 

K2 respektive K3. Det etiska dilemmat i detta sammanhang handlar om hur vi ska ha hittat en 

rimlig balans mellan hur mycket information som ska delges kring studien så att både 
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samtyckes- och informationskravet uppfylls och vi samtidigt ser till att inte orsaka någon 

skada genom att inkräkta på respondenternas privatliv (Jacobsen 2002, s. 482). 

  

Vi kan inte med säkerhet säga i vilken utsträckning vi har påverkat de intervjuade till att svara 

på ett visst sätt, eftersom vi under intervjuerna kan ha ställt frågor på olika sätt med olika 

tonfall och olika betoning på ord. Vi kan även omedvetet ha satt press på respondenterna att 

svara snabbt och därmed ha ökat risken för att få ogenomtänkta svar. Enligt Jacobsen (2002, 

s. 445) kan faktorer som dessa i viss mån sänka kvaliteten på resultatet. Vi kan inte heller vara 

helt säkra på om resultaten i viss grad har påverkats av att två av respondenterna intervjuades 

via telefon, eftersom en tänkbar risk med att inte kunna se deras gester och miner är att vi inte 

kan reagera på ansiktsuttryck som visar undran eller osäkerhet och därmed att vi inte har 

samma chans att ställa de följdfrågor som krävs för att få mer utförliga svar (Bryman & Bell 

2017, ss. 218, 471). Vi uppfattar dock inte att telefonintervjuer är mindre representativa än 

personliga intervjuer, eftersom en intervju på telefon kan minska risken att respondenten 

svarar på ett sätt som den tror att intervjuaren uppskattar (Bryman & Bell 2017, s. 217). Vi 

uppfattar dessutom att vi kunde märka av vissa osäkra svar under telefonintervjuerna och 

därför ställde följdfrågor i samma omfattning som under de personliga intervjuerna. 

 

Anonymitetskravet är beaktat då vi har låtit respondenterna få vara anonyma och belagt dem 

med pseudonymer, med avseende på om vi inte skyddar respondentens identitet tillräckligt 

kan både personen och företaget i fråga ta skada (Bryman & Bell 2017, ss. 146-149; Jacobsen 

2002, s. 486). En nackdel med anonymisering är dock att information som kan vara relevant 

för analysen kan ha exkluderats då vi även har uteslutit annan känslig information som kan 

avslöja företaget, men det är viktigare att värna om respondenternas integritet och företagens 

fortsatta verksamhet (Jacobsen 2002, ss. 485-486). 

 

2.6.3 Kritisk granskning av sekundärkällor 

  

Vid granskning av dokument tar Bryman och Bell (2017, s. 517) upp att de fyra följande 

kriterierna bör ses över för bedömning av deras kvalitet; autenticitet, trovärdighet, 

representativitet och meningsfullhet. Detta innebär att datamaterialet inte ska komma från 

tvetydiga källor; inte bestå av felaktigheter och förvrängningar; inte avvika från sin typiska 

kategori; inte vara otydligt och obegripligt. Vi uppfattar att det är med stor tillförlitlighet som 

de aktuella regelverken K2 och K3 kan användas som vår främsta källa, eftersom de baseras 

på de svenska redovisningslagarna och uppfyller de ovan nämnda kvalitetskraven. 

  

Avhandlingar är av vetenskaplig karaktär och därmed väldigt tillförlitliga, eftersom de har 

kvalitetsgranskats och är skrivna av experter inom ämnet (Friberg 2015, s. 49). Detsamma 

gäller de vetenskapliga artiklarna, vilka benämns som peer reviewed då de har 

referentgranskats av utomstående och bedömts som bra forskning (Bryman & Bell 2017, s. 

116; Friberg 2015 s. 76). Trots det har vi kontrollerat respektive artikel för att se till att de är 

av vetenskaplig karaktär. 

 

Då internet utgör en rik och varierande källa med tillgänglig information, kan det finnas 

problem med att mycket information är oriktig och därmed vilseledande (Bryman & Bell 

2017, s. 129: Friberg 2015 ss. 54-55). Vi upplever dock inte att den information som vi har 

använt oss av är akademiskt tvivelaktig, eftersom vi har utgått från information från erfarna 

och kvalificerade redovisningskonsulter och revisorer som är verksamma i branschen 

(Bryman & Bell 2017, s. 523). Likt många organisationer kan redovisningsbyråer antas ha till 
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syfte att sälja sina tjänster vid publicering av information (Friberg 2015, s. 55), men i just 

detta fall behöver inte det betyda att informationen är tvivelaktigt formulerad. De 

tidskriftsartiklar som vi har hämtat information från är erkända svenska tidskrifter inom 

redovisning. Det är viktigt att påpeka att dessa inte är av vetenskaplig karaktär, men de utgör 

ändå en värdefull källa till information (Bryman & Bell 2017, ss. 127-129; Hellgren 2017). 

  

Vi har till stor del förlitat oss på läroböcker i vår teoretiska referensram och viktigt att ha i 

åtanke är att dessa kan rymma delar som utgör författarens personliga åsikter och fördomar. 

Eftersom det kan förekomma partsintressen som vill driva och påverka forskningen inom 

ämnet åt ett visst håll (Friberg 2015, s. 50), har vi som en del i det kritiska synsättet därför 

undersökt vilken roll de aktuella författarna har inom området. Eftersom vi också måste förlita 

oss på att samma information fortfarande är aktuell (Friberg 2015, s. 51), har vi även i största 

möjliga mån försökt att använda oss av så aktuella källor som möjligt. För varje källa har vi 

undersökt om det finns en nyare upplaga (litteratur) eller uppdatering (webbsidor), för att på 

så vis säkerställa att vi återger den mest aktuella bilden av ämnet. Dessutom har vi i de fall då 

vi har funnit en andrahandskälla i en text, vänt oss till ursprungskällan för att undersöka om 

det som skrivs där ger en mening åt vår studie. 

 

2.7 Validitet och reliabilitet 

  

Vid en kritisk granskning av hur en forskare samlar in, analyserar och tolkar information är 

det viktigt att bedöma kvaliteten av studien. Därför har många forskare diskuterat huruvida de 

kvalitetskriterier benämnda reliabilitet och validitet som är viktiga för kvantitativa studier 

även är representativa för kvalitativa studier, men begreppen sägs ändå vara användbara då 

mindre vikt läggs vid mätning (Bryman & Bell 2017, ss. 378-379). I detta avsnitt följer därför 

vår kritiska granskning med avseende på hur vår studie uppfyller reliabilitet och validitet. 

  

2.7.1 Reliabilitet 

 

Reliabilitet kan delas upp i två delar; extern- och intern reliabilitet (Bryman & Bell 2017,  

ss. 379-380) och tillsammans handlar de om att en studie måste vara tillförlitlig samt trovärdig 

utan att innehålla uppenbara mätfel (Jacobsen 2002, ss. 21-22). 

  

Extern reliabilitet är ett mått som avser att definiera hur replikerbara resultaten är, det vill 

säga hur väl en annan forskare med exakt samma utgångspunkt kan dra samma slutsatser samt 

ha samma tillvägagångssätt som i vår studie. Inom kvalitativ forskning är det dock 

problematiskt att uppnå en hög grad av extern reliabilitet då det är inte är möjligt att stanna 

upp sociala miljöer eller beteenden (Bryman & Bell 2017, s. 379; Jacobsen 2002, s. 451). 

Replikerbarheten i vår studie kan ha påverkats negativt då vi i stor utsträckning har använt 

internetkällor vars innehåll ständigt uppdateras och därför försvårar för andra att ta del av 

informationen vid ett senare tillfälle (Friberg 2015, s. 55). 

  

Att vi till stor del har baserat vår studie på K2- och K3-regelverket, som klassificeras som 

offentliga dokument och är fullt tillgängliga för allmänheten, medför att vi har stärkt den 

externa reliabiliteten. Regelverk är dock inte statiska i sitt innehåll utan kan komma att ändras 

över tiden, vilket betyder att om en forskare avser att replikera vår studie bör hänsyn tas till 

föränderligheten i synen på redovisning som styr utvecklingen av regelverken (BFN 2019c; 

Jacobsen 2002, s. 189). Dessutom har replikerbarheten ökat av att vi har låtit intervjuerna vara 
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semistrukturerade, eftersom det finns vissa standardiserade frågor att utgå ifrån som ökar 

chanserna till samma utfall. 

  

Intern reliabilitet berör risken för att de forskare som genomför samma studie inte är överens 

om hur det som observeras ska tolkas (Bryman & Bell 2017, s. 380). Med avsikten att stärka 

den interna reliabiliteten studerade vi inledningsvis K2- och K3-regelverket på enskilt håll för 

att kunna erhålla samma kunskaper om regelverkens skillnader och effekter på redovisningen 

och därefter kunna utveckla en gemensam teoretisk referensram för hur vi skulle tolka 

respondenternas svar. I de situationer där skillnader i tolkning och analys har förekommit har 

vi för en ökad intern reliabilitet suttit tillsammans för att diskutera oss fram till ett gemensamt 

utfall. Att vi dessutom har varit närvarande och delaktiga allihop under alla intervjuer har 

gjort att överensstämmelsen mellan våra tolkningar stärkts och att vi har kunnat komma fram 

till i stort sett gemensamma slutsatser. Därtill har den interna reliabiliteten stärkts av att vi har 

bett respondenterna gå igenom sammanställningar av svaren för att säkerställa att det vi har 

kommit fram till är korrekt uppfattat och att det inte har skett några missförstånd under 

intervjuerna. Sammantaget uppvisar vår studie därmed en hög intern reliabilitet då vi vid 

arbetets slut står bakom de resultat vi har kommit fram till och presenterar, samt att vi har fått 

bekräftat att våra tolkningar stämmer överens med respondenternas svar. 

  

2.7.2 Validitet 

 

Validitet kan likt reliabilitet delas in i två underbegrepp; extern- och- intern validitet, och 

begreppet mäter huruvida forskaren klarar av att undersöka det som är avsett att studeras. Det 

pekar på att studiens empiri ska vara giltig och relevant (Jacobsen 2002, ss. 21-22), vilket 

handlar om att koppla metod till syfte och forskningsfrågor för att säkerställa hållbara 

slutsatser. I kvalitativa studier kan det vara svårt att mäta rätt saker då objektet vi undersöker, 

människors uppfattningar och attityder, är väldigt komplexa (Bryman & Bell 2017, ss. 379-

380). 

  

Extern validitet berör hur generaliserbara resultaten är för andra sociala miljöer och ett 

förekommande sätt att undersöka extern validitet är att se om urvalet som har gjorts är 

tillräckligt stort för att kunna dra en generell slutsats (Bryman & Bell 2017, s. 380). Det kan 

sägas att vår studie har en låg extern validitet, eftersom vi har ett mycket begränsat urval på 

fem företag och två revisionsbyråer. Vi har på så vis inte kunnat generalisera våra slutsatser, 

utan endast kunnat se tendenser hos företag kring valet av regelverk. Det beror på att vi dels 

har varit drabbade av tidsbrist, dels på att ett bristande antal företag har haft möjlighet att 

ställa upp på intervju. Även om den externa validiteten är låg kan vår studie ändå bidra till 

forskning inom ämnet, då vi har kommit fram till slutsatser som kan öka förståelsen för vad 

som ligger bakom företags val mellan K2- och K3-regelverket. 

  

Intern validitet handlar om att säkerställa att forskaren observerar det studien syftar till att 

observera (Bryman & Bell 2017, s. 380). För att stärka den interna validiteten har vi 

eftersträvat att kontinuerligt säkerställa att svaren från respondenterna överensstämmelser 

med information och teoretiska begrepp i kvalificerad ekonomisk och juridisk litteratur. 

Avsikten var att utelämna information som inte är relevant. 
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3 Teoretisk referensram 
 

Det här kapitlet innehåller den teoretiska referensramen för ämnet och inledningsvis redogör 

vi för redovisningens kvalitativa egenskaper och betydelsefulla begrepp, samt ger en 

beskrivning av intressentmodellen. Efter det följer en redogörelse för de två 

redovisningstraditionerna och sedan en beskrivning av de redovisningsprinciper som ligger 

till grund för bestämmelserna i K-regelverken. Därefter presenterar vi BFN:s K-projekt där 

det kortfattat redogörs för samtliga K-regelverk och därpå följer en mer ingående förklaring 

av K2 och K3 som ligger i fokus för den här studien. Till sist redogör vi för de 

redovisningsskillnader som uppstår på grund av de olika reglerna i K2 och K3. 

 

3.1 Redovisningens kvalitativa egenskaper 

  

Då K2 är regelbaserat tillämpas endast de grundläggande redovisningsprinciperna som 

framgår av 2 kap 4§ ÅRL (SFS 1995:1554), medan K3 innehåller ytterligare en rad principer 

som benämns de kvalitativa egenskaperna (BFNAR 2012:1 p. 2.8; Drefeldt & Törning 2013, 

s. 42). Dessa är utformade av BFN och har sin utgångspunkt i användarnas 

informationsbehov, då målet är att de ska bidra till att uppnå vissa kvalitetskrav i den 

finansiella rapporten så att användarna kan tillhandahållas nyttig information (Drefeldt & 

Törning 2013, s. 49; Smith, Brännström & Jansson 2015, s. 72.). Dessa kvalitetskrav innebär 

att informationen i de finansiella rapporterna ska vara begriplig, tillförlitlig, relevant och 

väsentlig (BFNAR 2012:1 p. 2.8). Nedan kommer dessa egenskaper att presenteras var för 

sig. 

  

3.1.1 Begriplighet 

  

Begriplighet innebär att informationen som finns i de finansiella rapporterna ska vara lätt för 

användarna att förstå (Arvidson, Carrington & Johed 2018, s. 88). Relevant information får 

dock inte utelämnas endast för att den är svårbegriplig (Skatteverket 2019a). 

 

3.1.2 Tillförlitlighet 

  

Tillförlitlighet handlar om redovisningens förmåga att ge en bild av den ekonomiska 

verkligheten i företaget, vilket berör huruvida redovisningen avbildar rätt saker och om 

redovisningen avspeglar dessa saker på rätt sätt. Att redovisningen ska ge rätt avbildning kan 

benämnas korrekt bild eller med begreppet validitet, vilket visar att det är nära besläktat med 

begreppet rättvisande bild. Att redovisningen ska avspegla verkligheten på rätt sätt kan 

benämnas som verifierbarhet eller reliabilitet (Arvidson, Carrington & Johed 2018, s. 88). 

Informationen i den finansiella rapporten anses vara tillförlitlig om den är neutral, det vill 

säga objektiv, och inte påverkar beslut och bedömningar i en viss riktning, samt inte 

innehåller några väsentliga fel (BFNAR 2012:1 p. 2.9; Drefeldt & Törning 2014, s. 50). 

  

För att redovisningen ska visa en god avbildningsförmåga och därmed vara tillförlitlig krävs 

det att den är fullständig och väsentlig. Dessa begrepp krockar dock med varandra, då företag 

å ena sidan inte bör utelämna någon information men å andra sidan inte heller kan redovisa 
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varenda detalj för att det då skulle bli svårhanterligt för användaren. Därför brukar det 

uttryckas att redovisningen ska spegla all väsentlig information (Arvidson, Carrington & 

Johed 2018, s. 89). 

  

3.1.3 Relevans 

  

Relevans handlar om att den information som återfinns i de finansiella rapporterna ska vara 

relevant och till nytta för användarna inför beslut (Drefeldt & Törning 2013, s. 51). Enligt K3 

är informationen i en finansiell rapport relevant när den påverkar användarnas beslut genom 

att underlätta bedömningen av inträffade, aktuella och framtida händelser eller genom att 

bekräfta eller korrigera tidigare bedömningar (BFNAR 2012:1 p. 2.10). Hur relevant 

informationen är påverkas av väsentlighet, aktualitet och dess karaktär. Om företaget väljer att 

utelämna viss information kan det leda till att informationen blir vilseledande och felaktig, 

vilket medför att den varken blir relevant eller tillförlitlig (BFNAR 2012:1 p. 2.10). Aktualitet 

inbegriper att informationen ska ha tillhandahållits i tid för beslutet, vilket betyder att 

informationen kan förlora sin relevans om utgivandet av den dröjer (Drefeldt & Törning 2013, 

s. 52). 

  

3.1.4 Väsentlighet 

  

Väsentlighet står för att ett utelämnande eller utgiven felaktig information i den finansiella 

rapporten kan påverka användares beslut, varvid en gränsdragning görs vid belopp som anses 

väsentliga respektive oväsentliga. Det berör till exempel om en kostnad ska periodiseras eller 

kostnadsföras direkt (Arvidson, Carrington & Johed 2018, s. 89). Enligt ÅRL (SFS 1995:1554 

2 kap. 3a § 2 st.) anses en avvikelse från lagen vara av väsentlig betydelse om den specifika 

händelsen ensam eller tillsammans med annan information kan komma att påverka de beslut 

som användaren av den finansiella informationen tar på grund av detta (Hendriksen 1991). 

Om en post klassificeras som oväsentlig innebär det inte att den kan exkluderas från 

årsredovisningen, utan endast att posten inte fullt ut behöver behandlas med de gällande 

principer och regler som annars gäller för denna specifika post (Drefeldt & Törning 2013,  

s. 51). 

 

3.2 Rättvisande bild 

  

Begreppet rättvisande bild är en översättning av det anglosaxiska begreppet true and fair 

view, vilket introducerades i den svenska redovisningslagstiftningen genom ÅRL (Arvidson, 

Carrington & Johed 2018, s. 103; Johansson 2010, s. 89). ÅRL (SFS 1995:1554 2 kap. 3 §  

1 st.) kräver att balansräkningen, resultaträkningen och noterna ska upprättas i sin helhet och 

skapa en rättvisande bild av företagets ställning och resultat. ÅRL (SFS 1995:1554 2 kap. 3 § 

2 st.) innehåller även avstegsregler som innebär att företag har rätt att frångå allmänna råd och 

rekommendationer från normgivare om det är nödvändigt för att kravet på en rättvisande bild 

ska uppfyllas. Upplysningar ska då lämnas i noter, där även skälen till avvikelsen ska anges 

(Skatteverket 2019d). Enligt den anglosaxiska tolkningen är redovisningens uppgift att visa 

den ekonomiskt verkliga ställningen och det riktiga ekonomiska resultatet, inte den 

civilrättsliga formen av tillgångar och skulder. Det kan därför sägas att rättvisande bild 

speglar begreppet substance over form (Justitiedepartementet 1995; Skatteverket 2019d). 

  

https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/27631.html?date=2019-01-01#section2-3
https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/27631.html?date=2019-01-01#section2-3
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Inför införandet av begreppet rättvisande bild i ÅRL diskuterades det om rättvisande bild 

skulle vara överordnat lagen eller om det skulle motsvara att följa lagen (Justitiedepartementet 

1995). Slutligen infördes rättvisande bild i ÅRL som ett begrepp som är överordnat god 

redovisningssed men underställt lagstiftningen (SFS 1995:1554 2 kap. 4 § 2 st.), vilket 

innebär att lagen inte kan brytas med hänsyn till ”rättvisande bild” (Arvidson, Carrington & 

Johed 2018, s. 103; Skatteverket 2019d). Enligt BFN (2017a) går det inte att på förhand säga 

vad som innebär en “rättvis” bild av företagets ekonomiska verklighet, utan det måste göras 

en bedömning för respektive företag. 

  

3.3 God redovisningssed 

  

I de viktigaste lagarna inom svensk redovisning; BFL och ÅRL, återfinns begreppet god 

redovisningssed eftersom det är den rättsliga standarden för hur redovisningen bör upprättas 

(SFS 1995:1554 2 kap. 2 §; SFS 1999:1078 4 kap. 2 §). God redovisningssed appliceras på 

affärshändelser som inte finns reglerade i varken BFL eller ÅRL, eller i dess förarbeten, vilket 

i praktiken innebär att företag ibland behöver göra avsteg från de redovisningsregler som 

finns då dessa inte kan täcka alla situationer som uppstår. Begreppet kan tillämpas i de fall där 

det finns en bristande samstämmighet i praxis eller i de fall där utvecklingen är så snabb att 

införandet av en lag snart skulle bli inaktuell (Arvidson, Carrington & Johed 2018, s. 102). 

BFN påpekar att företag inte har frihet att göra hur de vill när det saknas lagstiftning och 

allmänna råd, utan att de ska följa den praxis som har utvecklats i olika redovisningsfrågor 

(BFN 2017d). Utöver lagbestämmelser måste alltså god redovisningssed följas och därmed 

kan begreppet ses som ett hjälpmedel för företag att använda vid upprättandet av 

redovisningen, vilken ska resultera i en rättvisande bild av företagets verksamhet (Arvidson, 

Carrington & Johed 2018, ss. 103-104; Drefeldt & Törning 2013, s. 67). 

 

3.4 Intressentmodellen 

  

Enligt intressentmodellen tar företagsledare beslut som inbegriper de intressen som finns hos 

företagets intressenter. Intressenterna är alla de individer och grupper som kan ha en 

betydande påverkan på, eller vara påverkade av, företaget och dess resultat, vilket betyder att 

företaget har en ömsesidig beroenderelation till sin omvärld där intressenterna är de som 

företaget har ett särskilt starkt förhållande till (Arvidson, Carrington & Johed 2018, s. 13; 

Jensen 2010). 

  

Intressenter kan delas in i primära och sekundära intressenter, beroende på deras relation med 

företaget (Franch, Martini & Buffa 2010). De primära intressenterna kan vara investerare, 

anställda, kunder, leverantörer, aktieägare och företagsledare, vilka har ett direkt eller indirekt 

intresse för företaget och dess resultat (Arvidson, Carrington & Johed 2018, s. 13; Smith, 

Brännström & Jansson 2015, s. 22). Eftersom de primära intressenterna på grund av sin 

relation till företaget har ett inflytande och därmed även kan få tillgång till strategisk 

information och resurser, är den finansiella informationen relevant. De finansiella rapporterna 

som företaget upprättar kan därför påverka dem (Franch, Martini & Buffa 2010). De 

sekundära intressenterna är de som inte är påverkade av företagets resultat i samma 

omfattning, då de kan vara involverade i företaget utan att ha ett intresse för företagets 

prestationer. Dock påverkar ändå de sekundära intressenterna, såsom media och konkurrenter, 

företagets miljö i viss omfattning (Friedman & Miles 2006). 

  

https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/27631.html?date=2019-01-01#section2-4
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Samtliga intressenter bidrar på olika sätt till organisationens verksamhet, men de har också 

olika krav på vad de vill ha i motprestation (Smith, Brännström & Jansson 2015, ss. 23-28). 

Eftersom det främsta syftet med den finansiella informationen i årsredovisningen är att vara 

ett underlag för beslutsfattande, handlar intressenters analys vanligen om att utvärdera 

företagets lönsamhet, likviditet samt soliditet. Det innebär att företaget därmed ska tillgodose 

intressenternas behov av relevant finansiell information (Arvidson, Carrington & Johed 2018, 

ss. 12, 15). Freeman och Reed (1983) påpekar att företagsledarna i sina beslutsfattanden 

därför ska beakta vilka fördelar som företaget och dess intressenter kan erhålla. I detta 

sammanhang menar Freeman (1999) och Phillips (1997) att det är viktigt att företaget är 

effektivt, vilket medför att olika intressentgrupper bör ges olika uppmärksamhet. 

  

3.5 Anglosaxisk och kontinental tradition 

  

Inom redovisning finns det två olika traditioner; den kontinentala och den anglosaxiska 

traditionen, vilka skiljer sig åt på många olika punkter och därmed har olika påverkan på 

redovisningens utformning och regler (se sammanfattning av skillnader i Figur 1). Den 

grundläggande skillnaden är att den anglosaxiska traditionen har en mer principiell syn, 

medan den kontinentala traditionen har en mer försiktig syn. Inom den kontinentala 

traditionen sker därmed reglering med utgångspunkt i nedskrivna lagar, medan den 

anglosaxiska traditionen istället har en mer frivillig reglering som utgår från att ett företag ska 

hitta lösningar även utanför lagen för just det problem som det står inför. Till skillnad från den 

kontinentala traditionen innebär därmed en rättvisande bild enligt den anglosaxiska 

inriktningen att ett företag kan avvika från lagar och regler om det krävs för att ge en korrekt 

bild av företagets finansiella verklighet, medan den kontinentala traditionen endast kräver att 

företaget följer de uppställda reglerna (Smith, Brännström & Jansson 2015, ss. 125-126). 

 

Medan den kontinentala traditionen utgår från försiktighetsprincipen, sker värdering enligt 

den anglosaxiska traditionen istället med fokus på matchningsprincipen (Nobes & Parker 

2016, s. 45). Matchningsprincipen, som innebär att intäkter och kostnader ska redovisas 

“rätt”, det vill säga i den period de avser, är således tänkt att ge en mer rättvisande bild av 

företagets resultat. Den anglosaxiska traditionen är även inriktad på att redovisa den sanna 

ekonomiska innebörden framför vilken form tillgången har, vilket skiljer sig från den 

kontinentala traditionen som betonar en försiktig värdering och utgår från att redovisa 

tillgångens juridiska form före dess ekonomiska innebörd (Artsberg 1992, s. 80). 

 

Syftet med en framåtriktad redovisning som den anglosaxiska traditionen förespråkar, är att 

ge relevant information som kan ligga till grund för beslutsfattare. I motsats till detta syftar 

den kontinentala traditionen till att redovisa historiska värden i syfte att främja 

verifierbarheten i redovisningen och på så sätt öka tillförlitligheten. Begreppen tillförlitlighet 

och relevans motsätter med andra ord varandra då redovisning inte kan vara både tillförlitlig 

och relevant på samma gång och därför måste ett val mellan dem göras (Bengtsson 2009). 

 

En annan skillnad mellan de två traditionerna är att inom den anglosaxiska sker reglering i 

den privata sektorn, medan den inom den kontinentala sker via staten. Det innebär att det 

inom den anglosaxiska inriktningen finns en stark redovisningskår som påverkar 

redovisningens reglering, men i den kontinentala inriktningen ges det ett väldigt litet utrymme 

för andra grupper än staten att påverka redovisningens utformning. Detta hör ihop med att den 

anglosaxiska traditionen utgår ifrån investerarnas behov medan den kontinentala utgår ifrån 

borgenärernas behov och lägger större betoning på försiktighetsprincipen (Nobes & Parker 
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2016, ss. 42-44, 75-80, 157). Inom den kontinentala traditionen ligger därför tyngdpunkten på 

att företag inte ska överskatta sina tillgångar eller underskatta sina skulder, för att på så vis 

inte övervärdera det egna kapitalet eller betalningsförmågan. Det styrs av att det är viktigt att 

beakta borgenärernas intressen, eftersom företagen i första hand finansieras av banken 

(Artsberg 1992, ss. 78-79; Smith, Brännström & Jansson 2015, ss. 94-95, 135). Företag inom 

den anglosaxiska traditionen finansieras istället främst via aktiemarknaden och tyngdpunkten 

ligger därmed på resultatmätning, vilket kräver att företag lämnar tilläggsupplysningar så att 

de kan tillfredsställa investerarnas behov av finansiell information inför beslutsfattande. Det 

kan således sägas att den kontinentala traditionen betonar att kalkylativa egenskaper är 

viktiga, medan den anglosaxiska traditionen betonar informativa egenskaper som viktiga 

(Artsberg 1992, s. 79; Nobes & Parker 2016, ss. 33-36). 

 

I Sverige har redovisningen sedan långt tillbaka i tiden följt den kontinentala traditionen, men 

idag rör sig redovisningstraditionen bort från det kontinentala synsättet till en mer anglosaxisk 

inriktning, delvis på grund av att företag i allt större utsträckning är internationellt verksamma 

(Arvidson, Carrington & Johed 2018, s. 103; Smith, Brännström & Jansson 2015, s. 124). 

Detta har sitt ursprung i att det internationella inflytandet ökade på den svenska redovisningen 

under 1980-talet och den svenska aktiemarknaden då blev allt viktigare. Det gav plats åt nya 

redovisningslösningar som medförde att svenska företag alltmer började fokusera på 

matchningsprincipen på bekostnad av försiktighetsprincipen, eftersom de ville visa en bättre, 

det vill säga mer rättvisande, bild utåt (Artsberg 1992, ss. 80, 200-201; Johansson 2010,  

s. 53). 

 

 
 

Figur 1: Sammanfattning av skillnader mellan anglosaxisk och kontinental tradition (egen 

figur) 
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3.6 Redovisningsprinciper 

 

Eftersom informationen som företaget delger ska kunna användas som underlag för 

ekonomiska beslut, är de företag som tillämpar K2 eller K3 skyldiga att tillhandahålla sin 

omgivning information kring företagets finansiella ställning (via balansräkningen), dess 

resultat (via resultaträkningen) och i vissa förekommande fall även information om företagets 

kassaflöden (via en kassaflödesanalys) (Arvidson, Carrington & Johed 2018, ss. 12, 16-17). 

Mot bakgrund av att redovisningsprinciper avgör konsekvenserna för hur redovisningen blir 

(Falkman 2004, s. 29) redogörs i följande avsnitt de grundläggande redovisningsprinciper som 

finns i K3 och ÅRL. Dessa principer har BFN valt att ange i syfte att bidra till enhetliga 

normer inom lagstiftningen och kvalitet inom redovisningen (Arvidson, Carrington & Johed 

2018, ss. 83-84). De grundläggande principerna finns i 2 kap. 4 § ÅRL (SFS 1995:1554) och 

är tvingande. 

  

3.6.1 Konsekvent tillämpning och jämförbarhet 

  

För att underlätta jämförelser av ett företags finansiella rapporter över tid och jämförelser 

mellan företag måste de begrepp och principer som används för liknande transaktioner vara 

utformade på ett enhetligt sätt. Principen om konsekvens i tillämpningen innebär därmed att 

de principer som används för värdering, klassificering och indelning av de olika posterna ska 

vara liknande mellan ett räkenskapsår till ett annat (Arvidson, Carrington & Johed 2018, ss. 

84-85; Drefeldt & Törning 2013, ss. 43-44). Detta är enligt K2 (BFNAR 2016:10 kap. 2) 

viktigt eftersom liknande förutsättningar annars kan ge olika resultat. 

  

Enligt K3 (BFNAR 2012:1 p. 2.3) ska användare kunna uppfatta trender vad gäller företagets 

finansiella ställning och resultat genom att studera de finansiella rapporterna som företaget 

lämnat under en längre tid. Användare behöver därför informeras om vilka 

redovisningsprinciper som har använts vid upprättandet av de finansiella rapporterna. Om 

principerna av någon specifik anledning har ändrats under tidens gång måste det specificeras 

vad ändringen har för effekt på redovisningen. 

  

3.6.2 Försiktighetsprincipen 

  

Försiktighetsprincipen har en stark tradition inom svensk redovisning och den innebär att 

beslut som fattas under osäkra former ska göras med rimlig försiktighet så att värdet på 

tillgångar och intäkter inte överskattas, samt att skulder och kostnader inte underskattas vid 

upprättandet av den finansiella rapporten (Arvidson, Carrington & Johed 2018, s. 85; BFNAR 

2012:1 p. 2.4). För att redovisningen ska upprättas enligt försiktighetsprincipen bör företag 

vid osäkerhet välja att värdera sina tillgångar till ett lägre värde och sina skulder till ett högre 

värde, eftersom det inte är tillåtet att avsiktligen underskatta sina tillgångar eller överskatta 

sina skulder i syfte att bygga upp företagets dolda reserver. En överdriven försiktighet kan 

leda till att den rättvisande bilden av företaget påverkas och en övervärdering av tillgångar 

eller en undervärdering av skulder kan ge mer eget kapital och en högre vinst än vad som 

faktiskt finns (Drefeldt & Törning 2013, s. 45; Hendriksen 1991). Med anledning av att lägsta 

värdets princip styr (företaget ska välja det lägsta värdet av anskaffnings- och 

nettoförsäljningsvärdet), resulterar försiktighetsprincipen också i att jämförbarheten mellan 

perioder kan försämras eftersom tillgångsvärden kan ha bestämts med olika metoder vid 
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periodslutet, vilket är något som också påverkar jämförbarheten mellan företag (Smith, 

Brännström & Jansson 2015, s. 94). 

  

3.6.3 Periodiseringsprincipen och matchningsprincipen 

  

Periodiseringsprincipen innebär att de intäkter och kostnader som kan hänvisas till samma 

räkenskapsår ska inkluderas i den finansiella rapporten oberoende av när betalningen sker 

(SFS 1995:1554 2 kap. 4 § 1 st. 4 p.). Redovisningen sker således på bokföringsmässiga 

grunder istället för på kontantmässiga grunder (Arvidson, Carrington & Johed 2018, s. 86). 

Periodiseringsprincipen är till stor del framåtriktad då den eftersträvar att redogöra för 

framtida betalningsflöden (Hendriksen 1991). I de fall osäkerhet kring periodisering uppstår 

kan matchningsprincipen tillämpas, då denna princip anger vilken period kostnader och 

intäkter ska tillhöra. Ett problem med matchningsprincipen handlar om hur kostnader ska 

hänföras till intäkter på enklaste sätt (Artsberg 2005, s. 163). 

  

3.6.4 Ekonomisk innebörd framför juridisk form 

  

Ekonomisk innebörd framför juridisk form (eg. substance over form) innebär att varje 

transaktion och händelse ska redovisas i enlighet med dess ekonomiska innebörd snarare än 

enligt dess juridiska form (BFNAR 2012:1 p. 2.7). Denna princip återfinns endast i K3-

regelverket och är tänkt att ge en ökad tillförlitlighet i de finansiella rapporterna (Arvidson, 

Carrington & Johed 2018, s. 88; Skatteverket 2019c). 

 

3.7 K-projektet och dess regelverk 

  

Sedan 2004 arbetar BFN med att ta fram fyra kategorier av regler, vilket ingår i K-projektet 

(BFN 2017d). Syftet med K-projektet är att det inom varje kategori ska finnas ett 

övergripande regelverk som täcker de relevanta reglerna, vilket är tänkt att minska 

komplexiteten i de tidigare allmänna råden med redovisningsregler för företagen (Arvidson, 

Carrington & Johed 2018, s. 97; Drefeldt & Törning 2013, s. 20). De äldre allmänna råden 

utgick direkt från BFL som reglerar företagens upprättande av de finansiella rapporterna. 

Behovet av ett införande av K-regelverken kommer från de fyra stora revisionsbyråerna 

(Bengtsson 2013); PWC, EY, Deloitte och KPMG (Carrington 2014), snarare än från staten 

och företag. Införandet av regelverken har dock varit ett försök från BFN:s sida att styra bort 

redovisningen från den anglosaxiska traditionen, eftersom BFN har önskat att minska det 

internationella inflytandet över den svenska redovisningen i mindre företag (Bengtsson 2013). 

  

Inom varje kategori finns det ett eller flera K-regelverk och dessa regelverk består av K1, K2, 

K3 och K4 (BFN 2019b) För alla räkenskapsår som påbörjades efter den 1 januari 2014 är det 

obligatoriskt för alla större företag samt alla aktiebolag och ekonomiska föreningar, oavsett 

storlek, att välja ett av dessa regelverk (BFN 2016). Det är BFN som idag ansvarar för att 

utveckla K1-K3, medan det är International Accounting Standards Board (IASB) som har till 

uppgift att utveckla K4 (Arvidson, Carrington & Johed 2018, ss. 81, 90). 

  

Avgörande för vilket av K-regelverken som ett företag ska, respektive får, tillämpa framgår av 

kraven i BFL eller de val som BFL medger (BFN 2017d). Enligt BFL (SFS 1999:1078 6 kap. 

1-3 §§) är det företagets storlek och företagsform som bestämmer om den löpande 
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bokföringen ska avslutas med en årsredovisning, ett årsbokslut eller ett förenklat årsbokslut. 

Större onoterade företag (se definition av ett större företag i avsnitt Bakgrund 1.1) ska enligt 

BFL upprätta en årsredovisning och tillämpa K3-regelverket (BFNAR 2012:1). De mindre 

företagen har möjlighet att istället tillämpa K2-regelverket (BFNAR 2016:10). K3 ska därmed 

tillämpas av alla större företag som inte följer internationella redovisningsstandarder, samt de 

mindre företag som inte har valt K2 (Arvidson, Carrington & Johed 2018, s. 97). K4 är endast 

tillämpbart för företag som upprättar årsredovisning och koncernredovisning enligt IFRS och 

K1 ska tillämpas av enskilda näringsidkare som upprättar årsbokslut (BFN 2017d). 

 

3.8 K2-regelverket (BFNAR 2016:10) 

  

K2 är ett frivilligt regelverk som mindre företag, vilka inte uppfyller gränsvärdena i ÅRL, kan 

välja att tillämpa i stället för K3 som är huvudregelverket. Den fullständiga benämningen på 

K2 är BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag. K2 får inte tillämpas av mindre 

börsnoterade företag, moderföretag som ingår i en större koncern eller moderföretag i en 

mindre koncern som upprättar koncernredovisning (BFN 2017b). K2 får dock tillämpas av 

mindre aktiebolag som ingår i en större koncern, även om övriga företag inom koncernen 

tillämpar andra redovisningsnormer (Broberg 2014, s. 9). 

 

När ett företag har valt att tillämpa K2 ska det följa reglerna i sin helhet och tillämpa dem 

tillsammans (BFN 2017b; Broberg 2014, s. 12), vilket innebär att företag vid frågor i första 

hand ska söka vägledning i de K2-regler som ger bestämmelser i liknande frågor. I andra hand 

ska de istället finna svar i de grundläggande principerna i ÅRL (SFS 1995:1554 2 kap. 4 §). 

Detta betyder att företag får avvika från ÅRL:s redovisningsprinciper endast om det ges 

möjlighet till det i K2-reglerna (Broberg 2014, s. 18). Således ska andra allmänna råd, 

vägledningar eller rekommendationer inte tillämpas vid sidan om de allmänna råden i K2, 

eftersom BFN i K2-regelverket har samlat alla de olika reglerna som mindre företag kan välja 

att tillämpa då de upprättar en årsredovisning (BFN 2019a, s. 11). K2 är därmed tänkt att vara 

så heltäckande som möjligt (BFN 2017b). 

 

Bakgrunden till att K2 är uppbyggt för att förenkla för företag är att det inte ska innehålla 

regler för komplicerade redovisningsfrågor eller redovisningsregler som inte krävs enligt lag. 

Förenklingsreglerna i K2 innebär således att användandet av ÅRL är begränsat (BFN 2017b; 

Drefeldt & Törning 2013, s. 37), eftersom syftet med regelverket är att det ska innebära färre 

bedömningar och valmöjligheter så att den praktiska tillämpningen underlättas. Det betyder 

att regelverket är utformat främst utifrån ett upprättarperspektiv (SRF konsulterna 2019), då 

de som upprättar årsredovisningen inte behöver ha kunskaper om alternativa metoder och 

principer inom redovisningen när K2 är enkelt att förstå (Drefeldt & Törning 2013, s. 21). 

Kravet vid upprättandet av årsredovisningen är därmed endast att de grundläggande 

redovisningsprinciperna i ÅRL ska vara uppfyllda, vilket förtydligar att K2 är regelbaserat 

(Drefeldt & Törning 2014, s. 21). En årsredovisning som upprättas enligt K2 anses ge en 

rättvisande bild av företagets ställning och resultat och därför behövs inte några ytterligare 

upplysningar lämnas (BFNAR 2016:10 p. 3.3). 

 

K2 är hämtad från den kontinentala civilrättsliga traditionen, vilken bygger på den legala 

innebörden som betyder att lagen reglerar de flesta redovisningsregler (Drefeldt & Törning 

2013, s. 12; Johansson 2010 s. 51). Enligt K2 går alltså lagen före norm vid tillämpningen av 

en förenklingsregel. Det innebär också att transaktioner ska redovisas enligt vilken juridisk 

innebörd de har (Wallebom 2018). De förenklade reglerna i K2 har därmed sin grund i den 
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kontinentala traditionen som betonar försiktighetsprincipen och där företag ofta har staten och 

banken som de främsta intressenterna (BFN 2017b; Smith, Brännström & Jansson 2015,  

s. 124). Enligt BFN (2019a, s. 11) betyder det att regelverket baseras på värdering till 

anskaffningsvärde, trots att ÅRL i vissa fall tillåter värdering till verkligt värde. 

 

Avseende byte från ett K-regelverk till ett annat får företag enligt BFN alltid byta från K2 till 

K3, men ett byte från K3 till K2 får endast göras en gång såvida inte specifika skäl kan 

påvisas (FAR Online 2019a). Specifika skäl kan vara att företagets huvudägare har bytts ut 

eller att företagets verksamhet har minskat betydligt (Drefeldt & Törning 2013, s. 32; PWC 

2017, s. 24). 

  

3.9 K3-regelverket (BFNAR 2012:1) 

  

K3 är enligt BFN (BFN 2017d) huvudregelverket för de större onoterade företag som enligt 

ÅRL är skyldiga att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning, men även mindre 

företag som upprättar en årsredovisning får tillämpa K3-regelverket. Den fullständiga 

benämningen på K3 är BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning och 

utgångspunkten för regelverket är IASB:s regelverk IFRS for Small and Medium-Sized 

Entities (IFRS for SMEs), vilket är skapat för små och medelstora företag (BFN 2017c; BFN 

2017d). Det innebär dock inte att K3 är IFRS för SME på svenska, utan K3 är ett oberoende 

generellt råd från BFN som har hämtat inspiration från IFRS (Drefeldt & Törning 2013, s. 

22). De företag som frivilligt väljer att upprätta koncernredovisning i enlighet med 

internationella redovisningsregler ska inte tillämpa K3 (BFN 2017c). 

  

K3-regelverket är hämtat ur den anglosaxiska civilrättsliga traditionen och baseras därför 

främst på sedvanerätt och praxis och därmed i liten utsträckning på lagar. I K3 redovisas 

därmed transaktioner efter sin ekonomiska innebörd snarare än i den juridiska formen 

(substance over form), vilket leder till en ökad tillförlitlighet i de finansiella rapporterna 

(Arvidson, Carrington & Johed 2018, s. 88; Drefeldt & Törning 2013, s. 49). 

  

Vid upprättandet av årsredovisningen ska företag enligt K3 i första hand utgå från användaren 

av den finansiella rapporten. K3 upprättas därmed ur ett användarperspektiv, vilket innebär att 

redovisningen ska innehålla relevant och tillförlitlig information som användaren kan ha som 

underlag för eventuella ekonomiska beslut (Norberg 2014). Eftersom ÅRL (SFS 1995:1554 2 

kap. 3 § 1 st.) kräver att balansräkningen, resultaträkningen och noterna tillsammans ska ge en 

rättvisande bild, måste därför företag som tillämpar K3 lämna ytterligare tilläggsupplysningar 

än de som är lagstadgade. Mindre företag som tillämpar K3 behöver dock inte lämna de 

upplysningar som större företag behöver lämna enligt ÅRL, men undantagen gäller inte de 

tilläggsupplysningar som enbart K3 kräver (Drefeldt & Törning 2013, s. 29). 

  

Enligt BFN (2019b) ska K3 tillämpas i sin helhet. Däremot ska företag som inte finner en 

tillräcklig vägledning i regelverket avseende redovisningsfrågor och redovisningsregler söka 

efter bestämmelser i K3 som behandlar liknande och relaterade frågor, vilket förtydligar att 

K3 är ett principbaserat regelverk (FAR Online 2019b). Enligt ÅRL krävs det därutöver att 

företag som inte finner ett område vara relevant i de allmänna råden i K3 ska söka 

bestämmelser i grundläggande principer eller i internationell redovisningsstandard, men detta 

bör enligt BFN vara ett undantagsfall (BFNAR 2012:1 p. 1.5; Drefeldt & Törning 2013, s. 

39). Kravet är dock alltid att vid vägledning i principer och tolkning av regler ska företaget 

utgå från att informationen uppfyller kriterierna på begriplighet, tillförlitlighet, relevans och 
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väsentlighet. Det grundas på att syftet med den utgivna informationen i årsredovisningen är 

att det ska vara relevant för företagets användare som beslutsunderlag (Drefeldt & Törning 

2013, s. 31; PWC 2017, s. 39). 

 

3.10 Redovisningsskillnader 

  

Det finns många redovisningsskillnader mellan K2- och K3-regelverket, men nedan redogör 

vi för de skillnader som vi har funnit är relevanta för vår studie. 

  

3.10.1 Värdering av finansiella instrument till anskaffningsvärde eller verkligt 
värde 

  

Ett finansiell instrument är en monetär post i eller utanför balansräkningen och det avgörande 

för när en finansiell tillgång eller en finansiell skuld ska tas upp i balansräkningen är bildandet 

av någon form av ett avtal mellan två parter (BFNAR 2012:1 pp. 11.4, 11.13). Avseende 

redovisningen av finansiella instrument finns det enligt ÅRL två olika redovisningsprinciper; 

värdering till anskaffningsvärde och värdering utifrån verkligt värde (Drefeldt & Törning 

2013, ss. 211, 267). Det verkliga värdet på ett finansiellt instrument ska bestämmas på basis 

av dess marknadsvärde och det är till det belopp som en tillgång skulle kunna överlåtas eller 

som en skuld skulle kunna regleras mellan oberoende parter vilka har ett intresse av att 

transaktionen genomförs (Drefeldt & Törning 2013, s. 280; SFS 1995:1554 4 kap. 14 §). 

  

Enligt K3 har företag möjlighet att välja en av de två värderingsprinciperna och den som väljs 

ska sedan tillämpas konsekvent (Drefeldt & Törning 2013, ss. 211, 267). Enligt K2 får 

finansiella instrument inte värderas till verkligt värde, utan enbart till anskaffningsvärde 

(BFNAR 2016:10 p. 11.7), medan K3 däremot tillåter att värdering till både 

anskaffningsvärde och verkligt värde tillämpas. Trots att värdering till verkligt värde 

tillämpas i koncernredovisningen får värdering till anskaffningsvärde tillämpas i juridisk 

person, men det omvända är inte tillåtet. Det finns dock undantag avseende vissa finansiella 

instrument som inte får värderas till anskaffningsvärde (BFNAR 2012:1 pp. 11.1-11.2). 

  

3.10.2 Materiella anläggningstillgångar 

  

En materiell anläggningstillgång är en fysisk tillgång som ska användas eller innehas 

stadigvarande i verksamheten, det vill säga under minst ett räkenskapsår (SFS 1995:1554 4 

kap. 1 §). Enligt både K2 och K3 ska tillgången vid första redovisningstillfället tas upp till 

anskaffningsvärde och i denna summa får utöver inköpspriset utgifter som kan hänföras direkt 

till förvärvet inkluderas, om det rör sig om kostnader för att bringa den på plats och i skick för 

användning (BFNAR 2012:1 p. 17.7; BFNAR 2016:10 p. 10.8). I anskaffningsvärdet får dock 

indirekta kostnader inte inkluderas enligt K2, medan K3 tillåter att en skälig andel av dem 

medräknas (BFNAR 2012:1 p. 17.6; BFNAR 2016:10 p. 10.11). Efter första 

redovisningstillfället ska tillgången enligt både K2 och K3 tas upp till anskaffningsvärde med 

avdrag för ackumulerade avskrivningar samt eventuella ned- och uppskrivningar (SFS 

1995:1554 4 kap. 4-6 §§). I K2 finns däremot ett undantag i form av ett förbud mot 

uppskrivning på annat än byggnader och mark, samt en begränsning som endast medger en 

maximal nedskrivning upp till taxeringsvärdet för dessa tillgångar (BFNAR 2016:10 p. 

10.40). 
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K2 innehåller en rad olika förenklingsregler kring avskrivning som inte K3 gör, vilket bland 

annat rör sig om att avskrivningar får göras med samma belopp varje år och att avskrivningar 

för maskiner och inventarier får standardiseras till fem år. Medan K2 därmed tillåter att 

nyttjandeperioden kan vara kortare än tillgångens faktiska livslängd, ställer K3 istället krav på 

att avskrivningen för materiella anläggningstillgångar ska utgå från nyttjandeperioden 

(BFNAR 2012:1 p. 17.12; BFNAR 2016:10 pp. 10.23, 10.27). 

  

En skillnad mellan regelverken som kan ha stor påverkan för vissa typer av företag är att K3 

tillåter, samt i vissa fall kräver, komponentavskrivning, medan det enligt K2 inte är tillåtet 

(BFNAR 2012:1 p. 17.4; BFNAR 2016:10 p. 1.1). Enligt K2 bör företag se 

anläggningstillgången som en enhet istället för en uppsättning komponenter (BFNAR 2016:10 

p. 10.2) medan K3 klargör att materiella anläggningstillgångar, såsom fastigheter, som har 

komponenter som förbrukas väsentligt olika kan delas upp i betydande komponenter (BFNAR 

2012:1 p. 17.11). Fördelen med komponentavskrivning är att det bättre speglar hur tillgången 

förbrukas ekonomiskt, eftersom olika komponenter förväntas generera ekonomiska fördelar 

under olika perioder (PWC 2017, s. 670). 

  

3.10.3 Egenupparbetade immateriella anläggningstillgångar 

 

I K3 beskrivs det att en immateriell tillgång är en icke-monetär tillgång som saknar fysisk 

form, men att finansiella tillgångar inte klassificeras som immateriella tillgångar. Enligt K3 

kan de immateriella tillgångar som har upparbetats internt i företaget anta formen av en 

egenupparbetad immateriell anläggningstillgång, om det är så att det går att identifiera de 

ekonomiska fördelarna som är hänförliga till den aktuella tillgången (BFNAR 2012:1 pp. 

18.2-18.3). Företag får därmed enligt K3 aktivera dessa tillgångar, men i K2 saknas det en 

definition på immateriell tillgång och det är inte tillåtet att redovisa egenupparbetade 

immateriella anläggningstillgångar (BFNAR 2016:10 p. 10.3; Drefeldt & Törning 2014, s. 

147). Anledningen är att reglerna i K2 utgår från försiktighetsprincipen, där förbudet mot 

aktivering av egenupparbetade immateriella tillgångar beror på att det kan vara svårt att göra 

en korrekt värdering (Broberg 2014, s. 19). Det finns dock en lucka i K2 som tillåter 

aktivering av förvärvade immateriella anläggningstillgångar, det vill säga de som köpts, bytts 

eller liknande (BFNAR 2016:10 p. 10.4). 

  

Gällande avskrivning för en immateriell tillgång ska den ske systematiskt över tid precis som 

för materiella anläggningstillgångar (Drefeldt & Törning 2013, s. 426). Det som skiljer K2 

från K3 är att nyttjandeperioden för förvärvade immateriella tillgångar enligt en lättnadsregel 

får bestämmas till fem år, medan K3 kräver en bedömning av nyttjandeperioden (BFNAR 

2012:1 p. 18.19; BFNAR 2016:10 p. 10.27). 

  

3.10.4 Uppskrivning 

 

Enligt ÅRL (SFS 1995:1554 4 kap. 6 §) får företag skriva upp tillgångar vilka har ett 

tillförlitligt och bestående värde som överstiger bokfört värde. Det innebär att företag enligt 

K3 får göra uppskrivningar på alla tillgångar till maximalt detta värde och därmed att de kan 

skriva upp fastigheter över taxeringsvärdet. Reglerna innebär att företag som tillämpar K3 

alltså har möjlighet att använda sig av ÅRL:s regler fullt ut och tillämpa värdering till verkligt 

värde genom att justera upp till marknadsvärdet vid behov (Drefeldt & Törning 2013, s. 397, 
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418; Eriksson 2012). Då redovisningen enligt K2 sker enligt anskaffningsvärdemetoden och 

utgår från försiktighetsprincipen får företag som tillämpar K2 inte skriva upp värdet på sina 

immateriella tillgångar, men däremot är uppskrivning tillåtet vad gäller materiella tillgångar 

(Drefeldt & Törning 2014, s. 167; Eriksson 2012). 

  

3.10.5 Nedskrivning 

 

Enligt ÅRL (SFS 1995:1554 4 kap. 5 § 1 och 4 st.) får tillgångarna inte vara övervärderade 

och därför ska företag enligt både K2 och K3 skriva ner värdet på immateriella och materiella 

tillgångar om det står klart att värdet på balansdagen i betydande omfattning understiger 

tillgångens redovisade värde och det kan antas att värdenedgången är bestående (BFNAR 

2012:1 kap. 27; BFNAR 2016:10 kap. 10). 

 

3.10.6 Intäkter 

  

Såväl K3 som K2 kräver att intäkten måste kunna mätas på ett tillförlitligt sätt och att intäkten 

har ökat företagets egna kapital (BFNAR 2012:1 p. 23.2; BFNAR 2016:10 p. 6.2). 

Gemensamt för K2 och K3 är också att inkomsten ska periodiseras genom att intäkten hänförs 

till den period som den tillhör (BFNAR 2012:1 p. 2.16; BFNAR 2016:10 p. 6.6). K2 

innehåller dock en lättnadsregel som innebär att inkomster som var för sig understiger 5 000 

kronor inte behöver periodiseras, vilket således innebär ett avsteg från periodiseringsprincipen 

(BFNAR 2016:10 p. 2.4). 

 

3.10.7 Uppskjuten skatt 

 

Den inkomstskatt som drabbar ett företag består av aktuell skatt och uppskjuten skatt 

(Drefeldt & Törning 2013, s. 174). Enligt K2 är det inte tillåtet att redovisa uppskjuten skatt 

vare sig i fordran eller skuld, men företag kan välja att frivilligt lämna tilläggsupplysningar 

kring detta (BFNAR 2016:10 pp. 1.4, 13.3, 11.5, 16.4). K2 tillåter dock redovisning av 

uppskjuten skatt vad gäller lagstadgade obeskattade reserver, såsom avsättning till 

periodiseringsfond och räkenskapsenlig avskrivning av inventarier, men i många fall utesluts 

uppskjuten skatt helt i företagens balansräkning (BFNAR 2016:10 p. 15.3; Eriksson 2012). 

Reglerna i K2 beaktar därmed det samband som finns mellan redovisning och beskattning och 

förenklar för företag då redovisningsreglerna till stor del överensstämmer med de 

skattemässiga reglerna (Skatteverket 2019b). 

  

Företag som vill redovisa uppskjuten skatt måste följaktligen välja att tillämpa K3-

regelverket, då det innehåller detta krav (BFNAR 2012:1 p. 29.19). Syftet med att redovisa 

uppskjuten skatt är att uppfylla kravet om rättvisande bild, där intressenter ska få information 

om företagets framtida skattebetalningar som kommer att dras av eller öka. En temporär 

skillnad kan uppstå på grund av att en tillgång har skrivits av snabbare skattemässigt än i 

redovisningen, men trots att företaget vid beräkningen kan komma fram till att tillgången 

teoretiskt sett inte visas i sitt fulla värde tillåter inte K3 att informationen utelämnas i 

balansräkningen (Drefeldt & Törning 2013, s. 664; Eriksson 2012). 
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3.11 Sammanfattning av skillnaderna mellan K2 och K3 

  

Nedan sammanfattas de skillnader mellan K2 och K3 som vi har lyft fram i detta kapitel. 

Figur 2 inbegriper de generella skillnader som vi har beskrivit och Figur 3 sammanfattar de 

redovisningsskillnader som vi har redogjort för som de mest relevanta för vår studie. 

Sammanfattningen är tänkt att ge en helhetsbild av innehållet i den teoretiska referensramen 

för att underlätta förståelsen av den kommande analysen. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: Sammanfattning av generella skillnader mellan K2-och K3-regelverket (egen figur) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generella skillnader  

K3 
• Huvudregelverk 

• Principbaserat 

• Användarperspektiv 

• Anglosaxisk tradition 

• ÅRL tillämpningsbar fullt ut 

• Kräver mer tolkning och professionell bedömning 

• Ekonomisk innebörd före form 

• Ytterligare tilläggsupplysningar krävs 
 

K2 
• Frivilligt regelverk för mindre företag 

• Regelbaserat 

• Upprättarperspektiv 

• Kontinental tradition 

• Vissa begränsningar av ÅRL 

• Förenklade regler finns 

• Legal innebörd för ekonomisk form 

• Inga ytterligare upplysningar krävs  
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Figur 3: Sammanfattning av redovisningsskillnader mellan K2-och K3-regelverket (egen 

figur) 

Redovisningsskillnader 

K3 
• Tillåter aktivering av egenupparbetade immateriella tillgångar 

• Krav på komponentavskrivning under vissa förutsättningar 

• Krav på redovisning av uppskjuten skatt 

• Värdering till verkligt värde tillåtet 

• Nyttjandeperioden avgör avskrivningstid 

• Periodiseringsprincipen ska följas 

 

K2 
• Förbud mot aktivering av egenupparbetade immateriella tillgångar 

• Förbud mot komponentavskrivning 

• Förbud mot att redovisa uppskjuten skatt 

• Förbud mot värdering till verkligt värde 

• Förenklingsregler kring avskrivning såsom standardiserade 

avskrivningstider 

• Möjligt att inte periodisera inkomster och utgifter under 

5 000 kronor 
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4 Resultat 
 

I det här kapitlet beskriver vi våra resultat från de genomförda intervjuerna samt de erhållna 

mailsvaren. Alla företag har belagts med pseudonymer och de fyra företag som vi har 

intervjuat kommer här att benämnas; Företag 1, Företag 2, Företag 3 och Företag 4. Det 

företag vi har fått ett mailsvar från benämns Företag 5. Den intervjuade revisorn benämner vi 

Revisor 1, medan den revisor som gav oss ett mailsvar benämns Revisor 2. Vi ger 

inledningsvis en kort bakgrundsbeskrivning av de totalt sju respondenterna samt de företag de 

företräder och därefter beskriver vi vad som har framkommit från intervjuerna samt 

mailsvaren. 

 

4.1 Bakgrundsbeskrivning av respondenterna 

 

Företag 1 är verksamt inom fastighetsbranschen och ingår i en koncern som det enda 

dotterbolaget. Verksamheten består av uthyrning och förvaltning av de fastigheter som 

företaget äger och företagets främsta tillgångar är därmed materiella anläggningstillgångar i 

form av byggnader. Sedan Företag 1 bildades har det tillämpat K2-regelverket, men från 1 

januari 2019 redovisar det enligt K3-regelverket. Vi intervjuade företagets ekonomichef som 

har skött företagets redovisning de senaste tio åren. 

  

Företag 2 som verkar inom elektronikhandeln är ett dotterbolag i en koncern tillsammans med 

55 andra företag. Bland tillgångarna finns ett stort varulager samt en mindre del 

egenupparbetade immateriella tillgångar. Företaget tillämpar K3-regelverket. Intervjun 

gjordes med företagets ekonomichef som har arbetat inom koncernen sedan 1980 och sköter 

både företagets och systerbolagets ekonomi sedan ett år tillbaka. 

  

Företag 3 bedriver försäljning av kemtekniska produkter och ingår i en koncern tillsammans 

med 178 andra företag. I företaget finns ett stort varulager. Regelverket som företaget 

tillämpar är K2. Respondenten vi intervjuade är sedan 2000 ekonomichef på företaget. 

  

Företag 4 ingår i en koncern med 47 företag, men 2018 var första året som företaget var 

självständigt då det tidigare tillhörde ett systerbolag inom koncernen. Företaget bedriver 

konsultation och utbildningsverksamhet inom databranschen och en av de främsta 

tillgångarna är därför egenupparbetade immateriella tillgångar. Sedan verksamhetsstarten har 

K3-regelverket tillämpats. Den intervjuade respondenten har arbetat som 

redovisningsansvarig på företaget i tre år och innan dess 15 år på en revisionsbyrå. 

  

Företag 5 ingår i en koncern med fyra andra företag och det arbetar med teknisk 

konsultverksamhet inom energi-, miljö- och VVS-branschen. Företagets främsta tillgångar är 

bland annat materiella anläggningstillgångar i form av inventarier, verktyg och installationer. 

Regelverket som tillämpas hos företaget är K2. Respondenten som genom mail har besvarat 

våra intervjufrågor är VD och ägare av företaget sedan 1990 och har det huvudsakliga 

ansvaret för företagets ekonomi. 

  

Revisor 1, som vi intervjuade, arbetar sedan 2009 på en av de fyra största internationella 

revisionsbyråerna och där främst med ägarledda mindre företag, men även med större, en del 

börsnoterade, företag. 
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Revisor 2, som vi mottog mailsvar från, arbetar sedan 2017 på en av de största internationella 

revisionsbyråerna, där främst med finansiella företag. 

 

4.2 Sammanställning av intervjuer 

 

För att ge en tydlig överblick samt kännedom om studiens material, redogör vi nedan för de 

svar som respondenterna har gett oss. Vi har valt att endast inkludera de frågor och svar som 

är relevanta för vidare analys. För respektive fråga redogör vi för svaret från respektive 

företag. För att få svar ur fler perspektiv än företagens valde vi att även ställa frågor till 

revisorer, från vilka svaren också redogörs för sig. Intervjuformulären i sin helhet återfinns i 

uppsatsens bilagor (se Bilaga 1 och Bilaga 2 för intervjufrågorna). 

  

 

4.2.1 Företagens primära intressenter och deras behov av finansiella 
information 

 

I syfte att ta reda på vilken påverkan intressenter har på företagens val av regelverk, valde vi 

att fråga företagen vilka deras primära intressenter är och vilken information som därmed 

krävs att företaget delger i sin årsredovisning. Avsikten var att få reda på om företag har olika 

intressenter beroende på vilket regelverk det tillämpar.  

 

Företag 1: Företagets primära intressenter är moderbolaget, kommunen och banken, men 

eftersom moderbolaget är ett stort varumärke i staden är dess intressenter även pressen och 

media. Moderbolaget och långivarna har behov av att veta vilka nya projekt som företaget 

planerar då det är deras kapital som företaget investerar med. Press och media vill veta hur 

företagets verksamhet kan påverka stadsinvånarna. 

 

Företag 2: De primära intressenterna för företaget är kunder, konkurrenter, samt utländska 

och inhemska leverantörer och därutöver har moderbolaget ett stort intresse i företagets 

ekonomiska situation. Företaget menar att det är många intressenter som studerar deras 

årsredovisning, men att företagets redovisning främst är riktad mot koncernföretag och inte 

mot banken. Nya leverantörer är mest intresserade av information om utdelning på eget 

kapital, balansomslutning, vinst, trend och antal anställda. 

 

Företag 3: Företagets primära intressenter är kunder och ägare, då de har störst inflytande i 

företagets affärer. De är intresserade av nyckeltal såsom tillväxt, täckningsgrader och vinst i 

absoluta tal. Därtill räknas även leverantörer och anställda som betydelsefulla intressenter. 

Företaget uppger att även myndigheter är viktiga intressenter på grund av att de är verksamma 

inom kemikaliebranschen, men att de inte har något intresse av finansiell information. 

 

Företag 4: För företaget är dess moderbolag, samt långivare, de primära intressenterna. 

Respondenten har dock ingen uppfattning om vilken finansiell information som intressenterna 

har behov av. 

 

Företag 5: Företagets primära intressent är banken, som vill ha information om nyckeltal 

såsom soliditet, likviditet och lönsamhet. 
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4.2.2 Företagens framtidsplaner 

 

Vi valde vi att fråga företagen om deras framtidsplaner för att ta reda på om något av dem till 

exempel kommer att bli klassificerat som ett stort företag och därmed vara tvunget att byta till 

K3 inom den närmsta tiden. 

 

Företag 1: I dagsläget är företaget inne i en expansionsfas och har två stora projekt som 

väntas genomföras under året. Investeringen kommer att uppgå till en kostnad om ungefär 100 

miljoner kronor, för vilken det krävs en kommunal borgen eftersom företaget inte har 

möjlighet att låna självt. Det beror på att ett externt lån skulle innebära helt andra räntor än 

vad den kommunala borgen medför. 

 

Företag 2: Företaget är i nuläget inne i en stabil fas med goda tillväxtmöjligheter, där målet är 

att expandera med 5-15 procent per år enligt tillväxtkrav från ägare. Det innebär att det finns 

goda framtidsutsikter för företaget. 

 

Företag 3: Framtidsplanerna för företaget är att växa, samt stärka täckningsgraderna, men 

eftersom företaget nyss förlorade ett kontrakt med en stor kund förväntas årets omsättning 

påverkas negativt. Företaget förklarar att ägarna vill se tillväxt, men om verksamheten inte 

växer måste det förklaras och motiveras tydligt för modern. 

 

Företag 4: Företagets framtidsplaner är att expandera och kontinuerligt utveckla 

verksamheten, samt skaffa nya kunder.  

 

Företag 5: Företaget strävar efter att expandera och växa i framtiden. 

 

4.2.3 Kunskap om K-regelverken och skillnaderna mellan K2 och K3 

 

Vi frågade företagen om hur mycket de har kännedom om K-regelverken och skillnaderna 

mellan K2 och K3, i syfte att ta reda på hur de resonerar i valet mellan regelverken. 

 

Företag 1: Ekonomichefen förklarar att hen kan grunderna, därmed huvuddelarna och de 

stora skillnaderna mellan K-regelverken, men tillägger att hen inte är någon expert. 

 

Företag 2: Det menas av ekonomichefen att hen inte har kunskaper om K-regelverken på 

detaljnivå, men att hen i samband med upprättandet av den senaste årsredovisningen 

undersökte de skillnader mellan regelverken som berörde företaget. 

 

Företag 3: Ekonomichefen på företaget yttrade sig inte något om sina kunskaper kring K-

regelverken, men genom sina svar fick vi intrycket av att hen besitter goda kunskaper kring 

K-regelverken och deras skillnader.   

 

Företag 4: Företagets redovisningsansvarige menar att hen endast känner till skillnaderna 

mellan K-regelverken i stora drag och därmed inte har kännedom om alla skillnader. 

Respondenten uppger att hen har arbetat mycket med redovisning enligt K2-regelverket 

tidigare, men idag endast sköter bokföringen med tillämpning av K3.  

 

Företag 5: Företagsledaren, som också är den ekonomiansvarige på företaget, uppger att hen 

känner till K-regelverken mycket vagt. 
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4.2.4 Fördelar och nackdelar med K2 respektive K3  

 

Med avsikten att förstå hur företagen resonerar i frågan om vilket regelverk som passar dem 

bäst och ta reda på varför de föredrar det ena regelverket framför det andra, frågade vi 

respondenterna vilka för- och nackdelar de anser att K2- respektive K3-regelverket har. 

 

Företag 1: Företagets ekonomichef upplever att den främsta fördelen med K2-regelverket är 

att det inte innehåller regler om komponentavskrivning och menar att det är denna enkelhet 

som är anledningen till att företaget vill fortsätta att tillämpa K2. Hen menar att K2 förenklar 

för företaget främst på grund av att det är “mycket mer svart och vitt”, vilket företaget har 

diskuterat med sin revisor. Avseende K3 anser ekonomichefen därför att reglerna om 

komponentavskrivning är den största nackdelen med regelverket och att det därmed kommer 

att vara en nackdel för företaget att övergå till att tillämpa K3. Hen fortsätter med att förklara 

att konverteringen kommer att innebära en hel del krävande arbete, eftersom de tillgångar i 

form av byggnader som företaget har kommer att redovisas helt annorlunda då de måste delas 

upp i komponenter. Ekonomichefen påpekar att detta kommer att leda till att det blir svårare 

för både hen själv och de projektledare som ska dela upp komponenterna, men att det 

sannolikt kommer att bli bra i efterhand. Till det tillägger ekonomichefen att “det ska ju vara 

en så rättvisande bild som möjligt.” 

 

Företag 2: Ekonomichefen menar att det är en nackdel att företaget behöver lämna mer 

upplysningar i K2 jämfört med K3 och att fördelen med K3 därmed är att det går snabbare att 

göra årsredovisningen eftersom rapporteringen inte behöver ske på detaljnivå. Ekonomichefen 

uppger att fördelen med K3 därmed är att företaget inte lämnar lika mycket information till 

konkurrenterna.  

 

Företag 3: Det menas av ekonomichefen på företaget att en nackdel med K2 är att 

årsredovisningarna blir “lite kantiga” för intressenter eftersom regelverket tillåter att mindre 

information delges än i K3. Hen framlägger samtidigt att det är fördelaktigt att K2 är enkelt 

och att det “krånglar inte till det”, samt att K2 medför att företagets konkurrenter inte lika 

enkelt kan se företagets finansiella situation. Ekonomichefen menar att K3 inte innebär någon 

nytta för företaget självt och säger i detta sammanhang att företaget “redan har alla siffror 

oavsett regelverk.“ Hen tillägger att moderbolaget dock skulle uppskatta ett byte, även om det 

inte ställer något krav på det. Nackdelarna med K3 anser ekonomichefen är att det är 

krångligare, innehåller komponentavskrivning och uppskjuten skatt. Komponentavskrivning 

är dock inget som påverkar företaget eftersom fastigheten det bedriver sin verksamhet i har 

flyttats över till ett vilande bolag och därför inte ingår i verksamheten. 

 

Företag 4: Det uppges av den redovisningsansvarige att en fördel med K2 är att det blir 

enklare för mindre bolag att använda sig av regelverket eftersom de kan lämna mindre 

upplysningar, medan nackdelen är att det är svårare att jämföra företag som tillämpar K2 

jämfört med de företag som tillämpar K3. Respondenten säger också att en annan nackdel 

med K2 för företag i en koncern är att koncernen måste räkna om redovisningen vid 

konsolideringen. Därtill uppger hen att fördelen med K3 är att det innebär mer valfrihet för 

företaget. 
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Företag 5: Den ekonomiansvarige ägaren uppger att företaget inte kan dra några fördelar av 

att tillämpa K3, utan att det endast skulle få “krångligare avskrivning” samt högre krav på 

årsredovisningen av det. 

 

4.2.5 De faktorer som har haft störst betydelse vid valet mellan K2 och K3 

 

Vi eftersträvade att ta reda på vilka redovisningsregler som har störst betydelse för företagen 

vid valet mellan K2 och K3 och samtidigt ta reda på om det finns något annat som har 

påverkat deras resonemang i frågan. Vi valde därför att ställa en relativt bred fråga kring vilka 

faktorer som har haft störst betydelse vid valet mellan K2 och K3.  

 

Företag 1: För företaget har främst reglerna om komponentavskrivning varit betydelsefullt i 

valet mellan K2 och K3, eftersom de avskrivningar som har löpt under cirka 15 år i företaget 

behöver delas upp i komponenter enligt K3. Ekonomichefen framför att om företaget hade 

startats idag som ett nytt bolag med nya avskrivningstider hade det säkerligen valt K3 direkt 

för att ha bättre koll, då det vid bytet från K2 till K3 kommer att bli svårt och medföra 

“mycket arbete för lite nytta”. Det beror alltså på att företaget idag har 15 avskrivningsplaner 

som nu, enligt ekonomichefen uttryckt, “ska ner i en tratt och delas upp i komponenter”.  

 

Företag 2: Ekonomichefen uppger att det som har störst betydelse för företaget vid valet av 

regelverk är att upprättandet av årsredovisningen går snabbare vid tillämpning av K3 än vid 

K2, eftersom det inte krävs fullt så många upplysningar som vid tillämpning av K2.  

 

Företag 3: Av ekonomichefen uppges det att det som har haft störst betydelse vid valet av 

regelverk är att företaget undgår regler om uppskjuten skatt och komponentavskrivning vid 

tillämpning av K2. 

 

Företag 4: Respondenten berättar att företaget tillämpar K3-regelverket eftersom koncernen 

tillämpar det och förklarar att vissa företag i koncernen skulle kunna tillämpa K2 men att det 

då skulle krävas att deras redovisning räknas om. Respondenten klargör också att företaget 

skulle välja att tillämpa K3 oavsett om andra koncernföretag inte skulle göra det, vilket 

motiveras av den bransch som företaget verkar i. Hen säger att det beror på att egna 

upparbetade immateriella tillgångar inte kan aktiveras i K2.  

 

Företag 5: Företaget uppger att särskilt de krångliga reglerna kring avskrivning och högre 

krav på redovisning i K3 är de faktorer som har störst betydelse i valet mellan regelverken. 

 

4.2.6 Vem som beslutar om företagets val av regelverk och branschens 
betydelse 

 

Eftersom vi ville ha svar på om företagen gör valet av regelverk på egen hand eller om deras 

val har varit beroende av andra faktorer, valde vi att fråga om vem som tar beslutet för 

företaget att tillämpa K2 respektive K3 och om branschen har någon betydelse vid detta val. 

 

Företag 1: Ekonomichefen förklarar att beslutet att byta från K2 till K3 beror på att 

moderbolaget har ett önskemål om att företaget byter. Det finns även en önskan från 

företagets revisor, som också är revisor i moderbolaget, att företaget tillämpar K3 eftersom 

det underlättar konsolideringen av årsredovisningarna om dotterbolaget tillämpar samma 
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regelverk som moderbolaget. Ekonomichefen uttrycker att detta är “återigen för enkelhetens 

skull. Det är väl smidigast också.” Hen säger också att det verkar som att andra företag i 

branschen idag tillämpar K3, men tillägger att det ändå skulle vara fördelaktigt för Företag 1 

att behålla tillämpningen av K2. 

 

Företag 2: Företagets ekonomichef uppger att det är koncernen som bestämmer vilket 

regelverk företaget ska tillämpa, men att företaget i vilket fall som helst skulle välja att 

tillämpa K3 eftersom det regelverket är mer logiskt. Ändå menar ekonomichefen att det som 

avgör valet av regelverk för dem är koncernen krav och säger att branschen inte påverkar det. 

Hen uppger därtill att revisorer inte har påverkat företagets resonemang kring valet av 

regelverk, utan istället har varit behjälpliga med att ta fram mallar för årsredovisningar för 

både K2 och K3 och gå igenom respektive regelverk med företaget i samband med dess val. 

 

Företag 3: Ekonomichefen framför åter att företaget inte har några formella krav från ägarna 

att tillämpa K3, men att moderbolaget skulle uppskatta ett byte till detta regelverk. 

Ekonomichefen berättar att moderbolaget har ställt frågan till företaget om att börja tillämpa 

K3, men att de då valde att fortsätta tillämpa K2 med anledning av att kunna lämna så lite 

information som möjligt. Hen berättar därtill att företagets revisor har undrat varför företaget 

inte tillämpar K3 och att företaget då har gett förklaringen att “vi behöver inte, formellt finns 

det inga krav”. Angående påverkan från branschen säger ekonomichefen att det för många 

företag är tvingade att tillämpa K3, men att det för Företag 3 inte spelar någon roll.  

 

Företag 4: Företagets redovisningsansvarige säger att företaget måste tillämpa K3 av 

koncernmässiga skäl, men att det antagligen skulle tillämpa K3 ändå. Avseende branschens 

påverkan svarade respondenten att hen inte tror att den påverkar valet av regelverk, utan att 

valet handlar om att det är enklare att utgå från samma principer och tillämpa samma 

regelverk i hela koncernen. 

 

Företag 5: Ekonomichefen uppger att valet mellan K2 och K3 har gjorts tillsammans med 

företagets revisor och att branschen inte har haft en påverkan på valet av regelverk.  

 

4.2.7 Hur K2 kan ge en rättvisande bild av företaget 

 

Till de företag som tillämpar K2 valde vi att ställa en följdfråga till respondenterna om de 

anser att K2 kan ge en rättvisande bild av företaget. Avseende Företag 5 som vi mottog 

mailsvar från, ansåg vi dock inte att en följdfråga krävdes eftersom kunskapen om K-

regelverken är mycket svag hos respondenten. Här redogörs därmed endast för svar från 

Företag 1 och Företag 3. 

 

Företag 1: Ekonomichefen på företaget anser att K2 ger en rättvisande bild trots att all 

information inte visas i årsredovisningen. Hen säger att om man läser noterna “ser man inte 

mycket av det som är bakom” eftersom mycket i dagsläget “göms” under större poster. Hen 

säger även att de som skulle vara intresserade av företagets årsredovisning är bankerna och 

kommunen vilka skulle ha mer nytta av att redovisningen blir mer omfattande, men menar 

samtidigt att dessa intressenter i så fall kanske skulle ha krävt att företaget redovisar på ett 

bättre sätt tidigare. Ekonomichefen framför därtill att det är svårare att göra bedömningar i K3 

eftersom reglerna bygger på tolkningar, och uttrycker att “man är ju lekmän i mångt och 

mycket” men att revisorer har lättare för att bedöma en feltolkning. 
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Företag 3: Företagets ekonomichef menar att redovisningen enligt K2 ger en rättvisande bild, 

men säger också att redovisningen eventuellt skulle se annorlunda ut enstaka år om K3 istället 

hade tillämpats. 

 

4.2.8 Revisorernas åsikt om för- och nackdelar med K2 respektive K3 

 

I syfte att få ett annat perspektiv på vilket regelverk som passar en viss typ av ett företag bäst 

och hur den rättvisande bilden påverkas av att tillämpa det ena regelverket framför det andra, 

frågade vi revisorerna om vilka fördelar samt nackdelar det finns med K2 respektive K3. Det 

är dock endast den ena revisorns svar vi kan redogöra för, då vi inte mottog något svar från 

den andra revisorn genom de mail vi skickade. 

 

Revisor 1: Revisorn svarade att en stor fördel med K2 är att det är enkelt för företag att 

tillämpa det, eftersom det är standardiserat och därmed mindre komplext och medför mindre 

administration än K3. Revisorn säger dock att enkelheten i K2 gör årsredovisningen “tråkig”, 

men att det ändå är ett bra regelverk eftersom det inte ger så mycket utrymme för tolkningar 

och egna bedömningar. Hen menar att det istället är mer “så här ska du göra”, där företaget 

sedan kan följa det och därför är regelverket överlag passande för de mindre företagen. 

Revisorn uttrycker dock att enkelheten i K2 påverkar den rättvisande bilden negativt och 

lägger fram att i K3 har företag möjlighet att värdera till verkligt värde med mera. Samtidigt 

uttrycker hen att företag har en möjlighet att övergå till att redovisa enligt K3 om de ser en 

fördel med det, men att det troligen inte är så många företag som det blir en nackdel för av att 

redovisa enligt K2. Avseende K3 säger revisorn att den absolut största fördelen är att den 

rättvisande bilden av företaget stärks och att företag kan värdera till verkligt värde, medan 

nackdelen med regelverket är att upprättandet av årsredovisningen tar längre tid och blir 

dyrare på grund av de större upplysningskraven. 

 

4.2.9 Revisorernas uppfattning om hur väl företag är insatta i K-regelverken 
och hur stort inflytande revisorn har på företagens val av regelverk 

 

Vi frågade revisorerna om deras uppfattning kring företags kunskaper om K-regelverken för 

att få reda på om företag själva kan avgöra vilket av regelverken som passar dem bäst eller om 

företagen söker stöd och hjälp av revisorerna vid valet av regelverk. Därmed skulle vi kunna 

få svar på revisorers inflytande i valet mellan K2 och K3. 

 

Revisor 1: Revisorns uppfattning är att de flesta företag inte har koll på vilket regelverk som 

passar dem bäst och hen berättar att företag faktiskt frågar revisorerna på byrån vilket 

regelverk de ska använda. Revisorn menar att revisorer därmed har ett mycket stort inflytande 

över företags val av regelverk och tror till och med att de är revisorerna som väljer emellanåt. 

Hen framför även att majoriteten av företagen väljer K2 och att de inte väljer K3 “för skojs 

skull”, eftersom det alltid finns en anledning till att företagen börjar tillämpa K3 frivilligt. 

Enligt Revisor 1 är då tillämpningen av K3 väldigt motiverad och hen anser att det är klokt att 

företag stämmer av med revisorerna innan valet.  

 

Revisor 1 berättar även att företag ofta rådfrågar revisorerna på revisionsbyrån, men att det 

också kan bli så att ett företag blir intvingat i K3 genom att det har växt så att det istället 

klassificeras som ett stort företag. Revisorn menar att det då gäller att revisorer också har lite 

koll och säger “nu måste ni redovisa enligt K3 för att ni går över gränsvärdena”, eftersom det 
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inte är säkert att företaget har koll på det. Även i de fall där ett företag har som mål att växa 

och behöver lån i framtiden, menar revisorn att det kan vara klokt att påpeka för företaget att 

börja redovisa enligt K3 framöver. Anledningen är att företaget ska vara mer transparent mot 

banken redan från början så att det inte behöver skaffa fram nya rapporter när det är dags att 

visa årsredovisningen. 

 

Revisor 2: Revisorn menar att de större företagen som tillämpar K3 har bättre kunskap än de 

mindre företagen som tillämpar K2. Revisorn säger också att företag i många fall inte har 

möjlighet att välja regelverk, utan att de på grund av storlek måste applicera det regelverk 

som framgår enligt lagar och regler. I de fall där företagen har möjlighet att välja regelverk, 

menar revisorn att hen har ett större inflytande hos de företag som tillämpar K2 än hos de som 

tillämpar K3. 

 

4.2.10 Revisorernas uppfattning om de vanligaste frågorna hos företag vid 
valet av regelverk 

 

Baserat på frågorna om företagens kunskaper om K-regelverken var vår avsikt också att ta 

reda på revisorernas syn på vilka de vanligaste frågorna är som företag diskuterar vid valet av 

regelverk, samt om företagen rådfrågar revisorerna vid tillväxt eller andra förändringar i 

företagens förutsättningar.  

 

Revisor 1: Revisor 1 förklarar att det utan tvekan är vanligast att företag ställer frågor om 

komponentavskrivning, då företag tycker att det är lite omständligt att dela in en fastighet i 

komponenter. Revisorn menar att för fastighetsbolag kan komponentavskrivning ge en mer 

rättvisande bild, men i övriga bolag är det tveksamt om det ger någon nytta då det är 

administrativt krångligt. En annan vanlig fråga menar revisorn gäller egenupparbetade 

immateriella tillgångar som är förbjudet enligt K2. Hen berättar att det finns ett par kunder 

hos dem som har valt att redovisa enligt K3 trots att de är små, eftersom de annars inte skulle 

kunna överleva. Revisorn konstaterar att det alltså inte är något aktivt val av regelverk för de 

företag som har egenupparbetade immateriella tillgångar som måste redovisa enligt K3. 

Avseende reglerna om uppskjuten skatt anser revisorn att det vanligen inte är en särskild stor 

fråga för företag, men att det för de företag som har ett underskottsavdrag kan vara en 

anledning till att byta till K3. 

 

Revisor 2: Revisorn berättar att företag främst har frågor angående regler för 

anläggningstillgångar. Hen säger också att faktorer som företag beaktar i valet mellan K2 och 

K3 även är vilka andra regler som är mest fördelaktiga, förändringar i regelverken, hur 

liknande verksamheter (konkurrenter) gör, krav från intressenter, samt förslag från revisorn. 

Angående hur stort revisorers inflytande är i valet av regelverk säger Revisor 1 att det beror 

på omständigheterna, eftersom även storlek och intressenter är faktorer som bör beaktas.  

 

4.2.11 Revisorers syn på betydelsen av företagets bransch och dess 
intressenter 

 

Eftersom vi ställde frågor till företagen kring branschens och intressenternas påverkan på 

valet av regelverk, valde vi att ställa samma frågor till revisorerna för att få ett annat 

perspektiv på företagens situation. 
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Revisor 1: Revisorn menar att det är tydligt att branschen har en påverkan på de företag som 

verkar i fastighetsbranschen, samt på nystartade företag vilka har väldigt mycket kostnader för 

uppstart och programvaror med mera. Revisorn menar att hen i övrigt inte kan uppge någon 

annan bransch där företag specifikt är tvingande att börja tillämpa K3. 

 

Revisor 1 framför även att banker troligen är en intressent som vill att företag ska tillämpa 

K3, då K2 är för enkelt och medför att helheten inte kan ses. Hen säger att banken inte får 

tillräckligt med extern information då K2 tillämpas med tanke på att verkliga värden inte 

tillåts och antagligen tycker att K2 därmed är “ren pest, alltså jättetråkig”. Revisorn menar att 

det ur bankens perspektiv med andra ord är intressant med verkligt värde, samt andra poster 

som det “inte går att ta på” men ger utrymme för uppvärdering. 

 

Revisor 2: Revisorn anser att branschen har en mycket stor påverkan på valet av regelverk och 

att intressenterna har stor en betydelse i de fall där moderbolaget kräver att dotterbolagen ska 

tillämpa samma regelverk som det tillämpar.  

 

4.2.12 Revisorernas syn på vilket regelverk som är mest fördelaktigt för ett 
visst företag 

 

Avslutningsvis frågade vi revisorerna vilket regelverk som de anser är mest fördelaktigt för en 

viss typ av företag och av vilken anledning. Vi efterfrågade även om tips kring vad som är 

viktigt att tänka på vid valet mellan K2 och K3. 

 

Revisor 1: Det framförs av revisorn att mindre företag har en fördel att tillämpa K2, helt och 

hållet på grund av förenklingsskäl, då det kan hålla nere kostnaderna. Revisorn uttrycker att 

företag inte ska göra det svårare än vad de behöver och att mindre företag inte behöver 

tillämpa K3 eftersom det räcker att de upplyser minimalt. Detta är vad revisorn ger i råd till 

mindre företag som inte vill ha någon mer upplysning än nödvändigt. Avseende stora företag 

säger revisorn att de behöver redovisa enligt K3 för att vara mer transparenta. 

 

Revisor 1 anser också att företag vid valet mellan K2 och K3 bör fundera på hur 

verksamheten kommer att se ut framöver, inte bara ha en överblicksbild över hur det ser ut 

idag, eftersom det är viktigt att tänka långsiktigt. Revisorn menar att det är lika bra att ett 

företag tillämpar K3 om det behöver nya krediter, medan företaget inte bör krångla till det om 

det vet att det ska fortsätta att vara ett mindre företag. Det beror på att det annars ger en 

onödig kostnad att redovisa enligt K3. Vidare påpekar revisorn att företag givetvis ska 

utvärdera de skillnader som finns mellan K2 och K3 och att de ska be revisorn att kika på det. 

Finner företaget då en fördel att redovisa enligt K3 är det klart att det ska göra det. Som 

avslutande svar säger Revisor 1 att det troligen inte finns några företag som “ligger sömnlösa” 

för att de inte vet vilket regelverk de ska tillämpa, utan att valet av regelverk ger sig naturligt.  

 

Revisor 2: Revisorn anser att det är väldigt svårt att svara på vilket regelverk som passar 

vilket företag bäst, eftersom det finns många faktorer som bör beaktas och det gör det svårt att 

generalisera. Hen förklarar att större företag oftast har hårdare krav kring upplysning, vilket 

exempelvis kan bero på krav från intressenter. Utifrån det säger revisorn att då det kan ligga i 

företagets intresse att tydligt och transparent kommunicera sin räkenskapsinformation, borde 

ett regelverk med större upplysningskrav som K3 vara mer fördelaktigt. Revisorn menar att 

ett mindre bolag som saknar krav kring upplysning från intressenter och där företaget 

samtidigt saknar kunskap kring reglerna, gynnas av ett regelverk som K2 med mindre 
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upplysningskrav och förenklingsregler. Som avslutande svar säger Revisor 2 att det viktigaste 

vid valet av regelverk är att spegla verksamheten och de krav som ställs på företaget. 

 

5 Analys  
 

I detta kapitel följer vår analytiska redogörelse för våra resultat med återkoppling till den 

teoretiska referensramen. 

 

5.1 Inledande analys 

  

Eftersom samtliga av våra respondenter, samt många av de företag som inte hade möjlighet att 

ställa upp, svarade att de inte är tillräckligt insatta i K-regelverken och att de därför har tagit 

råd av sin revisor i frågan om valet mellan K2 och K3, står det klart att våra studerade företag 

inte har tillräckliga kunskaper om K-regelverken för att själva kunna avgöra vilket av dem 

som lämpar sig bäst för deras verksamhet. Det är även tydligt att de redovisningsskillnader 

som föreligger mellan K2 och K3 inte har en betydande inverkan på företagens val. 

  

Företaget har “på pappret” ett val att använda sig av antingen K2- eller K3-regelverket, men 

vår studie har visat att så är inte alltid fallet. Det kan dels vara motiverat för företag, såsom för 

Företag 1 och Företag 2 som ingår i en koncern, att välja att tillämpa K3 då ägaren ställer krav 

uppifrån för enhetlighet och enkelhet i konsolideringen av årsredovisningarna. Dels kan den 

verksamhet som företaget bedriver styra valet av regelverk, såsom för Företag 4 som till störst 

del har egenupparbetade immateriella tillgångar och därav måste välja att tillämpa K3 för att 

kunna aktivera dem. Det innebär alltså att det inte alla gånger är ett aktivt val för företag att 

välja mellan K2- och K3-regelverket, då vissa faktorer styr valet i en viss riktning. Studien 

landar därmed inte i resultat som rör främst redovisningsskillnaderna, vilket medför att vi inte 

enbart kan diskutera de resultat som genererats från intervjuerna samt mailsvaren. Vi behöver 

därmed inleda vår analys med att tydliggöra bakgrunden till regelverken och analysera hur de 

har uppkommit genom att återkoppla till den teoretiska referensramen. 

  

5.2 Anglosaxisk och kontinental tradition 

  

Att det är de fyra stora revisionsbyråerna som har haft ett behov av ett enhetligt regelverk och 

därmed stått bakom utformningen av K-regelverken, är ett starkt tecken på att redovisningen i 

Sverige rör sig mot en mer anglosaxisk inriktning där staten har ett mindre inflytande på 

redovisningen och reglering istället sker i den privata sektorn. Den svenska redovisningen har 

sedan en lång tid tillbaka sin grund i den kontinentala traditionen där redovisningskåren är 

svag, men de fyra stora redovisningsbyråernas starka inflytande på K-regelverkens utveckling 

indikerar således att redovisningskåren har stärkts. Att redovisningstraditionen skiftar riktning 

till ett mer anglosaxiskt synsätt kan också bero på att företag i större utsträckning är 

internationellt verksamma. Trots att BFN:s målsättning med K-regelverken har varit att styra 

bort redovisningen från det anglosaxiska inflytandet, är det alltså mycket som tyder på att 

utvecklingen går åt det motsatta hållet med avseende på att redovisningsprofessionen i större 

utsträckning än lagstiftningen har påverkat redovisningen i K-regelverken. Att K3 dessutom 

är inspirerat av IFRS avseende SME visar att den svenska redovisningen har påverkats av den 

anglosaxiska traditionen, även om BFN är ett oberoende råd. 
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En styrning bort från den kontinentala traditionen betyder att redovisningen skiftar fokus från 

historiska anskaffningsvärden och tillförlitlighet mot framtida verkliga värden och relevans. 

Således hamnar försiktighetsprincipen mer i bakgrunden, eftersom framåtblickande snarare än 

tillbakablickande värden används. Att välja mellan K2 och K3 innebär därmed att det handlar 

om ett val mellan vilka redovisningsprinciper som bör styra, där företag å ena sidan väljer att 

redovisa mer “försiktigt” i enlighet med K2-regelverket, eller å andra sidan väljer att redovisa 

med mer fokus på relevans och “rätt” matchning av transaktioner genom att tillämpa K3-

regelverket. En försiktig redovisning tydliggörs genom att K2 innehåller många 

förenklingsregler, samt ett flertal förbud mot att redovisa det som däremot K3 tillåter. K3 som 

innehåller fler redovisningsmöjligheter och tillämpar ÅRL fullt ut medför således en större 

flexibilitet, eftersom regelverket baseras på principer istället för på bestämda regler. Det här 

klargör följaktligen att K3 inte syftar till att begränsa redovisningen genom förenklingsregler 

såsom K2 gör för att säkerställa tillförlitlighet, utan istället tillåter företag att redovisa relevant 

information inför beslutsfattande. 

  

I sammanhanget är det uppenbart att det finns en skillnad mellan K2 och K3 vad gäller synen 

på rättvisande bild, eftersom det i K2 menas att en rättvisande bild uppnås genom att följa 

bestämmelserna i regelverket medan det enligt K3 krävs att företag utgår från principer och 

därmed inte begränsar det till endast bestämmelserna i lagen. Detta tydliggörs genom bland 

annat reglerna i K3 om ekonomisk innebörd före form, som syftar till att ge en mer 

rättvisande bild av företagets transaktioner. Genom hur K3 har utformats är det således tydligt 

att begreppet true and fair view har etablerats i den svenska redovisningen genom påverkan 

från den anglosaxiska traditionen. 

  

Detta innebär dock inte att K2 som härrör från den kontinentala traditionen, inte ger en 

rättvisande bild. Om ett företags verksamhet är enkel och inte kräver en komplicerad 

redovisning, kan K2 ge en rättvisande bild för alla intressenter. Till det kan vi koppla svaren 

från Företag 3 som svarade att företagets redovisning ger en rättvisande bild eftersom reglerna 

i K2 är tillräckliga för att spegla dess verksamhet, samt till Företag 1 som anser att K2 ger en 

rättvisande bild av företagets verksamhet eftersom det främst är banken och moderbolaget 

som är intresserade av redovisningen. Om det finns tillväxtmål som leder till ett behov av 

extern finansiering kan det dock vara mer fördelaktigt att istället välja K3 då det ger en mer 

utförlig bild av företagets resultat och finansiella ställning. Detta blir tydligt genom att se till 

Företag 1 som är inne i en expansionsfas och söker finansieringskapital. Enligt Revisor 1 är 

det då fördelaktigt att använda en mer komplex redovisning såsom K3, eftersom långivare 

kräver en större transparens. Företag 2 är ett bevis på att K3 är lämpligt då det finns tydliga 

tillväxtmål från ägare, vilket också visar att Företag 3 som vill expandera med fördel skulle 

kunna övergå till att tillämpa K3 i framtiden. Sammantaget visar detta att om företaget har 

anpassat valet av regelverk till dess verksamhet kan redovisningen ge en rättvisande bild. 

  

Det kan emellertid tänkas att företag gärna väljer att tillämpa K2, eftersom regelverket är 

kopplat till den kontinentala traditionen som länge har varit den dominerande 

redovisningskulturen i Sverige och företag troligen känner sig mer tillfreds med att stanna 

kvar i de traditioner som de är vana vid. Dessutom liknar K2 BFL som tidigare utgjorde de 

rådande reglerna för svenska aktiebolag och därför kan det tänkas att det är enkelt för företag 

att fortsätta följa de regler som tidigare har varit normen för dem. 

  



 

 - 36 - 

5.3 Intressentmodellen 

 

Den kontinentala och den anglosaxiska traditionen har utvecklats olika och det kan vi i viss 

mån koppla till vår studie i frågan om vilka intressenter som är intresserade av företagens 

redovisning. Avseende de företag som vi har studerat har de tre företag som tillämpar K2 

(Företag 1, Företag 3 och Företag 5) svarat att de primära intressenterna för dem är staten, 

ägare och långivare, vilket visar att företag med få intressenter som dessa tenderar att tillämpa 

K2 och att K2 följer den kontinentala traditionen. Orsaken kan vara att de intressenter som 

studerar en årsredovisning som är upprättad enligt K2 inte är lika insatta i årsredovisningen 

som de intressenter som studerar en årsredovisning som är upprättad enligt K3, då de vanligen 

får finansiell information internt ändå. Att de företag som har fler intressenter tenderar att 

tillämpa K3 ser vi i Företag 2 som menar att redovisningen inte är riktad till banker utan mer 

mot kunder och utländska leverantörer. 

  

Studiens resultat visar emellertid att intressentmodellen inte har en så stor betydelse för 

företagens val mellan K2 och K3, vilket ger en insikt i att intressenter överlag inte har någon 

väsentlig påverkan på företagens val mellan K2 och K3. Den koppling vi kan göra till 

modellen är att Företag 1 har valt att byta regelverk från K2 till K3, samt att Företag 2 har valt 

K3, till följd av krav från moderbolaget. Det kan därmed sägas att dessa företag har haft en 

press på sig utifrån till att välja ett visst regelverk framför ett annat. Att Företag 1 byter 

regelverk till K3 görs för att kunna upprätthålla en god relation med moderbolaget som är en 

av de främsta intressenterna, trots att företaget själv uttrycker att det är mer fördelaktigt för 

företaget att behålla K2 på grund av att det förenklar upprättandet av redovisningen. Det 

stärks av det som Företag 1 uttrycker gällande att alla beslut som ska tas ska gagna 

moderbolaget, trots att det är ett fristående bolag. 

  

5.4 Företagens okunskap 

 

Som tidigare framfört har vi noterat att samtliga företag som vi har studerat inte har 

tillräckliga kunskaper om K-regelverken för att själva kunna välja mellan K2 och K3. Valet 

av regelverk hos företagen har istället gjorts på koncernnivå eller i samråd med företagets 

revisor. Även många av de företag som vi kontaktade men som valde att inte ställa upp i vår 

studie sa att de inte är tillräckligt insatta i K-regelverken, vilket visar på en tendens av en 

allmän okunskap bland företag på området. Detta är något som även revisorerna i vår studie 

håller med om. Okunskap har gjort sig särskilt tydligt av de svar vi fick från Företag 2 som 

förväxlade regelverken med varandra, då ekonomichefen uppgav att företaget inte behöver 

lämna lika mycket upplysningar i K3 jämfört med K2 och att fördelen med K3 därmed är att 

upprättandet av årsredovisningen görs snabbare eftersom rapporteringen inte behöver ske på 

detaljnivå. Dessa svar är anledningen till att vi inte har kunnat inkludera svaren från Företag 2 

i samma utsträckning i analysen som från de andra företagen i studien. 

 

Vad gäller företagens okunskap kring vilket K-regelverk som lämpar sig bäst för just dem, 

svarade både Revisor 1 och Revisor 2 att de flesta mindre företag inte har koll på vad de olika 

regelverken innebär. Revisor 1 förklarade att revisorer därför måste ha uppsikt över när 

företagen till exempel överskrider gränsvärdena för att klassificeras som ett stort företag och 

då påtala för dem att de måste övergå till att tillämpa K3. Revisor 1 sa även att företagen 

faktiskt frågar revisorerna på byrån vilket regelverk de ska använda och att revisorerna många 

gånger väljer åt dem. Det är alltså uppenbart att mindre företag som tillämpar K2 istället 

förlitar sig på revisorernas kunskap kring K-regelverken och låter dem ha stort inflytande i 
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valet, då detta bekräftas av de svar som vi har fått från revisorerna. Det här mönstret kan vi se 

hos majoriteten av företagen i vår studie, vilket även gäller Företag 1 som av koncernmässiga 

skäl ska övergå till K3 och där bytet har skett i samråd med företagets revisor som också är 

moderbolagets revisor. Ekonomichefen på Företag 1 nämnde dessutom att revisorer har lättare 

att bedöma om företaget har gjort en feltolkning av en regel i K3, vilket således visar att 

förtroendet för revisorernas professionalism är stort. 

  

5.5 Företagens syn på K2 och K3 

 

Samtliga av de studerade företagen som tillämpar K2 (Företag 1, Företag 3 och Företag 5) har 

svarat att de främsta fördelarna med K2-regelverket är att det är enkelt, innebär mindre 

informationsdelning, samt inte kräver komponentavskrivning. 

  

Företag 1 och Företag 3 menar att det är enklare att redovisa enligt K2 eftersom det inte 

medför komplicerade tolkningar och bedömningar som i K3. Ekonomichefen i Företag 1 

uttrycker att K2 i jämförelse med K3 är “mycket mer svart och vitt” då regelverket har regler 

som exakt beskriver hur företaget ska redovisa. Detta förklarar Företag 3 på liknande sätt 

genom att säga att K2 inte “krånglar till det”. Enligt Revisor 1 är enkelheten i K2 fördelaktig 

för företag eftersom det minskar administrationen och begränsar utrymmet för egna 

bedömningar och tolkningar. Det är även vad Företag 3 menar då respondenten säger att deras 

redovisning blir “kantig” med tillämpning av K2 jämfört med hur redovisningen var innan K-

regelverken infördes, men företaget anser samtidigt att K2 är mer fördelaktigt på grund av 

dess förenklade regler. Det här tydliggör att K2 är konstruerat utifrån ett upprättarperspektiv, 

då det underlättar för företagen i upprättandet av redovisningen. 

  

Vad gäller informationsdelning framhåller Företag 1 och Företag 5 att enkelheten i K2 medför 

att det finns mycket mindre krav på vilken information årsredovisningen ska inkludera, vilket 

även Företag 3 menar som förklarar att redovisningen enligt K2 innehåller väldigt få poster 

och fotnoter. Att K2 innehåller mindre upplysningskrav än i K3 kan vara fördelaktigt för 

mindre företag eftersom de få intressenter som företagen har kan få tag på den finansiella 

informationen internt, vilket stärks av det som Företag 3 uttrycker om att deras redovisning 

visar tillräcklig information för de primära intressenterna. Detta är dessutom vad revisorerna 

framför, då Revisor 2 säger att ett mindre företag vars intressenter inte har några krav på 

upplysning, gynnas av att tillämpa ett regelverk som har lägre upplysningskrav och 

förenklingsregler. Revisor 1 uttrycker sig liknande genom att säga att ett mindre företag inte 

ofta har behov av att ge ut de fler upplysningar som krävs enligt K3, då de har färre 

intressenter som inte kräver lika hög transparens i årsredovisningen. Det är även troligt att de 

mindre upplysningskraven i K2 är en fördel att tillämpa eftersom företag inte gärna delger 

mer extern information än nödvändigt till sina konkurrenter, vilket framkommer av Företag 3 

som har svarat att de har valt K2 för att kunna delge så lite information som möjligt för att på 

så sätt inte avslöja för mycket om verksamheten. 

  

Företag 1, Företag 3 och Företag 5 säger att speciellt reglerna om komponentavskrivning gör 

det krångligare med K3 jämfört med K2. Det är särskilt av den anledningen som Företag 1 vill 

behålla tillämpningen av K2, eftersom det underlättar för företaget att upprätta redovisningen 

då det förenklar för dem. Ekonomichefen förklarar att det hittills har varit relativt enkelt att 

göra avskrivningsplaner för de anläggningstillgångar som de har, men att det framöver 

kommer att bli svårare när varje tillgång ska delas upp i komponenter med olika 

avskrivningstider. Enligt Företag 1 kommer det således att innebära ”mycket arbete för lite 



 

 - 38 - 

nytta”, men i sammanhanget är ekonomichefen ändå lite positiv som säger att det kommer att 

bli enklare tiden efter konverteringen till K3. Företag 2 och Företag 3 har istället valt att sälja 

sina fastigheter för att sedan hyra tillbaka dem, vilket kan ses som ett sätt att kringgå reglerna 

om komponentavskrivning utan att påverka verksamheten nämnvärt. 

  

Företag 4 som tillämpar K3 håller med om att K2 förenklar för företag eftersom det inte 

kräver lika mycket upplysningar som K3, men anser att nackdelen med K2-regelverk är att det 

försvårar jämförelser mellan företag som tillämpar det. Företag 4 menar vidare att fördelen 

med K3 innebär att företaget ges mer valfrihet, vilket kopplas ihop med att regelverket 

möjliggör fler redovisningsalternativ. Detta svar går därmed tvärtemot vad företagen vilka 

tillämpar K2 har svarat, eftersom dessa företag vill undvika att behöva följa mer regler än vad 

K2 innehåller. Respondenten från Företag 4 tillägger också att konsolideringen underlättas vid 

tillämpning av K3 eftersom det inte innebär någon omräkning för moderbolaget, vilket kan 

kopplas tillbaka till att företag som ingår i en koncern kan påverkas av moderbolagets 

önskemål. 

 

5.6 Företagens diskussion kring redovisningsreglerna 

  

I valet mellan K2 och K3 har det varit viktigt för de företag som påverkas av 

redovisningsskillnaderna i regelverken att föra en diskussion kring den effekt som reglerna 

har på deras redovisning. Avseende Företag 4 som tillämpar K3 har det viktigaste att 

diskutera varit reglerna om aktivering av egenupparbetade immateriella tillgångar, eftersom 

det endast tillåts enligt K3 och därmed förbjuds av K2. För Företag 1 och Företag 3, vilka 

tillämpar K2, har det viktigaste varit reglerna kring komponentavskrivning, men Företag 3 

uttrycker även att uppskjuten skatt är en viktig post att diskutera. Företag 1 menar att eftersom 

konverteringen till K3 kommer att innebära så mycket arbete med indelningen av 

komponenter, skulle det ha varit aktuellt med K3 direkt om företaget hade startats idag. 

Företaget skulle då kunna ha bättre koll på de olika avskrivningsperioderna. Även Företag 5 

som tillämpar K2 menar att K3 innebär krångligare avskrivning och att det inte finns några 

fördelar för dem att tillämpa det regelverket istället för K2. 

  

Det som har framkommit av företagens svar överensstämmer med revisorernas syn på det som 

företagen vill diskutera när de väljer regelverk, då många företag är intresserade av att veta 

hur reglerna om komponentavskrivning skulle kunna påverka verksamheten. Det är således 

uppenbart att det finns regler som kan avskräcka de företag som tillämpar K2 att välja K3. 

Revisor 1 säger att det är tveksamt om det ger någon nytta med komponentavskrivning i ett 

mindre företag eftersom det kan vara administrativt krångligt, vilket är anledningen till att 

många mindre företag undviker att tillämpa K3. Revisor 1 menar därmed att företag inte bör 

“krångla till det i onödan”, utan att valet av regelverk ska anpassas till de redovisningsregler 

som företaget har behov av. Enligt revisorerna krävs det därför en utvärdering av de skillnader 

som finns mellan K2 och K3 för att avgöra valet av regelverk. Avseende företagen i studien 

har redovisningsskillnaderna mellan K2 och K3 följaktligen haft en påverkan i viss mån på 

valet mellan K2 och K3. 

 

6 Slutsats och diskussion 
 

Vi kommer i det här kapitlet att återkoppla till vår forskningsfråga som syftar till att besvara 

vilka orsaker som ligger till grund för företag i valet mellan K2 och K3. Inledningsvis framför 
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vi våra slutsatser och därefter lyfter vi fram våra reflektioner samt ger förslag på vidare 

forskning. 

 

6.1 Slutsatser 

 

Studiens resultat visar att det finns fler faktorer än redovisningsskillnaderna som är avgörande 

när företagen ska välja regelverk, men vi har ändå kunnat utläsa vilka skillnader som i viss 

utsträckning haft betydelse för företagen vid valet. För de företag som har valt K2 har valet 

varit enkelt eftersom de inte har varit i behov av en komplicerad redovisning, medan de 

företag som har valt K3 har varit i behov av fler redovisningsalternativ såsom 

komponentavskrivning och aktivering av egenupparbetade immateriella tillgångar. Studien 

visar att vissa regler i K3-regelverket kan vara avskräckande för mindre företag och att de 

därför gärna tillämpar K2 istället. 

  

Av studien har det framkommit att företag kan vara påverkade av koncernens krav på 

regelverk, eftersom ägaren vanligen är den primära intressenten för mindre företag och 

således har ett stort inflytande över valet av regelverk. Dessutom har det framkommit att 

företag i stor utsträckning inte har tillräckliga kunskaper om K-regelverken och därför förlitar 

sig på revisorers professionella bedömning, vilket gör att vi kan dra slutsatsen att företag inte 

väljer mellan regelverken på egen hand. Uppfattningen är att det finns flera faktorer som 

avgör vilket regelverk som bör tillämpas och att det därför många gånger inte är något val, 

utan snarare en nödvändighet, att välja det ena regelverket över det andra. 

  

Då redovisningsskillnaderna inte har kunnat förklara företagens val mellan regelverken har vi 

istället fått rikta in oss på att påvisa hur den anglosaxiska och kontinentala traditionen har 

influerat den svenska redovisningen i utformningen av K2- och K3-regelverket. Det ät tydligt 

att den svenska redovisningen rör sig mot en mer anglosaxisk inriktning, då staten har fått ett 

mindre inflytande och privatiseringen istället har ökat. Utvecklingen bort från den 

kontinentala traditionen beror även på att det idag finns ett större fokus på begreppet 

rättvisande bild, där relevans betonas snarare än tillförlitlighet och framtida värden föredras 

framför historiska värden. 

  

Det som ligger till grund för företagens val mellan K2 och K3 är alltså inte endast 

redovisningsskillnaderna, då studien visar att en valmöjlighet i vissa fall inte existerar till 

följd av moderbolagets krav på regelverk. Dessutom är det uppenbart att många företag till 

följd av okunskap tar hjälp av revisorer då regelverk ska väljas och därmed inte gör valet på 

egen hand. 

  

6.2 Reflektioner kring valet av regelverk 

  

Det är viktigt för företag att tänka långsiktigt när det gäller valet mellan K2 och K3, eftersom 

det kan bli en komplicerad och kostsam process att byta regelverk vid ett senare skede. 

Eftersom det finns ett flertal olika faktorer som kan vara värda att beakta vid valet, finns det 

ingen generell bestämmelse för vilket regelverk som lämpar sig bäst för ett företag och dess 

förutsättningar. Företagens val av regelverk beror inte bara på redovisningsskillnaderna, utan 

det är även många andra faktorer som väger in när företag ska välja, vilket gör det viktigt att 

se över och värdera de faktorer som främst påverkar dem. Det handlar om faktorer såsom 

bland annat vilken typ av företag det är, vilka tillgångar som finns, vilken branschtillhörighet 
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företaget har, företagets framtidsplaner samt vilka behov företagets främsta intressenter har av 

den finansiella informationen. Ett mindre företag som inte har behov av en mer komplex 

redovisning kan med fördel välja att tillämpa K2, då det förenklar för dem i upprättandet av 

redovisningen. Det besparar dem även tid och resurser som de istället kan investera i den 

fortsatta utvecklingen av verksamheten. Då ett mindre företag troligen har få intressenter kan 

redovisningen enligt K2-regelverket därmed tillhandahålla tillräckligt med information för att 

ge en rättvisande bild av deras verksamhet. Har företaget däremot mer komplexa transaktioner 

och är i behov av fler alternativa redovisningsregler kan K3-regelverket vara mer lämpligt, 

eftersom K3 innebär att mer information visas upp för intressenterna så att en rättvisande bild 

av företagets finansiella ställning och resultat kan ges. Valet av regelverk bör därmed göras 

utifrån företagets specifika förhållanden. Avseende företagen i studien har det visat sig att de 

har anpassat valet av regelverk till verksamheten och att redovisningen därmed ger en 

rättvisande bild för dem. 

 

6.3 Förslag till vidare forskning 

 

Då studien pågick under en begränsad tidsperiod och majoriteten av de kontaktade företagen 

inte hade tid eller tillräcklig kunskap om regelverken för att ställa upp på intervju, drabbades 

vi således av ett betydande bortfall. Det upplevs därmed som att företag har en tendens att inte 

vilja diskutera ämnet. Det är viktigt att poängtera att de resultat som framgår av vår studie inte 

kan användas för att ge en generell förklaring till företagens situation, men vi anser ändå att 

vår studie har bidragit till intressanta resultat som kan användas för att få en inblick i företags 

val mellan K2 och K3. 

 

För att få ytterligare perspektiv på företagens val mellan K2 och K3 skulle det vara intressant 

och givande att kontakta banker, eftersom de tillsammans med ägaren är den primära 

intressenten för mindre företag. Då revisorer vanligen är de som företaget tar råd av vid valet 

av regelverk, skulle det även vara intressant att kontakta fler revisorer som kan bidra med sina 

erfarenheter. Då vår studie har visat att valet av regelverk till stor del påverkas av krav från 

moderbolag, skulle troligen resultatet ha blivit annorlunda om vi också hade haft möjlighet att 

undersöka företag som inte ingår i en koncern. Därtill skulle mer djupgående studier av 

företag inom samma bransch kunna bidra till att belysa variationer av de resonemang som rör 

valet av regelverk. Eftersom det på grund av uppsatsens begränsade omfattning inte har varit 

möjligt för oss att inkludera ovanstående i vårt arbete, föreslår vi att vidare forskning 

genomförs så att förståelsen för vilka orsaker som ligger bakom företags val av regelverk kan 

öka. 

 

6.4 Avslutande reflektioner 

  

Avslutningsvis kan vi konstatera att det finns en stor okunskap och ett lågt intresse hos företag 

att sätta sig in i K-regelverken och den betydelse som reglerna kan ge för deras verksamhet. 

Vår uppfattning är att mindre företag gärna tillämpar K2 på grund av förenklingar i reglerna, 

men vår förhoppning är att företag väljer det mest lämpliga regelverket för verksamheten så 

att den rättvisande bilden av företagets finansiella situation inte påverkas negativt. Vår slutsats 

blir följaktligen att det som ligger bakom företags val mellan K2 och K3 inte endast berör 

redovisningsskillnaderna, utan att det är flera faktorer som styr valet. 
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Bilaga 1 - Intervjuformulär för företag 
 

Allmänna inledande frågor: 

1.    Berätta lite kort om er bakgrund och arbetslivserfarenhet 

2.    Hur många är anställda på företaget? Vad har företaget för årlig omsättning?  

Vad har företaget för årlig balansomslutning? 

3.    Vilka är företagets främsta intressenter? 

4.    Vilken finansiell information är företagets intressenter mest intresserade av? 

5.    Hur ser framtidsplanerna ut för företaget? (Expandera, avveckla osv) 

  

K-regelverken: 

6.    Känner du till K-projektet och skillnaderna mellan K2 och K3?  

7.    Vilket av regelverken använder företaget i årsredovisningen idag? 

8.    Funderar ni på att byta från K2 till K3?  

9.    Ser du någon för- eller nackdel med K2?  

10. Ser du någon för- eller nackdel med K3? 

11. Vilka skillnader mellan K2 och K3 anser du är de viktigaste att diskuteras hos företaget? 

  

Val av regelverk: 

12. Tar ni beslutet själva om ni ska tillämpa K2 eller K3? 

13. Vilken/vilka faktorer har haft störst betydelse vid valet mellan K2 och K3? Varför?  

14. Tror du att företagets bransch har betydelse för valet av regelverk? 

  

Byte av regelverk: 

15.  Har K2/K3 motsvarat era förväntningar? 

  

Verkligt värde:  

16.  Hur skulle ni ha gjort om företaget hade haft tillgångar som fick värderas till verkligt 

värde? 

  

Avslutning: 

17. Har du några avslutande synpunkter eller reflektioner som du vill framföra? 
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Bilaga 2 - Intervjuformulär för revisorer 
 

Allmänna inledande frågor: 

1. Berätta lite kort om er bakgrund och arbetslivserfarenhet 

2. Hur länge har du arbetat som revisor?  

3. Hur många kunder har ni på revisionsbyrån som har möjlighet att välja mellan K2 och K3?  

 

K-regelverken: 

4. Ser du någon för- eller nackdel med K2?  

5. Ser du någon för- eller nackdel med K3? 

6. Hur stor andel av era kunder anser du har koll på K2 och K3 i någorlunda utsträckning, så 

pass att de kan avgöra vilket som passar dem bäst?  

 

Val av regelverk: 

7. Vilket inflytande har du som revisor på företagen vid valet mellan regelverken?  

8. Vilket regelverk tillämpar era kunder idag?  

9. Vilka är de vanligaste frågorna era kunder haft angående valet av regelverk?  

10. Vilka faktorer har påverkat deras av val av regelverk? 

11. Hur mycket tror du att företagets bransch har betydelse för valet av regelverk? 

12. Hur stor betydelse har företagets intressenter vid valet av regelverk? 

13. Vilken finansiell information är intressenterna hos era kunder mest intresserade av? 

14. Vilket regelverk är mest fördelaktigt för vilka, och av vilken anledning?  

15. Har era kunder funderat på att byta från K2 till K3, eller vice versa? Varför?  

16. Vad är viktigast att tänka på vid val av regelverk? 

 

Avslutning 

17. Har du några avslutande synpunkter eller reflektioner som du vill framföra? 
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