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Research questions:  
What is the effect of the choice between the accounting rules K2 and K3 for smaller limited 

companies?  

Is there a distinction between Authorized Public Accountants and Authorized Accounting 

Consultants in their choice of accounting rules K2 and K3 for smaller limited companies? 

Does small-stock company choose to use external assistance with its accounts and, if so, why? 

Purpose: The purpose of the study is to find out what makes smaller limited companies choose 

to report according to the accounting rules K2 or K3. 

Method: The survey is conducted using a qualitative method with an inductive approach. 

Theory is derived from literature, scientific articles and electronic sources. Empirin comes from 

four interviews with two Authorized Accounting Consultants and two Authorized Public 

Accountant. The questions to the interviews were formulated with open semistructured 

questions.   

Conclusion: The biggest reason why companies choose one in front of the other is the factor 

cost. Smaller companies usually do not have the same resources as larger companies. The larger 

companies may not think that costs are an aspect that they need to adjust to, but they want to 

show more thorough accounting that gives the most accurate picture of the company's financial 

position. Smaller companies need to adjust to their finances and therefore cost becomes the 

most important factor in choosing between accounting rules K2 and K3. 
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Titel: Mindre aktiebolags val mellan redovisningsregelverken K2 och K3 

Handledare: Ulla Pettersson 

Nyckelord: Redovisning, Redovisningsregelverk, K-regelverket, K2, K3, Mindre aktiebolag. 

Frågeställning: 
Vad är det som påverkar valet mellan redovisningsregelverken K2 och K3 för mindre 

aktiebolag? 

Skiljer det sig mellan auktoriserade revisorer och auktoriserade redovisningskonsulter vid 

deras val av redovisningsregelverken K2 och K3 för mindre aktiebolag? 

Väljer mindre aktiebolag att anlita extern hjälp med sin redovisning och i så fall varför? 

Syfte: Studiens syfte är att ta reda på vad som gör att mindre aktiebolag väljer att redovisa 

enligt redovisningsregelverket K2 eller K3.  

Metod: Undersökningen är utförd med en kvalitativ metod med en induktiv ansats. Teorin är 

hämtad från litteratur, vetenskapliga artiklar och elektroniska källor. Empirin kommer från fyra 

intervjuer med två auktoriserade redovisningskonsulter och två auktoriserad revisor. Frågorna 

till intervjuerna var utformade med öppna semistrukturerade frågor. 

Slutsats: Det finns tre olika anledningar som påverkar valet mellan redovisningsregelverken 

K2 och K3, kostnad, kunskap, och intressenter. När auktoriserade revisorer och auktoriserade 

redovisningskonsulter väljer mellan K2 och K3 påverkas de inte av sin arbetstitel utan av sin 

arbetsplats samt de företag som de utför sina tjänster åt. De ändringar som kom i slutet av år 

2016 kommer påverka mindre aktiebolag eftersom upplysningskravet har minskat.     
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1. Inledning  

Kapitlet inleds med en bakgrund som mynnar ut i en problembeskrivning kring ämnet som 

studien utreder, vilket är faktorer som påverkar mindre aktiebolags val mellan 

redovisningsregelverken K2 och K3. Problemet preciseras i tre frågeställningar som studien 

ska besvara. Därefter presenteras studiens syfte, avgränsningar samt val av ämne. 

1.1 Problembakgrund  
Sveriges externa redovisning har utvecklats under en längre period och resulterade i 

upprättandet av Årsredovisningslagen, ÅRL (1995:1554) år 1995 och Bokföringslagen, BFL 

(1999:1078) år 1999. Under en längre tid har svensk redovisning påverkats av internationell 

redovisning som till exempel International Accounting Standards Board (IASB). Detta gjorde 

att en principbaserad redovisning togs fram genom Redovisningsrådet (RR) och 

Bokföringsnämnden (BFN). BFN tog sig an och arbetade fram god redovisningssed för företag 

som upprättar årsredovisning. (Drefeldt & Törning, 2013) 

Under åren 1997-2007 har svensk lagstiftning anpassats till Europeiska Gemenskapsrätten 

(EG) och därför har internationella redovisningsstandarder fått ett allt större inflytande på 

svensk redovisning. Alla företag i Sverige ska som grundidé tillämpa lika 

redovisningsprinciper, att använda de allmänna råd och tillhörande vägledning som BFN gett 

ut. Det i sin tur gör det möjligt att upprätta årsredovisning och årsbokslut enligt råd, 

rekommendationer och uttalanden från BFN. Det är BFN och RR (senare Rådet för Finansiell 

Rapportering (RFR)) som tillsammans har utvecklat god redovisningssed för svenska företag. 

(Broberg, 2008) 

Innan K-regelverken upprättades ansåg företag att de dåvarande redovisningsreglerna var 

komplicerade och det gick inte att överblicka, speciellt för mindre företag. Företagen behövde 

besitta stor kunskap för att kunna genomföra redovisningen och ha nya och uppdaterade 

administrativa system. På grund av detta startade BFN ett arbete med att ta fram K-regelverken 

i fyra kategorier, K1-K4. (Broberg, 2008) 

Sedan år 2004 har bokföringsnämnden arbetat med ett projekt som heter K-projektet. Projektet 

gick ut på att försöka ta fram fyra olika redovisningsregelverk. Redovisningsregelverken 

innehåller samtliga regler som är relevanta för respektive kategori (Bokföringsnämnden 2, 

2016). De olika kategorierna kallas K1, K2, K3 och K4, vilken kategori varje företag får 

tillämpa beror på det företagets storlek (Srf Redovisning 1, 2016). Det vanligaste 

redovisningsregelverket som tillämpas är K2, vilket är ett förenklat regelverk istället för K3 

som är huvudregelverket. Från och med år 2014 har aktiebolag varit tvungna att upprätta 

årsredovisning enligt ett av K-regelverken. Från och med den 31 december 2016 gäller detta 

för alla typer av företag. Vid tillämpning av K-regelverken tillämpas de i sin helhet och detta 

innebär att andra allmänna råd, rekommendationer och specifika uttalanden inte får tillämpas i 

samband med regelverken om det inte anges. (Bokföringsnämnden 2, 2016) 

1.2 Problembeskrivning  
Ett aktiebolag ska upprätta sin årsredovisning enligt ett av K-regelverken. Ett aktiebolags 

storlek beror på gränsvärdena i ÅRL (1995:1554). Om aktiebolaget är ett mindre företag får 

det välja om de vill upprätta sin årsredovisning enligt K2 – Årsredovisning i mindre företag 

(BFNAR 2016:10) som innehåller förenklingar. Jämfört med om de vill tillämpa K3 – 

Årsredovisning och koncernredovisning (BFNAR 2012:1) som är huvudregelverket 

(Bokföringsnämnden 1, 2016). Frågan som återstår är hur de mindre aktiebolagen bestämmer 

vilket av K-regelverken de ska använda sig av om de får välja?  
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Sedan år 2014 måste mindre aktiebolag välja att redovisa enligt redovisningsregelverken K2 

eller K3 (Srf Redovisning 1, 2016). Mindre aktiebolag befann sig därför i en valsituation, vilket 

regelverk skulle de välja? Cirka 97% av alla företag i Sverige kan definieras som ett mindre 

aktiebolag och kan därför välja att använda sig av det förenklade redovisningsregelverket K2 

eller huvudregelverket K3. Problematiken uppstår genom att det förenklade 

redovisningsregelverket kanske inte alltid är det bästa att tillämpa för alla mindre aktiebolag, 

utan företagen borde välja det redovisningsregelverk som passar bäst utifrån deras enskilda 

verksamhet. (Lennartsson, 2012)  

Falkman och Tagesson (2008) har utfört en undersökning om kommunal redovisning. 

Resultaten av undersökningen visar betydelsen av hög kvalitet, utbildningsmöjligheter och 

yrkesrevision i syfte att stödja och möjliggöra en framgångsrik redovisningsreform och på det 

viset genomföra nya redovisningsstandarder. De menar att valet som görs av 

redovisningsregelverket är viktigt för att få hög kvalité på sin redovisning. Utvecklingen av 

redovisningsregelverken är ett pågående projekt och senast i slutet av år 2016 tillkom 

förändringar av redovisningsregelverken K2 och K3 (Srf Redovisning 2, 2016).  

Mindre aktiebolag har ibland bristande medel för att kunna sköta sin redovisning själva. Därför 

väljer de att anlita hjälp i form av revisorer och redovisningskonsulter. Denna studie kommer 

att medverka till att skildra hur mindre aktiebolag, enligt två auktoriserade revisorer och två 

auktoriserade redovisningskonsulter i Västerås, väljer att tillämpa redovisningsregelverk K2 

eller K3. Studien kommer även att beröra vilka skillnader det finns mellan 

redovisningsregelverken K2 och K3 samt vilka nya regler som tillkommit i slutet av år 2016.  

1.3 Frågeställningar 
1.Vad är det som påverkar valet mellan redovisningsregelverken K2 och K3 för mindre 

aktiebolag? 

2. Skiljer det sig mellan auktoriserade revisorer och auktoriserade redovisningskonsulter vid 

deras val av redovisningsregelverken K2 och K3 för mindre aktiebolag? 

3. Väljer mindre aktiebolag att anlita extern hjälp med sin redovisning och i så fall varför?  

1.4 Syfte  
Studiens syfte är att ta reda på vad som gör att mindre aktiebolag väljer att redovisa enligt 

redovisningsregelverket K2 eller K3.  

1.5 Avgränsningar 
Studien avgränsar sig till redovisningsregelverken K2 och K3 med en geografisk avgränsning 

till Västerås.  

1.6 Val av ämne 
Skribenterna läser sista terminen på ekonomiprogrammet med inriktning redovisning och 

revision. Under studiernas tid har ämnet redovisningsregelverk berörts, mer specifikt K2 och 

K3. Detta skapade ett intresse hos skribenterna i och med att det är något som ingår i 

arbetsuppgifter inom ämnet då båda arbetar som redovisningsekonomer.  
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2. Teoretisk referensram 

I följande kapitel presenteras olika teorier, principer och modeller som kan hänföras till 

mindre aktiebolag, redovisningsregelverken K2 och K3 samt redovisningsval.  

2.1 Årsredovisning 
Enligt BFL (1999:1078) ska alla företag som omfattas av ÅRL (1995:1554) avsluta den 

löpande bokföringen med en årsredovisning. Företagen placeras in i de olika 

redovisningsregelverken beroende på deras storlek enligt definitionen i ÅRL (1995:1554). 

ÅRL bestämmer hur en årsredovisning ska upprättas. Företagen upprättar årsredovisning för 

att deras finansiella rapporter ska vara enhetliga och jämförbara med andra företag. 

Årsredovisningen är tolkningsbar men ska alltid upprättas enligt god redovisningssed 

(Broberg, 2009).  

2.2 Definition av mindre aktiebolag 
Mindre aktiebolag definieras enligt ÅRL (1995:1554) 1kap 3§ som de aktiebolag som inte 

uppfyller kraven för ett större aktiebolag. Det innebär att ett mindre aktiebolag inte får uppfylla 

mer än ett av kraven två år i rad:  

-fler än 50 anställda 

-balansomslutning på mer än 40 miljoner kronor 

-nettoomsättning på mer än 80 miljoner kronor (ÅRL 1995:1554) 

2.3 Begrepp 
Nedan förklaras två begrepp för att ge förståelse i teori samt empiri som är relevanta för 

studien. 

2.3.1 Rättvisande bild 

Definitionen av begreppet finns i 2kap 3§ ÅRL (1995:1554) som förklarar att ett företag ska 

ge rättvisande bild av sitt resultat och finansiella ställning genom att upprätta sin balansräkning, 

resultaträkning samt noter som en helhet. Räcker inte dessa finansiella rapporter till för att 

uppvisa en rättvisande bild av företaget måste det lämnas ytterligare tilläggsupplysningar. 

Enligt Skatteverket (2, 2017) finns rättvisande bild för att intressenterna ska få en riktig bild 

över företagets ekonomiska situation som det är möjligt. 

2.3.2 God redovisningssed  

Till skillnad från begreppet rättvisande bild är god redovisningssed hur ett företags redovisning 

ska upprättas. Vad begreppet innebär finns att hitta både i ÅRL (1995:1554) och i BFL 

(1999:1078). (Skatteverket.se 1, 2017) 

"Årsredovisningen skall upprättas på ett överskådligt sätt och i enlighet med god 

redovisningssed." - 2 kap. 2 § ÅRL 

Förklaringen i ÅRL (1995:1554) syftar främst på årsredovisningen gällande värderings- och 

periodiseringsfrågor men även på kompletterande upplysningar som kan behövas lämnas samt 

olika uppställningsformer. (Skatteverket.se 1, 2017) 

"Bokföringsskyldigheten skall fullgöras på ett sätt som överensstämmer med god 

redovisningssed" - 4 kap. 2 § BFL 

Till skillnad från förklaringen i ÅRL (1995:1554) syftar förklaringen i BFL (1999:1078) mest 

på bokföringen och reglerna kring arkiveringen och den löpande redovisningen 

(Skatteverket.se 1, 2017). 



 
 

 4 

Enligt 8kap 1§ BFL (1999:1078) gällande utvecklandet av god redovisningssed står BFN för 

ansvaret. Det betyder att BFN är ansvarig till att framställa uttalanden som är vägledande i 

redovisningsfrågor och samtidigt kontrollera att den normgivning som är kompletterande 

fungerar i övrigt. (Skatteverket.se 1, 2017) 

2.4 K-projektet  
Svenska redovisningsnormer har sedan tidigare ansetts vara svåröverskådliga för företag. År 

2004 startade BFN ett redovisningsprojekt för att granska de svenska redovisningsnormerna, 

kallat för K-projektet (Öhrlings, 2008). BFN ansåg att det var bättre att ta fram allmänna råd 

för olika företag beroende på deras storlek istället för att som tidigare skriva om RRs 

rekommendationer (Drefeldt & Törning, 2013). Reglerna i BFL (1999:1078) är utgångsläget 

för K-projektet och de bestämmer hur den löpande bokföringen för det aktuella räkenskapsåret 

ska avslutas (Bokföringsnämnden 2, 2016). K-projektet är uppdelat i fyra olika kategorier där 

alla företag delas in i någon eller några av kategorierna (Öhrlings, 2008):  

K1 - Enskilda näringsidkare som får upprätta förenklat årsbokslut 

K2 - Mindre företag som ska upprätta årsredovisning eller årsbokslut 

K3 - Företag som ska upprätta årsredovisning eller årsbokslut 

K4 - Företag som ska upprätta koncernredovisning enligt International Financial Reporting 

Standards (IFRS)/International Accounting Standard (IAS) 

(Skatteverket 4, 2017) 

 

Figur 1: K-projektet 

Källa: Egen bearbetning utifrån Skatteverket, 2017. 

K-projektets avsikt är att inom varje enskild kategori K1, K2, K3 och K4 ska det finnas 

relevanta regler för det regelverket (Bokföringsnämnden 2, 2016). K1, K2 och K3 utarbetas av 

BFN medan K4 är uppbyggd efter IFRS-reglerna med kompletteringar från RFR. Holthausen 

och Leftwich (1983) ansåg att det fanns ett samband mellan vilken redovisningsteknik ett 

företag valde att tillämpa och dess storlek. Svenska aktiebolag som anses vara mindre kan välja 

att tillämpa K2 eller K3. K3 är huvudregelverket och K2 är ett förenklat redovisningsregelverk 

av K3. En kombination av K2 och K3 får inte ske, företagen måste välja att redovisa i sin helhet 

enligt K2 eller K3. Aktiebolag kan inte tillämpa K1. (Öhrlings, 2008) Genom att företag inte 

fullt ut själva kan välja redovisningsregelverk försvinner delar som inte är relevanta vilket 

förenklar metoden för redovisning och värdering (Pacter, 2008).  

2.4.1 BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag, K2 

De företag som räknas till kategorin mindre företag enligt ÅRL (1995:1554) kan välja att 

tillämpa redovisningsregelverket K2. Om ett företag väljer att tillämpa K2 ska det tillämpas i 

sin helhet (Bokföringsnämnden 3, 2016). Redovisningsreglerna i K2 är i huvuddrag 
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förenklingar som är regelbaserade (Srf Redovisning, 2012). Försiktighetsprincipen är en viktig 

utgångspunkt som till exempel gör att företag värderar tillgångar till anskaffningsvärdet istället 

för verkligt värde (Bokföringsnämnden 3, 2016). Försiktighetsprincipen innebär att 

bedömningar som är osäkra ska utföras med rimlig försiktighet vid värdering av tillgångar och 

skulder. Det betyder att värdet på intäkterna inte får bli för höga eller värdet på kostnaderna 

inte får bli för låga när de finansiella rapporterna sammanställs. (Srf Redovisning 4, 2016) 

2.4.2 BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning, K3 

Huvudregelverket för svenska företag som ska upprätta en årsredovisning heter K3. 

Redovisningsregelverket är principbaserat och en transaktion ska redovisas efter dess 

ekonomiska innebörd framför dess juridiska form, detta kan även kallas för "Substance over 

form". K3 bygger på de allmänna rekommendationerna från BFN. Om de allmänna 

rekommendationerna går emot lagen ska alltid lagen komma i första hand. Om företag som är 

berättigade att tillämpa K3 gör detta måste de tillämpas i sin helhet. (Drefeldt & Törning, 2013) 

2.5 Ändring av redovisningsregelverken K2 och K3 
I slutet av år 2016 kom en ny upplaga av K2 regelverket och en ny uppdatering av K3 

regelverket som gör att bokföringsnämnden kommit närmre med att få K-regelverk anpassade 

till alla företag. Ändringen medför att alla som upprättar en årsredovisning kan nu välja mellan 

redovisningsregelverken K2 och K3. (Sfr Redovisning 2, 2016) Eftersom fler företag får 

möjlighet att välja redovisningsregelverk kan chefernas val återspeglas i företagets ekonomiska 

ställning. Genom att välja rätt redovisningsregelverk för företaget kan onödiga kostnader 

försvinna och ekonomiska hinder kan bli färre. (DeAngelo, H., m.fl., 1994) Strukturen på 

redovisningsregelverket är även ändrat då kommentarer direkt står i anslutning till lagtexten, 

detta förenklar redovisningsverket ytterligare (Sfr Redovisning 2, 2016).  

En av de stora förändringarna i ÅRL är det minskade upplysningskravet för mindre företag. 

Det gör att den administrativa bördan blir mindre och detta kommer att märkas i de finansiella 

rapporterna. Här följer några fler exempel: (Ernst and Young, 2017) 

Ändrade  

Förut krävdes en särskild upplysning angående pensionskostnader när mindre företag 

redovisade löner och sociala avgifter. Nu krävs det endast en upplysning om företagets 

medelantal på de anställda, men de behöver inte uppge hur många utav de anställda som är män 

eller kvinnor. (Ernst and Young, 2017) 

Flyttade  

Innan företag lämnar in årsredovisningen ska de upplysa om väsentliga händelser som hänt 

efter räkenskapsårets slut. Detta ska lämnas i en not mot tidigare då detta stod med i 

förvaltningsberättelsen. (Ernst and Young, 2017) 

Upplysningar angående Ställda säkerheter och eventualförpliktelser ska lämnas i en not, innan 

redovisades detta tillsammans med balansräkningen (Ernst and Young, 2017). 

Borttagna  

Upplysning behöver inte längre lämnas angående ett företags ägarandel i ett koncernföretag 

eller intresseföretag. Innan lämnades uppgifter som till exempel organisationsnummer, namn 

och bokförda värde. (Ernst and Young, 2017) 

Det finns ingen upplysningsskyldighet för mindre företag att berätta hur många aktier de äger 

eller aktiernas kvotvärde (Ernst and Young, 2017). 
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2.6 Skillnader mellan redovisningsregelverken K2 och K3 
Tanken är att större företag ska välja att redovisa enligt K3 då redovisningsregelverket är 

anpassat åt mer komplexa företag som till exempelvis i framtiden funderar på att börsnotera, 

är ett utvecklingsbolag eller har fler intressenter. Att redovisa enligt K3 kräver mer kunskap 

och mer administrativt arbete. Ett företag som anses som ett mindre företag har exempelvis en 

enklare verksamhet, inte lika många anställda, eller inte lika komplicerade poster i 

balansräkningen och kan redovisa enligt K2. Det kan vara företag som inte har några externa 

långivare eller som är ett familjeföretag. Att redovisa enligt K2 kräver mindre kunskap och 

mindre administrativ tid. (Ernst and Young, 2013) 

2.6.1 Generella skillnader  

Nedan tas några generella skillnader mellan redovisningsregelverken K2 och K3 upp som är 

relevanta får studien. I bilden visas även några fler: 

 

Tabell 1: Generella skillnader mellan K3 och K2 

Källa: Srf Redovisning, 2012. 

2.6.1.1 Principbaserad redovisning och regelbaserad redovisning 

En principbaserad redovisning bygger på principer istället för regler. Alla affärshändelser och 

transaktioner ska upprättas enligt dessa principer och definitioner vilket leder till att 

redovisningen upprättas på ett riktigt sätt. Regelbaserad redovisning bygger på regler som är 

tydliga och visar hur ett företag ska redovisa sina affärshändelser och transaktioner. K2 är ett 

regelbaserat redovisningsregelverk och K3 är ett principbaserat redovisningsregelverk. Det är 

svårare att upprätta en årsredovisning enligt K3 än K2 eftersom att K3 innehåller främst 

principer, vilket gör att det inte finns någon praktiskt vägledning. K2 är enklare på det sättet 

för att det finns exempel hur företag kan välja att redovisa, till exempel avskrivningar där det 

finns specifika regler. (Srf Redovisning, 2012) 

2.6.1.2 Väsentlig redovisning  

Ibland kan det vara svårt att avgöra vad som är väsentligt att ta med i en årsredovisning för att 

uppge en rättvisande bild av företaget eftersom det varken ska speglas för bra eller för dåligt. I 

K2 finns det hjälpmedel med denna bedömning. För att få en rättvisande bild över flera års 

översikt finns de nyckeltal i förvaltningsberättelsen som ska tillämpas för att detta ska 

upprättas. Detta finns inte preciserat i K3 utan där måste företaget själv göra en bedömning av 

vad som är relevant. (Srf Redovisning, 2012) 

2.6.1.3 Krav på tilläggsupplysningar 

För att upprätta rättvisande bild av företag behövs ibland tilläggsupplysningar lämnas. 

Skillnaden har minskat avsevärt på kravet av tilläggsupplysningar mellan 

redovisningsregelverken K2 och K3. EU:s direktiv 2013/34/EU om årsbokslut, 
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koncernredovisning och rapporter i vissa typer av företag består av bestämmelser kring ett 

företags årsredovisning eller koncernredovisning, den svenska motsatsen till direktivet är ÅRL. 

Ändringar gällande rapportering till myndigheter när det kommer till vissa betalningar har 

införts och strukturen kring kapitlet om noter har gjorts om. Detta har gjort att mindre företag 

som följer K3 inte längre behöver lämna lika mycket tilläggsupplysningar som innan. De 

företag som ska upprätta sin redovisning enligt dessa ändringar är företag som har påbörjat 

räkenskapsåret närmast efter den 31 december 2015. Nedan är en lista på tilläggsupplysningar 

som mindre företag inte längre behöver lämna: (Ekbäck, Mannerback, 2014) 

 

Tabell 2: Tilläggsupplysningar 

Källa: Egen bearbetning utifrån Ekbäck och Mannerback, 2014. 

2.6.2 Specifika skillnader 

Nedan tas några specifika skillnader mellan redovisningsregelverken K2 och K3 upp som är 

relevanta får studien. 

2.6.2.1 Komponentavskrivningar 

I enlighet med K2 ska alla delar i en anläggningstillgång som utgör en enhet skrivas av 

tillsammans. I enlighet med K3 ska materiella anläggningstillgångar delas upp i 

delkomponenter och skrivas av var för sig. (Srf Redovisning 3, 2016) Komponentavskrivningar 

bygger på att materiella anläggningstillgångar delas upp i olika delar beroende på deras 

nyttjandetid, vilket leder till att de olika delkomponenterna får olika lång avskrivningstid. 

Eftersom delkomponenterna har olika nyttjandetid behöver de bytas ut vid olika tillfällen. 

Komponentavskrivning ska användas på tillgångar som har betydande stor skillnad i 

nyttjandetid. Komponentavskrivningar är något som upprättas främst vid ägande av fastigheter, 

de olika delkomponenterna kan då exempelvis vara stomme, tak, fönster, fasad och hiss. Varje 

del av fastigheten har sin egen avskrivning. Vid upprättande av komponentavskrivning får 

tillgångarna ett mer riktigt värde än tidigare då schablonmässiga värden för hela fastigheten 

användes. (Upphandlingsmyndigheten, 2017)  

2.6.2.2 Egenupparbetade immateriella anläggningstillgångar  

Immateriella anläggningstillgångar regleras i 4 kap ÅRL (1995:1554). Företag som upprättar 

sin redovisning enligt K3 får aktivera egenupparbetade immateriella anläggningstillgångar, 

medan de som upprättar sin redovisning enligt K2 inte har denna möjlighet (Accounter, 2016). 

Företag som genom egen arbetskraft har utvecklat eller upparbetat tillgångar kan aktivera dessa 

utgifter och göra om dem till tillgångar i balansräkningen (Bokföringstips, 2017). 
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Immateriella tillgångar får tas upp i balansräkningen om de är av betydande värde för företaget 

under de nästkommande åren, oavsett om tillgången är egenupparbetad eller anskaffad från 

någon annan (Skatteverket 3, 2017). Ett företag som väljer att aktivera egenupparbetade 

immateriella tillgångar ska ta motsvarande belopp från Fritt Eget Kapitel och överföra det till 

Bundet Eget Kapitel (Accounter, 2016).  

2.6.2.3 Uppskjuten skatt  

Enligt K3 är det tvingande att redovisa uppskjuten skatt medan det inte är tillåtet att redovisa 

uppskjuten skatt i K2. BFN säger att det är valfritt för mindre företag medan större företag 

måste redovisa uppskjuten skatt. Periodiseringsfonder och ackumulerade överavskrivningar 

nämns med ett annat ord som obeskattade reserver, de består oftast av eget kapital och 

uppskjuten skatt. Även fast det inte är tillåtet att redovisa uppskjuten skatt i K2 finns det inga 

hinder att redovisa avsättning till periodiseringsfond samt räkenskapsenliga avskrivningar på 

inventarier. (Srf Konsulterna, 2013) Komponentavskrivningar ska tillämpas på företag med 

fastigheter, men endast redovisningsmässigt. Därför uppstår det en skillnad på de redovisade 

värdena och de skattemässiga värdena på byggnader och uppskjuten skatt. (Srf Redovisning 1, 

2016) 

2.6.2.4 Intäktsredovisning 

Fastprisuppdrag  

Uppdrag till fastpris har två möjliga metoder att redovisa intäkter enligt: alternativregeln, även 

kallad färdigställandemetoden eller huvudregeln, även kallad succesiv vinstavräkning (PWC, 

2016). Alternativregeln upprättas för att inkomster och utgifter ska bokföras som en balanspost 

medan det är ett pågående uppdrag. Intäkterna och kostnaderna bokas in i resultaträkningen 

när uppdraget är klart. Huvudregeln tar inte hänsyn till när faktureringen sker utan den tar upp 

intäkterna i resultaträkningen direkt efter utfört arbete. Alternativregeln är lättare att tillämpa 

och kräver mindre nedlagd tid medan huvudregeln kräver att företaget räknar fram hur långt i 

arbetsprocessen uppdraget har kommit, var färdigställandegraden ligger. Huvudregeln ger en 

mer rättvisande bild av företaget. (Revideco, 2016) 

Uppdrag på löpande räkning  

Den 10e juli år 2016 ändrade BFN förutsättningarna för hur företag ska redovisa de löpande 

uppdragen, från att kunna välja mellan alternativregeln och huvudregeln får företagen bara 

tillämpa huvudregeln (Revideco, 2016). Det betyder att redovisningsregelverken K2 och K3 

kommer att vara förenliga med varandra. (PWC, 2016) Ändringen började gälla den första juli 

år 2016 och de företag som avslutar sitt räkenskapsår efter den 10e juli år 2016 måste tillämpa 

de nya reglerna (Revideco, 2016). Denna ändring uppstod på grund av att Sverige blev anmäld 

till EU-domstolen för att alternativregeln betraktades strida mot EU:s redovisningsdirektiv 

gällande redovisning av intäkter för löpande uppdrag. Detta stämmer då alternativregeln ger 

upphov till att redovisa under lägsta värdets princip för att utgångsläget är från svenska 

skattelagstiftningen. (PWC, 2016) 

Skattemässig hantering  

Alternativregeln som innebär att redovisa intäkter löpande efter faktureringen får fortfarande 

tillämpas på skattemässig hantering av intäkter (PWC, 2016). 

2.7 Relevanta modeller  
I nedanstående del presenteras fyra olika teorier som är relevanta utifrån vad som tas upp i 

empirin. Dessa kommer sedan att tillämpas i analysen för att tillsammans med empirin skapa 

slutsatser. 
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2.7.1 Relevansmodellen  

Enligt Nitsch (1990) finns det en kulturkrock mellan rådgivare och företagare, genom denna 

kulturkrock skapades relevansmodellen. Rådgivarens och företagarens kulturkrock beror på 

deras olikheter i form av erfarenhet och miljö. Svanström (2008) använder relevansmodellen 

för att förklara samspelet mellan revisor och företagare. De olika parterna prioriterar och 

upplever situationer och information annorlunda på grund av hur intressant informationen är 

för mottagaren. Därför behöver informationen justeras efter företagarens villkor och 

kvalifikationer. (Nitsch, 1990) Företagaren kanske har ett enmans företag och behöver därför 

fokusera på sina dagliga arbetsuppgifter och på sin egen tillvaro för att få verksamheten att 

fungera varje dag. Rådgivaren fungerar på ett helt annat sätt och är för mesta del akademiskt 

utbildad och har ett opartiskt synsätt, hen är lämpad att planera på ett mer långsiktigt perspektiv 

och sätta upp mål. (Nyström, 1996; Svanström, 2008) 

 

Figur 2: Relevansmodellen 

Källa: Egen bearbetning utifrån Nitsch, 1990. 

För att på bästa sätt lyckas med informationsspridningen mellan rådgivare och företagare 

behövs ömsesidig tillit och förtroende från båda parter. När företagaren ska göra sitt val om de 

ska använda sig av externa resurser vid redovisning och rådgivning är det till stor del en 

kostnadsfråga. Blir det billigare att anställa någon i företaget som utför dessa tjänster, eller att 

företagaren själv gör det, gentemot om extern resurs anlitas. Företagaren förstår oftast inte hur 

arvodet fastställs eller hur stor nytta han har av tjänsten som rådgivaren bidrar med. Rapporter 

och viktiga dokument från rådgivaren är till största del långa och invecklade och bidrar inte 

med förståelse utan gör gapet mellan rådgivaren och företagaren större. Förtroende är en aspekt 

som finns högt upp på listen. Rådgivare får en stor och betydande inblick i företag och 

företagare måste känna sig trygga med detta. (Svanström, 2008) 

2.7.2 Intressentteorin 

Alla företag har relationer med olika grupper, kallade intressentgrupper (Clarkson, 1995). 

Intressentmodellen är en modell som visar hur företaget visas utåt, hur det påverkas av 

utomstående parter, intressenter (Frooman, 1999). Företag har ansvar över att ekonomiska 

rapporter ska finnas tillgängliga för intressenter att ta del av för att kunna få en uppfattning av 

ett företags ekonomiska ställning (Clarkson, 1995). Enligt Evans et al. (2005) anses de 

huvudsakliga intressenterna för ett företags finansiella rapporter exempelvis vara ägare, 

finansiärer, leverantörer och staten. Övriga intressenter kan vara kunder och ledningen. 
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Figur 3: Intressentmodellen 

Källa: Egen bearbetning utifrån Frooman, 1999 och Clarkson, 1995. 

Det finns även andra definitioner av intressenter. De kan definieras som en individ eller grupp 

som kan påverka eller bli påverkade av ett företags mål och även som en individ eller grupp 

med legitima intressen och materiella aspekter av ett företags verksamhet. Det kan betraktas 

som att företaget arbetar inom ett nätverk av relationer eftersom de har relationer med flera 

olika intressenter. Till intressentmodellen har metoder som byggt på institutionell teori och 

resursberoende teori bidragit. Att ta fram och rangordna sina intressenter kan ge en avgörande 

betydelse för att ta reda på hur de ska hanteras, vilket anses som en av de viktigaste anledningar 

till intressentmodellen. (Frooman, 1999) 

2.7.3 Elektronisk redovisningsteori  

Elektronisk redovisningsteori som förklarar redovisningsval består av två teorier: 

Institutionell teori och Positiv redovisningsteori. Dessa beskrivs nedan. 

2.7.3.1 Institutionell teori 

Institutionell teori är en teori som är sociologiskt inriktad och kan ses som ett komplement till 

den ekonomiska teorin. Teorin tillämpas som ett försök att förklara hur organisationer påverkas 

av sin omgivning vid exempelvis val av redovisningsmetod. Grundandet av teorin utgår från 

att organisationer vill uppfylla sin omgivnings förväntningar och därefter anpassat sin struktur. 

Detta har lett till att organisationer alltmer liknar varandra. (Collin et al., 2009) Enligt Eriksson-

Zetterquist (2009) ger den institutionella teorin en förklaring till varför organisationer imiterar 

och efterliknar varandras strukturer och beteenden. Gällande revisionsbyråer och 

redovisningsbyråer är de villiga att ta efter strukturer och beteenden från andra byråer och på 

det sättet uppnå legitimitet (Carrington, 2010).  

Dimaggio och Powell (1983) som är skaparna bakom teorin menar att likformigheten skapas 

genom att organisationer gallras ut när de inte anpassar sig till sin omgivning. Detta leder till 

att en organisations beslutsfattare lär sig, för att inte tappa legitimitet, att anpassa 

handlingsmönstret för organisationen. Vad som ligger bakom att organisationer efterliknar 

varandra till en viss del kallas för Isomorfism och ger även en förklaring till varför enhetlighet 

uppstår i organisationer. (Dimaggio & Powell, 1983) 

"Isomorphism is a constraining process that forces one unit in a population to resemble other 

units that face the same set of environmental conditions." - Dimaggio & Powell, 1983, s.149 

Isomorfismen består av tre delar som påverkar organisationer, normativ-, härmande- samt 

tvingande isomorfism. Normativ isomorfism innebär en påverkan som är normgivande och 



 
 

 11 

styrande, kallad Professionalisering som påverkar vilket sätt att agera på som är det rätta och 

mest moraliska (Collin et al., 2009). Den uppstår genom fastställande av normer, metoder och 

villkor från yrkesgrupper. De organisationer som yrkesgrupperna kommer i kontakt med 

sprider dessa normer, metoder och villkor mellan sig och det leder till att de efterliknar 

varandra. Uppfyller inte en organisation de krav och påtryckningar som ställts kan det leda till 

att de får problem med sin legitimitet. (Dimaggio & Powell, 1983)  

Härmande isomorfism som även kan kallas för mimetisk isomorfism uppstår när en 

organisation upplever osäkerhet. Den förklarar hur organisationer tar efter andra organisationer 

i samma bransch som anses vara mer framgångsrika och legitima för att själva bli mer 

framgångsrika (Dimaggio & Powell, 1983;Collin et al., 2009).  

Tvingande isomorfism uppstår via krav på en organisation i form av politiska påtryckningar 

eller krav från organisationer de är beroende av. Den förklarar hur organisationer anpassar sin 

struktur för att efterlikna andra organisationer. (DiMaggio & Powell, 1983; Eriksson-

Zetterquist, 2009) Genom att organisationer anpassar sin struktur minskar risken för att både 

sanktioner och att deras resurser begränsas (DiMaggio & Powell, 1983; Collin et al., 2009). 

2.7.3.2 Positiv redovisningsteori 

Positiv redovisningsteori är en teori som tillämpas för att försöka förutsäga valet organisationer 

gör av de redovisningsmetoder som finns och varför de just väljer som de gör. Teorin menar 

att människor är rationella och vill nyttomaximera när de gör sina val av redovisningsmetoder. 

De väljer de metoder som gynnar dem mest. För att kunna förklara de val människor gör av 

redovisningsmetoder har tre hypoteser lyfts fram, hypotes för skuldkvot, bonusplans hypotes 

samt politisk kostnads hypotes. (Watts & Zimmerman, 1986) 

Hypotesen för skuldkvoten utgår från att valet av redovisningsmetoden påverkas av 

skuldsättningsgraden för en organisation. Bonusplans hypotesen utgår från att 

redovisningsmetoden väljs för att maximera den egna bonusen för organisationens ledning. 

Den politiska kostnads hypotesen utgår från de politiska kostnader, exempelvis skatt, som en 

organisation kan tänkas stå inför. Högre politiska kostnader innebär att det blir viktigare att 

välja rätt metod att upprätta redovisningen enligt. (Watts & Zimmerman, 1986) 
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3. Metod  
I det här kapitlet beskrivs studiens tillvägagångssätt med en argumentation för den metod som 

tillämpats. Med hjälp av fyra kvalitetsmått diskuteras trovärdigheten och en operationalisering 

har gjorts för att påpeka relevansen i studien. Kapitlet avslutas med en kritisk granskning av 

de tillämpade källorna. 

3.1 Undersökningsmetod  
Enligt Bryman och Bell (2013) ska en induktiv ansats användas när resultatet av en studie inte 

kan förutspås. Detta stämmer in på studien eftersom intervjuer gjorts med fyra respondenter i 

samma stad vilket gör det svårt att generalisera, därför kan inte resultatet förutspås. Första 

steget i en induktiv ansats är att samla in data för att sedan analysera den för att kunna dra 

slutsatser (Bryman & Bell, 2013). Den teoretiska referensramen är inhämtad från vetenskapliga 

artiklar, litteratur och elektroniska källor. För att hitta de vetenskapliga artiklar som tillämpats 

i studien har sökord använts som bland annat kvalitativ studie, redovisningsregelverk, 

intressentteorin, intressentmodellen, positiv redovisningsteori samt institutionell teori. I 

analys- och slutsatskapitlet ställs empiri mot teori för att kunna dra egna slutsatser kring vårt 

behandlade ämne.  

Eftersom studien tillämpar en induktiv ansats och endast inriktar sig på ett fåtal respondenter 

valdes kvantitativ metod bort. Kvalitativ metod passar bättre till studien eftersom fokuset 

endast ligger på några få respondenters åsikter och svar, samt att syftet bygger på en djupare 

analys av materialet som samlats in eftersom svaren från respondenterna kan skilja sig åt. 

Intervjuguiden innehöll inte många frågor eftersom frågorna är gjorda för att få kvalité istället 

för kvantitet som ger oss en djupare grund i materialet. En kvalitativ studie fokuserar på 

kvalitén och djupet av insamlad data medan en kvantitativ studie riktar sig mer mot mängd och 

bredd av insamlad data (Bryman & Bell, 2013). Insamling av empirisk data har skett genom 

fyra intervjuer med fyra olika respondenter där två av respondenterna är auktoriserade 

redovisningskonsulter och de andra två är auktoriserade revisorer. Cawthorne (2001) menar att 

det är viktigt i en kvalitativ studie att försöka förstå, tolka och rapportera det respondenterna 

faktiskt säger för att göra det möjligt för en djupare och rikare kunskap, därför gjordes en 

transkribering av varje intervju. Det är från respondenterna som information ges samt kunskap 

om sammanhanget.  

3.2 Primär och sekundärdata  
Data som samlats in till studien går att dela upp som primär och sekundärdata. Primärdata är 

den data som används till största del som empiri i uppsatser. Insamlingen av data kan ske 

genom enkäter, intervjuer eller observationer. (Bryman & Bell, 2013) Studiens primära data 

har samlats in genom intervjuer och tillämpats till empiriavsnittet.  

Sekundärdata är data som samlats in från sekundärkällor och kan utgöras exempelvis av 

böcker, tidskrifter, tidningar och årsredovisningar. De fördelar som existerar gällande 

sekundärkällor är att de sparar tid och tips kan fås angående hur en utredning ska genomföras. 

Det finns även nackdelar med sekundärkällor som ska tas till hänsyn. Det finns alltid en risk 

att materialet inte är av hög kvalité utan att det används för att det är lättillgängligt. Från början 

kan det verka som att informationen passar bra in i studien men kan i slutändan visa sig vara 

tvärtom genom att definitioner kan vara annorlunda och bortfallet kan därmed bli högt. 

(Bryman & Bell, 2013) 

3.3 Val av respondenter   
Efter att studiens ämne valts ut skickades ett antal mejl ut till mindre aktiebolag och ett fåtal 

auktoriserade revisorer samt auktoriserade redovisningskonsulter i Västerås genom 
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bekvämlighetsurval. Urvalet är personer som genom tillgänglighet kan medverka i studien 

(Bryman & Bell, 2013). Bekvämlighetsurvalet baseras på tillgänglighet geografiskt, att 

respondenterna skulle befinna sig i Västerås. Mejlet beskrev forskningsämnet med förslag på 

veckor för intervjutillfällen som var planerad cirka två till tre veckor fram i tiden från att mejlet 

skickades. Även telefonsamtal gjordes till möjliga respondenter. 

Respondenterna valdes genom tillfällighet och återkoppling. Tillfälligheten berodde på vilka 

företag som var först med att återkoppla och tillräckligt insatta i ämnet för att kunna genomföra 

intervjun. Flera av de mindre aktiebolagen som återkopplade berättade att de inte ansvarade 

över sin redovisning själva utan att de anlitade extern hjälp. På grund av detta skickades nya 

mejl ut och nya respondenter valdes i form av två auktoriserade revisorer och två auktoriserade 

redovisningskonsulter för att få olika synvinklar på ämnet. 

3.4 Insamling av empiri  
Intervjufrågorna utformades som öppna semistrukturerade frågor. Bryman och Bell (2013) 

menar att när respondenten får chans att svara fritt på en fråga som inte har ett redan givet 

svarsalternativ kallas det att frågan som ställs är öppen för vilket svar som helst. Detta gör att 

intervjun kan bli mer sanningsenlig då respondenten helt fritt kan svara utifrån sina egna tankar. 

Att intervjufrågorna är semistrukturerade innebär att innan intervjutillfället har en 

intervjuguide utformats, men under intervjun måste den inte följas full ut. Intervjuguiden kan 

till exempel avvikas på grund av följdfrågor eller att respondenterna ger ett svar på en fråga 

som inte hunnits ställas än. Semistrukturerade öppna intervjufrågor skapar djup samt gör 

intervjutillfället mer flexibelt för alla inblandade parter. (Bryman & Bell, 2013) 

Respondenterna fick ta del av intervjuguiden innan intervjutillfället, vilket gav dem en chans 

att kunna svara på alla frågor mer innehållsrikt. Intervjuguiden var uppbyggd av insamlad teori 

och vetenskapliga artiklar. Samtliga skribenter närvarade vid alla intervjuer och delade på 

ansvaret att leda intervjun samt anteckna. Varje intervju tog ungefär en halvtimme och spelades 

in med samtycke från respondenterna. Intervjufrågorna togs fram med en grundtanke att 

respondenten ska ha något att utgå ifrån under intervjun. Skribenterna ansåg att intervjubilagan 

fungerade som en bra utgångspunkt under intervjuerna och utöver det kunde följdfrågor ställas 

utefter respondentens svar. Direkt efter varje intervju transkriberades materialet och därefter 

gjordes en kodning. Enligt Bryman och Bell (2013) innebär transkribering att intervjuerna 

skrivs ned ordagrant efter vad respondenten säger och kodning kan ses som etiketter som sätts 

på de data som samlats in från respondenterna. När öppna frågor används under en intervju är 

det viktigt att göra en kodning för att på bästa sätt kunna kategorisera, jämföra och analysera 

respondenternas svar. 

3.5 Operationalisering 
Operationalisering är en process för att kunna precisera fram begrepp och definitioner som 

studien bygger på (Bryman & Bell, 2013). Intervjufrågorna är framtagna för att få ut användbar 

information från intervjuerna och kvalitativ data till empirikapitlet i syfte att kunna uppnå en 

djupare analys. Intervjuguiden skapades och sedan kopplades alla intervjufrågor samman med 

relevant teori. Därför har litteratur och vetenskapliga artiklar använts för att precisera 

intervjuguiden. Här nedan finner ni resultatet av operationaliseringen i en tabell:  

 

Författare Faktorer Intervjufrågor 

-Holthausen, R & Leftwich, R. 

(1983). The economic 

consequences of accounting 

choice implications of costly 

Mindre aktiebolag - Anser ni att kriterierna för 

definitionen av vad som är ett 

”större företag” är lämpliga för 
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contracting and monitoring. 

Journal of Accounting and 

Economics, (5), 77-117 

att kunna definiera vad som är 

ett ”mindre företag”?  

  

-Broberg, Anette (2008). Nya 

redovisningsregler för 

aktiebolag. 2., uppl. Näsviken: 

Björn Lundén Information AB  

K-projektet/K-regelverken - Känner ni till K-projektet och 

känner ni att ni har lika stor 

kunskap inom de båda 

redovisningsregelverken K2 

och K3?  

-Drefeldt, Caisa & Törning, 

Eva (2013). Finanisell 

rapportering enligt K3 och K2. 

2., uppl. Lund: Studentlitteratur 

AB   

K3 - Är det någon av de principer 

som finns i K3 som är bättre att 

tillämpa för mindre aktiebolag?  

-Pacter, P. (2009). An IFRS for 

private entities. International 

Journal of Disclosure and 

Governance. 6 (1), 4-20. 

-Watts, R. L. & Zimmerman, J. 

L. (1986). Positive Accounting 

Theory. Englewood Cliffs, NJ: 

Prentice-Hall. 

-Upphandlingsmyndigheten, 

(2017). 

Komponentavskrivningar  

K2 eller K3 

 

Val av redovisningsregelverk 

 

Skillnader mellan 

redovisningsregelverken K2 

och K3 

- Vilket av 

redovisningsregelverken K2 

eller K3 föredrar ni att mindre 

aktiebolag tillämpar?  

- Vilka fördelar respektive 

nackdelar finner ni för K2 

respektive K3? 

- Finns det några ”faktorer” som 

påverkar mindre aktiebolags val 

av redovisningsregelverken K2 

och K3? vilka är då dessa?  

- Vilka anser ni är de största 

skillnaderna gällande reglerna 

mellan de båda 

redovisningsregelverken K2 

och K3?   

-Broberg, Anette (2008). Nya 

redovisningsregler för 

aktiebolag. 2., uppl. Näsviken: 

Björn Lundén Information AB  
 

 

Nya redovisningsregler 

 

 

 

 

 

- Är det något i K2 respektive 

K3 som ni anser är överflödigt, 

behöver förbättras eller läggas 

till?  

- Anser ni att K2 regelverket 

behövs med tanke på att det är 

ett förenklat 

redovisningsregelverk utav K3?  

- Har ni kännedom om de nya 

reglerna som upprättades i 

slutet av 2016 för K2 och K3?   
-Broberg, Anette (2009). 

Bokslut & årsredovisning i 

mindre aktiebolag – K2. 1., 

uppl. Näsviken: Björn Lundén 

Information AB 

God Redovisningssed - Är det någon av de principer 

som finns i K3 som är bättre att 

tillämpa för mindre aktiebolag?  

-Nitsch, U (1990). Rådgivning i 

lantbrukets företagsledning. 

Uppsala: Sveriges 

lantbruksuniversitet, 

Institutionen för statistik, data 

och informationslära 

-Nyström, P. (1996). 

Anpassning av stöd till 

småföretag. 

Relevansmodellen - Tycker ni att de flesta mindre 

aktiebolag klarar av att sköta sin 

redovisning själva utefter 

regelverken eller hyr de flesta in 

externa resurser som 

exempelvis ni?  
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Doktorsavhandling. Uppsala: 

Sveriges lantbruksuniversitet 

Uppsala 

-Svanström, T (2008). Revision 

och rådgivning - Efterfrågan, 

kvalitet och oberoende. 

Doktorsavhandling. Umeå: 

Umeå Universitet 
-Clarkson, M. (1995). A 

stakeholder framework for 

analyzing and evaluating 

corporate social performance. 

Academy of Management 

Review. 20 (1), 92-117  

-Evans et al. (2005). Problems 

and opportunities of an 

international financial reporting 

standard for small and medium-

sized entities. The EAA FRSC ́s 

comment on the IASB ́s 

discussion paper. Accounting in 

Europe. 2 (1), 23-45 

-Frooman, J. (1999). 

Stakeholder Influence 

Strategies. Academy of 

Management Review. 24 (2), 

191-205.  

Intressentmodellen -Påverkas intressenterna av att 

företagen väljer att redovisa 

enligt det förenklade  

redovisningsregelverket K2 

istället för K3? 

Tabell 3: Operationalisering 

 Källa: Egenutarbetning utifrån Bryman & Bell (2013) och intervjuguiden. 

3.6 Kvalitetsmått  
Validitet och reliabilitet är de vanligaste måtten på kvalité och trovärdighet. Vid en kvalitativ 

studie är det svårt att mäta trovärdigheten eftersom insamlingen av data är i ord och inte i 

siffror. För att undersöka studiens trovärdighet har därför fyra andra kategorier använts, 

överförbarhet, tillförlitlighet, bekräftelse och pålitlighet. (Bryman & Bell, 2013) 

Bryman och Bell (2013) menar att vid en kvalitativ studie baseras informationen på subjektiva 

observationer på den sociala verkligheten vilket gör det svårt att mäta tillförlitligheten. 

Respondentvalidering har genomförts för att få en rättvisande bild av den empiri som samlats 

in. Det innebär att respondenterna har fått tagit del av resultatet för att få en chans att kontrollera 

att svaren inte tagits ur sitt sammanhang. Därmed har tillförlitligheten ökat till studien. 

Överförbarhet innebär att resultatet från studien kan tillämpas i andra företag (Bryman & Bell, 

2013). Studiens ämne kan till en viss del försvåras genom att forskningen är fördjupad i ett 

unikt sammanhang där resultatet inte kan generaliseras. Valet av ämne anses inte försvåra 

överförbarheten då resultatet kan generaliseras till en viss del. 

Motsvarigheten till reliabiliteten är pålitligheten som visar hur trovärdig alla faser i 

forskningsprocessen är (Bryman & Bell, 2013). Information och metoder som använts i studien 

har kritiskt granskats genom kontinuerliga opponeringar av utomstående personer under 

studiens gång. Genom detta har pålitligheten stärkts men till vilken grad är svårt att avgöra. 

Enligt Bryman och Bell (2013) innebär bekräftelse att studien är objektiv och framställd i god 

tro. God tro innebär att egna värderingar kan ofrivilligt ha påverkat resultatet även om avsikten 

har varit att vara objektiv (Bryman & Bell, 2013). Den kvalitativa metoden i studien har gjort 



 
 

 16 

att objektiviteten har försvårats genom att den baseras på värderingar och erfarenheter. Studien 

har utförts av två skribenter som under studiens gång upprättat en ständig dialog för att 

motverka subjektiviteten i analysen och slutresultatet. Trots detta går det inte att utesluta att 

subjektiva influenser har påverkat studien.  

3.7 Källkritik  
De källor som valts att ta med i studien har kritiskt granskats. Den teoretiska referensramen är 

främst uppbyggd utifrån facklitteratur kring det valda ämnet, vetenskapliga artiklar och 

elektroniska källor. Eftersom viss litteratur är äldre har denna granskats mer noggrant gentemot 

aktuell litteratur för att säkerställa att informationen fortfarande är relevant för att kunna 

användas i problembakgrunden. Resterande äldre litteratur har granskats genom att det har 

säkerställts att ingen nyare litteratur finns eller är motsägande. Elektroniska källor kan anses 

som mindre trovärdiga och därför har informationen från dessa granskats för att säkerställa att 

det inte finns någon litteratur som går att ersätta dem med. De elektroniska källor som bland 

annat använts är Skatteverket, Bolagsverket samt BFN och de anses vara tillförlitliga i och med 

att de är statliga myndigheter och även Sveriges Redovisningskonsulters Förbund (SRF) som 

är en branschorganisation. Elektroniska källor som exempelvis Ernst & Young, PWC och 

Revideco kan anses mindre trovärdiga på grund av företagens eget intresse som gör dem 

mindre objektiva. Fördelen med elektroniska källor är att de ständigt uppdateras gentemot 

tryckta källor. 

Eftersom empirin är framtagen genom intervjuer har det varit svårt att undvika subjektivitet 

vilket kan leda till att trovärdigheten därmed kan ifrågasättas. Det är dock svårt att undvika en 

subjektiv empiri eftersom auktoriserade revisorer och auktoriserade redovisningskonsulter har 

olika synpunkter och kunskaper på redovisningsregelverken gällande mindre aktiebolag. 

Empirins trovärdighet beror därför på hur objektivt skribenterna kunnat sammanställa den 

information som utvunnits från respondenterna. Alla respondenter är auktoriserade och har 

arbetat minst 10 år med redovisning och revision, detta gör att de anses som tillförlitliga källor. 

Det har hafts i åtanke att respondenterna kan försköna sina svar för att inte riskera sin ställning 

inom branschen.   
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4. Empiri  
Nedanstående kapitel är en sammanställning av fyra intervjuer med två auktoriserade 

revisorer och två auktoriserade redovisningskonsulter i Västerås. Respondenterna svarar på 

frågor från intervjubilagan samt följdfrågor kring redovisningsregelverken K2 och K3 med 

inriktning på mindre aktiebolag.  

4.1 Presentation av respondenter 
En respondent valde att vara anonym och kommer benämnas som Anders Andersson. Han 

arbetar på en revisionsbyrå i Västerås som auktoriserad revisor och har varit kvalificerad 

revisor sedan år 1985. Andersson arbetar med revision och konsultationer men tar även hand 

om nya kunder. Intervjun utfördes i Västerås den 28e april 2017. 

KPMG är en revisionsbyrå som i Sverige grundades år 1923 av Lars Ture Bohlin (1889-1974) 

som då hade namnet Bohlins Revisionsbyrå. År 1989 blev KPMG internationell 

samarbetspartner med Bohlins Revisionsbyrå och år 2008 ändrades företaget namn från 

Bohlins Revisionsbyrå till KPMG AB.  

Lars Kjellström arbetar på KPMG i Västerås som auktoriserad revisor och har arbetat där 

sedan år 1982. På KPMG är det han som är den som har högsta ansvaret för uppdragen och har 

som uppgift att skriva på revisionsberättelsen. Kjellström har arbetat med revision sedan år 

1975 och är sedan år 1980 auktoriserad revisor. Intervjun utfördes i Västerås på KPMGs kontor 

den 11e april 2017. 

Marlene Johansson arbetar på KPMG i Västerås som auktoriserad redovisningskonsult och 

har arbetat med redovisning i 16 år. Hon är ansvarig för redovisningsgruppen på KPMG i 

Västerås, Eskilstuna, Sala och Fagersta och arbetar även centralt på KPMG med 

redovisningsfrågor i ledningsgruppen. Intervjun utfördes på KPMGs kontor i Västerås den 18e 

april 2017. 

Lundqvist Revisionsbyrå är en revisionsbyrå som startades år 1989 av Kent Lundqvist som har 

över 30 års erfarenhet av branschen. 

Niclas Arvidsson arbetar som auktoriserad redovisningskonsult på Lundqvist Revisionsbyrå i 

Västerås. Han har varit auktoriserad redovisningskonsult i tio år och har arbetat på Lundqvist 

Revisionsbyrå i fem år. I sitt arbete hjälper Niclas företag med löpande bokföring, årsbokslut, 

årsredovisningar, deklarationer etc. Han arbetar för det mesta med enkla bolag, främst enskilda 

firmor. Intervjun utfördes på Lundqvist Revisionsbyrå i Västerås den 13e april 2017. 

4.2 Definition av mindre aktiebolag 
Alla respondenterna är ense om att definitionen som finns i 1 kap 3 § ÅRL (1995:1554) 

gällande större företag lämpar sig till att definiera ett mindre aktiebolag. Kjellström anser att 

det kan vara lite krånglig att förstå definitionen för utomstående men att den är relativt tydlig 

för insatta parter. Han ser den inte som något bekymmer utan han tycker att den fungerar, han 

tycker även att det är viktigt att gränserna inte är för många vilket de inte är i 1 kap 3 § ÅRL 

(1995:1554). 

Enligt Johansson fungerar definitionen bra. Hon anser att de har hittat rätt nivå gällande vad 

som anses vara ett större respektive ett mindre företag. Definitionen gör det möjligt för mindre 

företag att välja mellan de båda redovisningsregelverken K2 och K3.  
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"Jag tycker de funkar jättebra, man har hittat rätt nivå faktiskt där på vad som är större 

och mindre. Om man tittar på de flesta svenska aktiebolagen så får man en ganska bra 

fördelning där. Det öppnar upp, det är väldigt många som ligger under och då har man 

ändå möjligheten att välja vilket regelverk man vill använda." 

Marlene Johansson, 170418 

Arvidsson anser att de har hittat rätt nivå på definitionerna. Hos dem är det inte många företag 

som ligger på gränsen till att vara ett större respektive mindre företag vilket inte ger något 

problem att fastställa storleken på företaget.  

Andersson berättar att det finns förslag på att gränsvärdena ska höjas och att detta kan leda till 

att det är få som kommer att behöva revision. Det i sin tur kommer att leda till att det är endast 

de stora revisionsbyråerna som behåller kunderna medan de mindre revisionsbyråerna kommer 

att få börja med endast redovisning istället. 

4.3 K-projektet och Redovisningsregelverken K2 & K3 
De fyra respondenterna är alla insatta i K-projektet och vet vad det är. Vad som gäller 

kunskapsmässigt inom de båda redovisningsregelverken K2 och K3 anser både Kjellström och 

Johansson att de har lika mycket kunskap inom de båda redovisningsregelverken. Arvidsson 

och Andersson anser att de har mer kunskap inom K2 än inom K3. Arvidsson menar att det 

främst beror på att han i princip enbart arbetar med mindre företag som tillämpar K2.  

"Vi jobbar ju bara med mindre aktiebolag, vi har ju inget bolag här hos oss på byrån som 

måste ha K3, så vi jobbar till största delen med K2 och jag tycker det är ett enkelt och bra 

regelverk." 

Niclas Arvidsson, 170413 

Även Andersson arbetar med företag där de flesta tillämpar K2 men anser att han till en viss 

del känner till K3 genom att det påminner mycket om det gamla systemet som tidigare 

användes. Andersson tror även att fler företag kommer att börja använda 

redovisningsregelverket K3 eftersom reglerna i K3 regelverket även de blir alltmer förenklade. 

4.4 Val av redovisningsregelverk för mindre aktiebolag 
När det kommer till vilket redovisningsregelverk som bör väljas för mindre aktiebolag skiljer 

sig åsikterna åt hos de fyra respondenterna. Kjellström anser att endast K3 bör tillämpas och 

att det inte finns någon anledning att tillämpa K2 över huvud taget. Han menar att K2 endast 

är till för företag som inte som inte anser att redovisning är viktigt.  

"Jag tycker det är K3 som gäller. Enda nackdelen man kan tänka sig för mindre 

aktiebolag är om man har en fastighet, då blir det lite mer problem praktiskt. Men annars 

tycker jag inte att det finns anledning att använda K2 över huvud taget." 

Lars Kjellström, 170411 

Eftersom han själv tycker att redovisning är viktigt anser han att alla bör välja K3 som är 

huvudregelverket för att ge en rättvisande bild av sina företag, vilket K2 inte har sin 

redovisningsmässiga utgångspunkt i. K2 blir därmed nästan överflödigt, det finns ingen riktigt 

förståelse för redovisningen. Men Kjellström tror även att anledningen till att många väljer att 

använda sig utav K2 beror på kostnadsfrågan, att det inte kostar lika mycket som att använda 

sig av K3. Eftersom K3 är ett principbaserat redovisningsregelverk använder företagen olika 

principer i sin redovisning men han anser inte att det finns någon specifik princip att tillämpa 
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för mindre aktiebolag. Istället beror det på vad det är för verksamhet och vilka tillgångar som 

finns istället för att rätta sig efter storleken på företaget. 

Johansson anser att valet mellan redovisningsregelverken K2 och K3 helt beror på hur ett 

företags verksamhet ser ut samt vad de har för behov att visa upp redovisningen externt för 

sina intressenter. Möjligheten att kunna välja mellan de båda redovisningsregelverken är bra 

för då tvingas företaget inte till det ena eller det andra. Hon belyser att det inte går att 

generalisera ett redovisningsregelverk för samtliga företag som kan tillämpa K2 och K3 utan 

det är viktigt att se hur företaget ser ut samt dennes verksamhet. Något som däremot kan göra 

att företag väljer att tillämpa K2 oavsett verksamhet är att K2 liknar hur BFNAR såg ut tidigare 

samt att det kan finnas anledning till att företag inte vill upplysa intressenter om allt. 

"Det är faktiskt helt utifrån hur deras verksamhet ser ut, sen även vad de har för behov i 

rapporteringar för externa intressenter och sådana som vill läsa deras årsredovisning." 

Marlene Johansson, 170418 

Johansson tror att anledningen till att företag väljer att tillämpa det ena redovisningsregelverket 

före det andra beror på hur de vill presentera sitt företag. I en årsredovisning enligt K3 finns 

möjlighet till att skriva mer fri text samt extra noter för att nå ut till intressenter, men som 

tidigare nämnt vill hon inte hålla något av redovisningsregelverken framför det andra. Det finns 

ingen specifik princip hon kan koppla till just mindre aktiebolag, först görs en överblick över 

verksamheten, precis som Kjellström nämnde, och sedan väljs principer. 

 Arvidsson anser inte att något av redovisningsregelverken är bättre än det andra. Eftersom han 

endast arbetar med mindre aktiebolag som tillämpar K2 gör att han känner att han inte kan yttra 

sig om K3 och principer som ingår i K3. Just K2 anser han är ett enkelt och bra 

redovisningsregelverk och att det går, även om det är ett styrt regelverk, att få en rättvis 

redovisning med undantag för vissa företag.  

Andersson föredrar att mindre aktiebolag tillämpar redovisningsregelverket K2 men berättar 

även att det beror på att han inte vet hur förenklat redovisningsregelverket K3 har blivit. Han 

anser att det finns delar i K3 som gör att redovisningen blir alldeles för omfattande för ett litet 

företag samt att det skulle blir dyrt om årsredovisningen skulle upprättas enligt K3. Fast i 

framtiden kan detta komma att ändrats beroende på vilka ändringar som sker och om K3 blir 

ännu mer förenklat.  

Den bakomliggande anledningen till vilket av redovisningsregelverken ett företag använder 

tror Andersson kan vara revisorn. Att det är revisorn som styr företaget och att revisorer 

vägleder företag till att börja med K2 för att det är enklare men att de sedan kan byta till K3 

om det är nödvändigt. 

"Så många revisorer har ju sagt till sina kunder, precis som vi, att vi tar K2 till att börja 

med men vi byter till K3 om det skulle vara nödvändigt eller skulle passa företaget." 

Anders Andersson, 170428 

De företag som inte har någon revisor får istället hjälp från redovisningskonsulter och enligt 

Andersson är det få som använder K3 vilket gör att det blir K2 som tillämpas i huvuddrag. 

Principer som finns i K3 anser han passar mindre aktiebolag för att tillgångar får tas upp till 

verkligt värde, men vid frågan om K2 behövs eftersom det är en förenkling av K3 svarar 

Andersson att det är en kostnadsaspekt.  
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"Men många har ju inte revision när de har K2, utan man vill ju hålla ned kostnaden. Det 

stora problemet är snarare inte K2 eller K3 utan det är ju revision eller inte, jag tycker ju 

att alla företag som inte ligger vilande bör ha revision." 

Anders Andersson, 170428 

4.5 Fördelar respektive nackdelar med redovisningsregelverken K2 & K3 
Fördelar och nackdelar finns hos båda redovisningsregelverken enligt Kjellström som anser att 

K3 är det enda redovisningsregelverket som ska tillämpas. Dock tycker han att det endast finns 

en nackdel md K3 för mindre aktiebolag. Det är om företaget äger en fastighet, vilket kan ge 

problem praktiskt eftersom företaget då måste upprätta komponentavskrivningar. Även om 

dessa kan vara problematiska för ett mindre aktiebolag att tillämpa anser han att det är logisk 

att de ändå ska tillämpas eftersom det är en tydlig skillnad mellan en avskrivning på en 

betongstomme gentemot ett ventilationssystem. Vilket gör att han endast ser fördelar med K3 

och den största fördelen är, som han nämnt tidigare, att K3s utgångspunkt är rättvisande bild. 

K2 anser han fler nackdelar eftersom det är ett mer styrt redovisningsregelverk som inte har 

sin utgångspunkt i rättvisande bild.  

"Framförallt är den stora fördelen med K3 att utgångspunkten är rättvisande bild, vilket 

inte K2 har. K2 är mer ”gör såhär” och mindre att ge en rättvisande bild. K3 kan 

däremot vara lite krångligare om du har en fastighet för då ska du ju ha 

komponentavskrivningar." 

Lars Kjellström, 170411 

Johansson anser att fördelarna är detsamma som nackdelarna. Fördelen med K2 är att det är ett 

styrt redovisningsregelverk som är förenklat jämfört med K3, vilket även blir en nackdel 

genom att det inte bidrar till en heltäckande bild av företaget för intressenterna. K2 har blivit 

mer förenklat när det kommer till hur företaget ska presentera sin redovisning samt vad de 

måste ge upplysningar om. Johansson menar att det kan innebära att företag som tillämpar K2 

inte bryr sig lika mycket om sina intressenter som de företag som tillämpar K3. Det kan även 

vara just därför, att företaget inte vill visa allt för sina intressenter. Fördelen med K3 är att det 

är ett mer komplext redovisningsregelverk och det finns fler val att göra vilket ger en bra 

redovisning. Detta kan även vara till nackdel när det gäller den egna företagaren, K3 kräver 

mer kunskap och de företag som tillämpar K3 tar oftast till extern hjälp för att kunna upprätta 

egna årsbokslut och årsredovisningar. Johansson menar att det inte är många företag som har 

behovet av att upprätta en bättre redovisning enligt K3 vilket gör det onödigt att tvinga på dem 

det ansvaret som de själva inte vill ha eller är i behov av.  

"Jag skulle nog vilja säga att K3 är svårare för den egna kunden, den egna företagaren 

att sätta sig in vad K3 är Det är svårare att förstå, det är mer val där, det är mer 

komplext." 

Marlene Johansson, 170418 

 Arvidsson håller med om att K2 är ett styrt redovisningsregelverk. Han ser det som både en 

nackdel och en fördel i och med att det står tydligt hur redovisningen ska upprättas vilket gör 

att det blir enkelt att arbeta med K2. K2 kräver inte heller lika mycket tid som K3 vilket 

företagen ofta uppskattar för att det går fortare, för företag har inte alltid den tid som K3 kräver. 

Eftersom att det går fortare med K2 blir därmed kostnaden lägre samtidigt som K2 innebär 

lägre skatt än K3.  



 
 

 21 

"Ja det blir mycket billigare och sen vill de inte betala någon skatt. Det är typ de 

kriterierna, så billigt och så lite skatt som möjligt." 

Niclas Arvidsson, 170413  

De fördelar som blir med K3 rör de företag som använder sig utav komponentavskrivningar 

eftersom det ger en bättre redovisning. Komponentavskrivningarna kan även ses som en 

nackdel då de innebär mer arbete vilket i sin tur innebär mer tid. Arvidsson anser att även om 

K2 är ett styrt redovisningsregelverk går det ändå att själv styra rätt mycket ändå. Han anser 

att de enda som drabbas av att K2 inte ger en lika detaljerad redovisning som K3 är företaget 

själv när de är i kontakt med banker eller andra långivare.   

Andersson nämner endast, precis som innan, att i K3 får poster tas upp till verkligt värde vilket 

är en fördel och det får inte göras i K2. Men ändå finns det vissa saker som fortfarande inte får 

tas upp till sitt verkliga värde, men detta kan komma att ändras i framtiden.  

4.6 Skillnader mellan redovisningsregelverken K2 & K3 
Kjellström anser att de största skillnaderna mellan redovisningsregelverken K2 och K3 är att 

K3 har sin utgångspunkt i rättvisande bild, vilket han även nämnt tidigare. Han tycker att K2 i 

princip inte behövs och att det är alldeles för många som använder sig av det 

redovisningsregelverket. Utöver detta anser Kjellström att inget är överflödigt, behöver 

förbättras eller läggas till i något utav redovisningsregelverken K2 och K3. 

"K3 riktar sig ju mer åt intressenterna. En årsredovisning är ju för intressenterna i första 

hand och inte till företaget." 

Lars Kjellström, 170411 

Johansson anser att den största skillnaden mellan redovisningsregelverken är att det är 

frikopplat mellan det skattemässiga resultatet och det redovisningsmässiga resultatet på ett 

annat sätt i K3 än i K2. Men den vanligaste skillnaden är att i K3 används 

komponentavskrivningar som är en mycket bättre avskrivningsmetod för fastigheter. 

Johansson anser att K3 ger en bättre redovisning eftersom uppskjuten skatt redovisas, medan i 

K2 kopplas skatten direkt ihop med redovisningen. Hon anser inte heller att något i 

redovisningsregelverken K2 eller K3 är överflödigt, behöver förbättras eller läggas till genom 

att K3 allt eftersom har tagit en bra form samt att det finns mycket förenklingsregler i K2. 

Arvidsson nämner att komponentavskrivningar är något som skiljer redovisningsregelverken 

åt samt hur intäkter redovisas för tjänster. I K2 är det endast huvudregeln som får användas 

medan i K3 får både huvudregeln samt alternativregeln användas.  

"Intäkterna finns ju också på tjänster tex, där har vi ju bara huvudregeln som får 

användas i K2." 

Niclas Arvidsson, 170413 

Arvidsson har inte uppfattat att det är något i redovisningsregelverken som är överflödigt, 

behöver förbättras eller läggas till, han menar då främst i K2 eftersom han inte har lika mycket 

kunskap inom K3. 

Andersson nämner direkt att han inte har lika mycket kunskap i K3 som i K2 och det gör det 

svårt att nämna några större skillnader, men K2 är en förenkling av K3 vilket är en skillnad. 

Upprättar företag sin årsredovisning enligt K3 får de ut mer information än om de upprättar 
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årsredovisningen enligt K2. Det beror även på om det är ett litet företag som inte är komplext 

vilket gör att det inte spelar någon större roll vilket av redovisningsregelverken det väljer.  

Han anser inte att det påverkar den rättvisande bilden av ett företag om det upprättar 

årsredovisningen enligt K2, utan att det kan vara till en fördel mer än en nackdel. Företaget blir 

skyddat mot konkurrenterna som inte får samma tillgång att se över företaget och samtidigt 

anser han att intressenterna inte heller påverkas. För vill intressenter veta något specifikt kan 

de alltid begära information från företaget eller det detaljerade bokslutet. Intressenterna som 

Andersson nämner gäller främst ägarna i företaget samt banker. Även om Andersson inte anser 

att något är överflödigt, behöver förbättras eller läggas till i redovisningsregelverken men 

nämner, precis som Arvidsson, att det gäller mest K2 eftersom han inte har lika mycket kunskap 

inom K3. 

4.7 Nya reglerna 
De nya reglerna som upprättades i slutet av år 2016 har respondenterna olika kunskaper om. 

Kjellström anser att han inte har någon större kunskap om de nya reglerna men anser inte heller 

att han behöver det. På KPMG där han arbetar finns en avdelning för kvalificerad redovisning 

som gör årsredovisningsmallar som de uppdaterar efter de nya reglerna. Detta arbete förenklar 

Kjellströms vardag genom att det blir enklare att upprätta årsredovisningen när det finns givet 

i marginalerna vilka ändringar som skett och hur upprättandet ska ske.  

Johansson anser sig ha kunskap om de nya reglerna som har tillkommit genom att det är dem 

hon arbetar med varje dag. Hon tror att de nya reglerna kommer att påverka mindre aktiebolag 

genom att de flest tillämpar K2 och det behövs inte lika många noter vid upprättandet av 

årsredovisningen.  

"Eftersom de allra flesta mindre aktiebolag tillämpar K2 kommer det att synas tydligt i 

årsredovisningen att det inte längre behövs lika många noter då det är många noter som 

försvinner mot året innan." 

Marlene Johansson, 170418 

För de företag som tillämpar K3 försvinner upplysningar gällande skatt. De företag som äger 

fastigheter behöver inte längre upplysa om marknadsvärdet för näringsfastigheten. Hon anser 

att borttagandet av diverse noter kan gynna mindre aktiebolag eftersom de kan ha svårt att få 

fram information och hålla den aktuell.  

Arvidsson anser att han har en skaplig kännedom angående de nya reglerna och tror inte att det 

kommer bli någon större skillnad mot tidigare gällande mindre aktiebolag. 

Andersson berättar att de nya reglerna upprättades väldigt sent och innehöll mycket, men han 

påpekar att han har läst igenom den. Han nämner även att det funnits kurser angående de nya 

reglerna men att de inte var lika omfattande som boken eftersom det är en hel del förändringar 

som skett. De förändringar som Andersson tror kommer att påverka mindre aktiebolag är att 

redovisningskonsulter inte har hunnit tagit till sig de nya reglerna. Konsulterna upprättar 

fortfarande årsredovisningar enligt K2 från år 2008 och det nya K2 är från år 2016. Rent 

generellt anser han att det har blivit enklare att upprätta årsredovisningarna enligt K2. 
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"Det har blivit enklare att upprätta. Det kom ju 2008 och nu är det 2016 så det har ju 

skett en del förändringar och det är ju alltid jobbigt med förändringar när man måste 

lära om sig och att informationen kommer ut så pass sent så är det inte lätta att göra 

rätt." 

Anders Andersson, 170428  

4.8 Klarar mindre aktiebolag att sköta sin redovisning? 
Angående frågan om mindre aktiebolag kan sköta sin egen redovisning eller om de tar hjälp av 

externa parter är alla respondenter överens, de anser att de flesta företag inte har den kompetens 

som behövs för att upprätta sin egen årsredovisning. Kjellström menar att det är få företag som 

sköter sin egen redovisning som klarar av att göra bokslutet men att de flesta klarar av att sköta 

den löpande bokföringen.   

Johansson anser att även om ett företag sköter sin egen redovisning är det möjligt att företaget 

har en anställd som är kunnig inom ekonomi. Är den kunnig inom ekonomi klarar den anställde 

oftast av den löpande bokföringen och även kanske en del utav bokslutet eller 

årsredovisningen, men tar kanske extern hjälp till en viss del. För mindre aktiebolag kan det 

vara en fördel att ta extern hjälp eftersom redovisningen tar tid och blir det inte rätt från början 

blir det dyrt att rätta allt inför bokslutet. Johansson menar att de har kunder som sköter en stor 

del utav sin redovisning men kommer in i perioder för att säkerställa att alla siffror stämmer 

samt för att KPMG ska hinna fånga upp fel vilket gör att det inte blir lika mycket som behöver 

rättas.  

"Mindre företag där man kanske är en företagsledare med fem anställda så har du inte 

någon ekonomiavdelning och deras intresse och kunskap räcker inte riktigt till och det 

har de väl sett även om de försöker göra väldigt mycket själva så kan det blir dyrt att sitta 

och rätta upp när man kommer till bokslutet om man plockar in någon som är mer 

professionell och har mer kunskap helt enkelt." 

Marlene Johansson, 170418 

Enligt Arvidsson finns det företag som har ett intresse för redovisning och sköter till viss del 

sin egen redovisning och oftast blir det en bra redovisning. Företag som inte alls har något 

intresse tar istället extern hjälp. Han nämner, precis som Johansson, att han gärna ser att sina 

kunder kommer till honom om det är något de vill ha hjälp med i redovisningen för att vinna 

tid på att slippa sitta i efterhand och rätta felen som kan uppstå. 

 Andersson nämner att företag tar till extern hjälp för de inte klarar av att upprätta sina bokslut 

eller årsredovisning själva men självklart finns det även några få som gör det. Han brukar 

rekommendera sina kunder att inte upprätta dessa delar själva på grund av att de kan missa 

saker. Den löpande bokföringen vill han däremot att de sköter själva om det finns intresse för 

det men det finns företag som anser att även den delen är svår att sköta själva. På grund av 

jävsproblematiken får inte Andersson bistå i den löpande redovisningen. För att han ska kunna 

hjälpa till med den löpande bokföringen måste kunderna själva göra en del på verifikationerna 

innan. De måste attestera verifikationerna, godkänna dem, och klassificera verifikationerna, 

kategorisera dem.  

Andersson anser att kunderna kan sköta sin egen löpande redovisning men att han försöker lära 

företagen saker de gör fel genom att han har uppföljningar med dem för att undvika 

tidskrävande fel vid bokslutet. Han berättar att han brukar säga till företagen att de som kan 

sköta sin grundbokföring själva sparar nästan halva kostnaden för redovisningstjänster. I vissa 
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fall kan det bli mycket fel när företagen gör grundredovisningen själva. Det tar då lång tid att 

rätta felen och det hade blivit billigare om Andersson gjort all bokföring från början.  

"I vissa fall om det är för dåligt då säger vi till kunden att det kanske är lika bra att vi 

bokför allt för det kanske till och med blir billigare än att kunden bokför själv och det blir 

massa fel och vi ska rätta massa." 

Anders Andersson, 170428 
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5. Analys 

I detta kapitel ställs teori från vetenskapliga artiklar, litteratur och elektroniska källor mot den 

insamlade empirin för att skapa en analys som i kommande kapitel leder till slutsatser. 

5.1 Mindre aktiebolag  
Alla respondenter är överens om att definitionen i 1 kap 3 § ÅRL (1995:1554) lämpar sig att 

använda för att definiera vad ett mindre aktiebolag är. Ingen av respondenterna anser att den 

borde ändras även om Kjellström nämner att parter som inte är insatta kan anse att definitionen 

är krånglig. Definitionen tar upp tre gränsvärden, ett företag får inte uppfylla mer än ett av 

dessa två år i rad för att klassas som ett mindre aktiebolag. Johansson anser att dessa kriterier 

ger möjlighet för företag som klassas som mindre, att få välja mellan de två 

redovisningsregelverken K2 och K3. Andersson berättar att det finns förslag på att dessa 

gränsvärden ska höjas vilket kommer att bidra till att fler företag kommer att klassas som 

mindre aktiebolag. Det i sin tur innebär att fler företag kommer få valmöjligheten att välja om 

de vill tillämpa revision eller inte vilket kan leda till att fler revisorers arbeten minskar.   

5.2 Valet mellan redovisningsregelverken K2 och K3 
Samtliga respondenter har kunskap kring K-projektet som startades av BFN för att förbättra 

det svenska redovisningssystemet. Däremot varierar respondenternas kunskap inom de båda 

redovisningsregelverken K2 och K3. Intervjuerna visar ett tydligt samband mellan valet av 

redovisningsregelverk och arbetsplats. Vilken arbetstitel respondenten har verkar inte spela 

någon roll vid valet mellan K2 och K3, utan mycket kan bero på vilket företag respondenterna 

arbetar för eller gör tjänster åt. Andersson och Arvidsson anser att om de endast arbetar med 

K2 minskar kunskapen och intresset för K3 och då är K2 det bästa regelverket för mindre 

aktiebolag att tillämpa. De som arbetar med båda redovisningsregelverken har lika bra kunskap 

inom båda och tenderar då att ha skilda åsikter kring vilket regelverk de föredrar att mindre 

aktiebolag ska tillämpa (Johansson).  

Kjellström anser att K3 som är huvudregelverket är det bästa alternativet för det ger en mer 

rättvis redovisning eftersom utgångspunkten är rättvisande bild. Han anser att K2 är ett sämre 

alternativ för företaget att tillämpa eftersom det är ett mer styrt redovisningsregelverk. K2 är 

uppbyggt av regler och exempel som fungerar som hjälpmedel och som talar om hur 

redovisningen ska upprättas för att den ska anses vara väsentlig. K2 benämns därför som ett 

regelbaserat redovisningsregelverk. K3 är ett principbaserat redovisningsregelverk där 

företaget väljer hur de vill tillämpa principerna för deras egen verksamhet. (Srf redovisning, 

2012) Det kan försvåra uppfattningen om vad som anses vara väsentligt. Kjellström anser ändå 

att K3 är det bättre redovisningsregelverket för mindre aktiebolag eftersom det ger en mer 

rättvis bild av företaget än vad K2 gör.  

Johansson anser mer att det är själva verksamheten som ska styra vilket redovisningsregelverk 

företaget ska tillämpa. En annan synvinkel enligt Johansson är att årsredovisningen är till för 

intressenterna och att det är utifrån dem redovisningsregelverket väljs. I K3 kan företaget skriva 

mer fri text för att upplysa intressenter om det som är viktigt för företaget. Detta går emot vad 

Holthausen och Leftwich (1983) säger eftersom de anser att det fanns ett samband mellan 

vilken redovisningsteknik ett företag väljer att tillämpa och dess storlek. 

Andersson föredrar att mindre aktiebolag väljer att tillämpa K2 eftersom det kan bli väldigt 

dyrt och för omfattande att tillämpa K3. Kjellström tillägger att valet av redovisningsregelverk 

hos företagen återspeglas som en kostnadsfråga. DeAngelo, H., m.fl., (1994) skriver att 

onödiga kostnader kan undvikas om företaget väljer rätt redovisningsregelverk. Watts & 
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Zimmermans (1986) hypotes om politiska kostnader från positiv redovisningsteori baseras 

även på kostnader, en specifik som tas upp är skatt. Uppskjuten skatt kan påverka valet mellan 

redovisningsregelverken genom att det är fler som väljer K3 om de vill redovisa uppskjuten 

skatt, de som inte vill redovisa uppskjuten skatt väljer K2. K2 är en förenkling av K3 vilket 

innebär att K2 är enklare att tillämpa än K3. Eftersom det är ett förenklat redovisningsregelverk 

blir kostnaderna oftast lägre vid upprättandet samt att mindre avancerade program behövs vid 

tillämpning av K2.   

Kostnadsaspekten går även att hitta i Relevansmodellen där Svanström (2008) diskuterar hur 

vida den enskilda företagaren förstår vad kostnaden för en extern resurs är värd. Det kan vara 

svårt att jämföra hur mycket den externa resursen är värd om prissättningen inte går att förstå. 

Revisorer och redovisningskonsulters arbete kan öka ovissheten hos företagaren och kan då 

bidra till mindre förtroende som i sin tur leder till mindre samarbete. Mindre samarbete på 

grund av ovisshet gör revisorn och redovisningskonsultens roll mindre värd för företaget och 

det skapar en ond cirkel. En mindre värd resurs är en resurs som företag inte vill satsa likvida 

medel på.  

Om företaget inte väljer att ta in extern hjälp kan det ibland vara svårt för dem att själva veta 

vilket redovisningsregelverk som passar bäst för deras verksamhet. Genom att undersöka 

företag som liknar deras egen verksamhet kan valet av redovisningsregelverk förenklas. Collin 

et al., (2009) förklarar att institutionell teori bygger på att företag påverkas av förväntningar 

som omgivningen sätter på dem. Teorin grundar sig i att organisationer vill uppfylla dessa 

förväntningar och anpassar därför sin struktur som leder till att fler organisationer liknar 

varandra. När företag liknar varandra skapar det konkurrens som exempelvis kan göra att 

budgeten blir en viktig faktor. Företaget kanske då inte prioriterar att lägga likvida medel på 

extern hjälp vid val av redovisningsregelverk. Istället väljer de att ta hjälp av omgivningen 

genom att härma andra företag som har liknande verksamhet som deras egen. Detta kallas för 

härmande Isomorfism som enligt Dimaggio & Powell (1983) samt Collin et al., (2009) 

tillämpas när ett företag upplever osäkerhet.  

5.3 Fördelar respektive nackdelar gällande redovisningsregelverken K2 och 

K3  
Alla respondenter anser att det finns både fördelar och nackdelar med båda 

redovisningsregelverken K2 och K3. Komponentavskrivningar och intresset för intressenter är 

två huvudsakliga punkter som tas upp under samtliga intervjuer. Johansson anser att det finns 

två olika orsaker med att tillämpa K2 ur synvinkeln att upplysa intressenterna. Hon menar att 

eftersom K2 är en förenkling får intressenterna en mindre rättvisande bild av företaget än om 

de skulle redovisa enligt K3. Att inte ge intressenterna hela bilden kan vara ett aktivt val av 

företaget. Det kan bero på att företaget inte tycker det är viktigt att upplysa intressenterna om 

deras verksamhet, eller att företaget tycker det är viktigt att ge intressenterna rätt bild av 

verksamheten och att de inte kan åstadkomma detta med hjälp av K3. Att ge ut information om 

verksamheten när företaget är nöjda över den ekonomiska ställningen har de flesta inga 

problem med, men att ge ut information när de är mindre nöja över den ekonomiska ställningen 

är mer riskabelt. Evans et al. (2005) skriver att de huvudsakliga intressenterna exempelvis kan 

vara finansiärer och leverantörer. Om det går dåligt för verksamheten kan finansiärer och 

leverantörer inte vara lika hjälpsamma som om det skulle gå bra för företaget. Det kan vara en 

av anledningarna till varför företag väljer att tillämpa K2 om de bryr sig om sina intressenter.  

Andersson säger emot Johansson då han anser att valet mellan K2 och K3 inte har någon 

påverkan på intressenterna eftersom de kan begära in ett detaljerat bokslut på all övriga 
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information som inte utvinns direkt ur K2. Han anser däremot att företaget blir direkt skyddat 

mot konkurrenter eftersom de får mindre upplysningar om verksamheten om företaget 

redovisar enligt K2. Ingen av respondenterna har tidigare argumenterat att K2 ska vara en 

fördel att tillämpa för att stänga ute konkurrenterna men det blir tydligt eftersom de inte kan se 

helheten av företaget lika grundligt som om de hade upprättat redovisningen enligt K3.  

5.4 Skillnader mellan redovisningsregelverken K2 och K3 
Komponentavskrivningar måste tillämpas vid upprättandet av redovisningsregelverket K3. 

Respondenterna anser att detta är en av de största märkbara skillnaderna mellan 

redovisningsregelverken. Det tar längre tid att göra komponentavskrivningar men det ger en 

mer rättvis bild av tillgångarnas livslängd och värde. Komponentavskrivningar används främst 

när verksamheten äger fastigheter. Det är förståeligt att olika delar som är tillverkade av olika 

material, vid olika tillfällen, ska ha olika livslängd.  

I teorin framstår det som att det är enklare att få ned skillnader på papper mellan 

redovisningsregelverken än vad det är att faktiskt tillämpa och hålla isär dem i verkligheten.  

Respondenterna nämner inte så många skillnader eller fördelar och nackdelar under intervjun. 

Skillnader som respondenterna inte nämner men som finns i teorin är exempelvis 

egenupparbetade immateriella anläggningstillgångar och intäktsredovisning.  

5.5 Extern hjälp eller inte vid upprättandet av redovisningen 
Respondenterna är alla överens att de flesta företag inte besitter den kompetens som behövs för 

att upprätta sina egen årsredovisning. Både Kjellström, Johansson och Andersson anser att 

företag som har intresse och vill, klarar av att sköta den löpande bokföringen som är enklare. 

Bokslutet är svårare att upprätta eftersom det är komplext vilket kan leda till att viktiga delar 

missas. Kjellström och Johansson anser även att företag kan sköta sin egen redovisning om de 

har en anställd som är kunnig inom ekonomi, men ändå tar till extern hjälp till en viss del. 

Genom att sköta den löpande bokföringen själva kan företaget spara nästan halva kostnaden. 

Blir det istället fel som måste rättas inför bokslutet tar det tid och blir i längden dyrare för 

företaget. (Andersson; Johansson)  

Både Arvidsson och Andersson anser att företag som har intresse att sköta sin egen redovisning 

till en viss del gör det oftast bra. Men som Nitsch (1990) nämner finns det skillnader mellan 

företagares och rådgivares erfarenheter. Det kan leda till att de upplever information 

annorlunda gentemot varandra beroende på hur intressant informationen är för mottagaren. 

Men om företagare och rådgivare upplever information olika och företaget väljer att upprätta 

sin redovisning själva bör det påverka den rättvisande bilden av företaget eftersom delar som 

är viktiga kan missas att tas med. Det i sin tur bör påverka företagets intressenter. 

Enligt Clarkson (1995) ska ekonomiska rapporter finnas tillgängliga för att intressenter ska 

kunna få en uppfattning om hur företagets ekonomiska ställning ser ut. Upplever då företagare 

och rådgivare information olika kan det leda till att viktiga delar i de ekonomiska rapporterna 

saknas vilket gör att det påverkar intressenterna. Att företag avstår från att ta till extern hjälp 

kan vara, precis som Svanström (2008) tar upp, en kostnadsfråga. På grund av kostnadsfrågan 

väljer företaget oftast bort den externa hjälpen eftersom det inte förstår hur stor nyttan är av 

tjänsten som rådgivaren bidrar med. Svanström (2008) menar att det kan bero på att det tar tid 

att gå igenom de rapporter och viktiga dokument som kommer från rådgivaren. Företagaren 

har kanske inte den tid över som krävs för att gå igenom dessa vilket i sin tur leder till att den 

inte förstår rådgivarens roll för företaget. Men som Svanström (2008) också nämner samt 

Nyström (1996) och Johansson, är det ett mindre företag som inte har många anställda kan det 
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vara en anledning att istället ta till extern hjälp. Tiden räcker inte till eftersom fokuset behöver 

riktas till de egna arbetsuppgifterna. 

5.6 Nya reglerna 
Kjellström anser inte att han har någon större kunskap för de nya reglerna vilket kan ha att göra 

med att han endast är den påskrivande revisorn, han behöver inte kunna dem djupgående. 

Johansson och Arvidsson som istället arbetar som auktoriserade redovisningskonsulter behöver 

vara mer insatta i reglerna. Men som Andersson nämner, kom reglerna ut sent och även om 

han har hunnit läsa igenom hela boken behöver inte alla ha gjort det vilket kan leda till att 

kunskapen inom de nya reglerna inte är stora. Enligt Ernst och Young (2017) var den största 

förändringen att kravet på upplysningar gällande mindre aktiebolag har minskat. Mindre 

aktiebolags administrativa arbete kommer att bli mindre vilket framöver ska märkas i de 

finansiella rapporterna.  

De andra förändringarna som tillkom var att noter ändrades, flyttades samt att vissa togs bort. 

Johansson håller med om att den största förändringen som kommer att märkas är att det inte 

längre behövs lika mycket noter som tidigare när en årsredovisning upprättas. Hon tror att det 

kommer att påverka mindre aktiebolag och synas tydligt i deras årsredovisningar i och med att 

de flesta tillämpar K2, där de största förändringarna skedde. Det kan gynna mindre företag 

genom att de tidigare hade svårt att få fram all aktuell information som behövdes. Arvidsson 

tror däremot inte att mindre aktiebolag kommer att påverkas av de nya reglerna och 

förändringarna. Andersson anser att det generellt har blivit enklare att upprätta 

årsredovisningar inom K2. Han nämner inget angående om det skulle leda till någon större 

påverkan för mindre aktiebolag. Det kan bero på att de nya reglerna och förändringarna är 

relativt nya vilket innebär att det inte funnits tid att upptäcka någon påverkan på mindre 

aktiebolag. 
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6. Slutsatser  
Nedan preciseras varje slutsats under respektive tillhörande frågeställning, avslutningsvis 

presenteras en generell slutsats för studien. 

Vad är det som påverkar valet mellan redovisningsregelverken K2 och K3 för mindre 

aktiebolag?  

Valet av redovisningsregelverk för mindre aktiebolag kan variera beroende på vilken faktor de 

upplever är den mest avgörande för deras företag. Hjälpmedel som regler och exempel påverkar 

valet av redovisningsregelverk. Utan dessa hjälpmedel kan det vara svårt att förstå vad som är 

väsentligt i redovisningen. Därför anses K2 som det bättre valet vid väsentlighetsbedömningen 

eftersom det är ett styrt redovisningsregelverk som talar om hur redovisningen ska upprättas. 

Storleken på företaget och valet av redovisningsregelverk har inget samband och är därför 

ingen grund till varför företaget väljer det ena redovisningsregelverket framför det andra. Det 

som istället har en påverkan är de ledande företagen inom samma verksamhet och bransch som 

företaget vill efterlikna. 

Om fler företag väljer bort revisionen kan det påverka valet av redovisningsregelverk.  

Anledningen till att K3 tillämpas kan bero på att företaget vill vara noga med redovisningen 

när ingen revision finns. Genom att välja K3 för att visa en mer rättvisande bild av företaget 

bör det ge intressenter intryck av att företaget är pålitligt eftersom de väljer att göra en mer 

noggrann redovisning även om en revision inte sker. Om K2 istället väljs kan det bero på att 

företaget inte anser att deras redovisning behöver vara lika omfattande som vid K3 eftersom 

ingen revisor ska granska den. Det påverkar även intressenterna eftersom mängden information 

gällande företaget inte är lika omfattande som vid K3.  

Intressenters påverkan kan avgöra valet av redovisningsregelverk för företaget. Om företaget 

tar hänsyn till intressenterna och vill visa sin ekonomiska ställning tillämpas K3. Om de inte 

är intresserade av att upplysa intressenterna, eller inte vill upplysa dem av andra orsaker som 

exempelvis att företaget inte är nöjda över sitt resultat, tillämpas K2. Att vara konkurrenskraftig 

är alltid en bra egenskap för företag, därför kan det vara viktigt att inte uppge för mycket 

information utåt som konkurrenter kan använda sig av. Genom att tillämpa K2 minskar 

upplysningskravet och mindre information kan utvinnas.   

Skiljer det sig mellan auktoriserade revisorer och auktoriserade redovisningskonsulter 

vid deras val av redovisningsregelverken K2 och K3 för mindre aktiebolag? 

Vid valet av redovisningsregelverk påverkar inte den anställdes arbetstitel valet utan den mer 

avgörande anledningen är arbetsplatsen. Arbetsplatsen, omgivningen och de företag de utför 

tjänster åt påverkar valet av redovisningsregelverket. Revisorer och redovisningskonsulter blir 

präglade av deras arbetsuppgifter och om de endast arbetar med K2 eller K3 blir respektive 

regelverk det självklara valet för dem. De som arbetar med både K2 och K3 väljer 

redovisningsregelverket utefter företagets verksamhet snarare än att ha ett förbestämt val.  

Väljer mindre aktiebolag att anlita extern hjälp med sin redovisning och i så fall varför?  

Företag klarar till en viss del att sköta sin egen redovisning beroende på hur stor kunskap de 

besitter. Att de ibland väljer att inte ta in extern hjälp kan bero på kostnaden, vilket inte alltid 

betyder att företaget kan sköta redovisningen själva. Anledningen till att de väljer att ta in 

extern hjälp förutom att de saknar kunskap kan bero på att det inte finns tid utöver de vanliga 

arbetsuppgifterna för att sköta redovisningen. Förtroendet för revisorn eller 
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redovisningskonsulten hänger även ihop med kostnadsaspekten. Om det inte finns något 

förtroende mellan den externa resursen och företaget spenderas inga likvida resurser på extern 

hjälp. Detta påverkar företaget på det sätt att de sköter sin redovisning själva vilket leder till att 

K2 blir det primära valet eftersom det är förenklat. Utifrån kostnadsaspekten blir K2 det bättre 

alternativet för mindre aktiebolag. Detta beror på att K3 är mer avancerat och tar längre tid att 

tillämpa, alltså blir det dyrare. Det beror även på om företaget upprättar sin redovisning själva 

eller inte. För företaget kan det bli billigare att låta en extern resurs sköta redovisningen enligt 

K3 än om de själva upprättar den enligt K2.  

Efter de nya reglerna infördes i slutet av år 2016 behöver mindre aktiebolag inte längre redovisa 

lika många noter som tidigare. Företagen kommer enklare kunna upprätta sin redovisning efter 

K2 eftersom de inte längre behöver ta fram lika mycket information som tidigare, vilket även 

kan vara en anledning till varför de inte behöver extern hjälp.   
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7. Egna Reflektioner 
I nedanstående avsnitt presenteras skribenternas egna reflektioner gällande mindre 

aktiebolags val mellan redovisningsregelverken K2 och K3. 

Efter arbetets gång har vi kommit fram till att vi förespråkar båda redovisningsregelverken men 

med olika motiveringar. K3 väljs för att det är ett mer omfattande redovisningsregelverk som 

ger en mer grundlig och detaljerad redovisning än K2. K2 väljs eftersom det tar mindre tid att 

upprätta, kräver inte lika mycket kunskap eller likvida medel och eftersom ett mindre 

aktiebolag oftast inte har så omfattande verksamhet känns K3 överflödig. Om verksamheten 

inte är så omfattande kan det även betyda att redovisningen inte blir lika omfattande enligt K3, 

även om den måste tillämpas i sin helhet. Äger företaget fastigheter lämpar det sig att upprätta 

K3 för att då ska komponentavskrivningar göras. Komponentavskrivningar ger en bättre och 

mer rättvis redovisning av fastigheter och K3 blir då nödvändig att tillämpa.  

Redovisningsregelverken liknar varandra relativt mycket men att det finns skillnader som 

utmärker dem, vilket vi även fått intrycket av att respondenterna också anser. Teorin upplevs 

inte på papper vara präglad av hur verkligen faktiskt fungerar. I verkligheten i företagets 

redovisning är det svårare att hålla isär skillnaderna eller att reflektera över dem på grund av 

att redovisningsregelverken i grunden är relativt lika. Vi anser att det skulle vara enklare om 

endast ett redovisningsregelverk fanns istället för hur det ser ut idag, att mindre aktiebolag har 

möjligheten att välja mellan K2 och K3. Detta skulle leda till att det inte skulle finnas några 

frågor gällande valet av redovisningsregelverk. Kostnader relaterat till valet skulle försvinna 

samt att fler skulle kunna upprätta sin redovisning själva då det är lättare att lära upp en anställd 

ett redovisningsregelverk istället för två.  

Den största anledningen till varför företagen väljer den ena redovisningsregelverket framför 

det andra är faktorn kostnad. Mindre företag har oftast inte samma resurser som större företag. 

De större företagen upplever inte att kostnader är en aspekt som de måste anpassa sig efter, 

utan de föredrar att visa en mer grundlig redovisning som ger dem den mest rättvisande bilden 

av företagets ekonomiska ställning. Mindre företag måste anpassa sig efter sin ekonomi och 

därför blir kostnad den viktigaste faktorn vid valet mellan redovisningsregelverken K2 och K3.  

Vi anser att respondenterna var ganska fåordiga kring deras åsikter över de olika 

redovisningsregelverkens fördelar och nackdelar. Betyder det att de egentligen inte är 

tillräckligt insatta i båda redovisningsregelverken för att ge ett tillräckligt bra svar? Kan det 

även bero på att de inte vill ställa sig mer bakom det ena redovisningsregelverket framför det 

andra eftersom de har kunder som tillämpar båda redovisningsregelverken? Eller anser de att 

det finns för få skillnader eftersom vi anser att redovisningsregelverken är ganska lika varandra 

i grunden? Dessa olika anledningar är även orsaker till varför vi anser att ett 

redovisningsregelverk skulle fungera bättre i praktiken än två.  
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8. Vidare Forskning 

Studien tog fram vad som förmodligen kommer påverka mindre aktiebolag efter att de nya 

reglerna och förändringarna i båda redovisningsregelverken kom i slutet av år 2016. Mindre 

aktiebolag har inte längre lika stort upplysningskrav som tidigare. Det kan vara aktuellt och 

intressant att undersöka hur de nya reglerna faktiskt påverkar mindre aktiebolag mer 

djupgående. Även om revisorer och redovisningskonsulters arbetsuppgifter kommer förändras 

eller om deras arbetsroll kommer att behövas.  
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Bilaga 1  

Intervjufrågor 

  

 Vad har ni för yrkesroll och vad innebär den? 

 Känner ni till K-projektet och känner ni att ni har lika stor kunskap inom de båda 

redovisningsregelverken K2 och K3? 

 Vilket av redovisningsregelverken K2 eller K3 föredrar ni att mindre aktiebolag 

tillämpar? 

 Anser ni att kriterierna för definitionen av vad som är ett ”större företag” är lämpliga 

för att kunna definiera vad som är ett ”mindre företag”? 

 Vilka fördelar respektive nackdelar finner ni för K2 respektive K3? 

 Finns det några ”faktorer” som påverkar mindre aktiebolags val av 

redovisningsregelverken K2 och K3? vilka är då dessa? 

 Vilka anser ni är de största skillnaderna gällande reglerna mellan de båda 

redovisningsregelverken K2 och K3? 

 Märks dessa skillnader för mindre aktiebolag? 

 Påverkas intressenterna av att företagen väljer att redovisa enligt det förenklade  

 redovisningsregelverket K2 istället för K3? 

 Är det något i K2 respektive K3 som ni anser är överflödigt, behöver förbättras eller 

läggas till? 

 Anser ni att K2 regelverket behövs med tanke på att det är ett förenklat 

redovisningsregelverk utav K3? 

 Är det någon av de principer som finns i K3 som är bättre att tillämpa för mindre 

aktiebolag? 

 Tycker ni att de flesta mindre aktiebolag klarar av att sköta sin redovisning själva 

utefter regelverken eller hyr de flesta in externa resurser som exempelvis ni? 

 Har ni kännedom om de nya reglerna som upprättades i slutet av 2016 för K2 och K3? 

 Hur tror ni dessa kommer att påverka mindre aktiebolag? 

 

 


