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FÖRORD  

 

Vi vill rikta ett stort tack till de respondenter som har tagit sig tid för att låta sig bli 

intervjuade av oss. Utan er hjälp hade inte uppsatsen varit möjlig. Det har varit väldigt 

intressant att få ta del av era synpunkter och den information som vi har fått genom 

intervjuerna. Vi vill även rikta ett stort tack till vår handledare Leif Carlsson som har hjälpt 

oss med synpunkter under tiden då uppsatsen utformades. Vi vill sist också rikta ett stort 

tack till de opponenter som vi haft under tiden uppsatsen skrevs för deras synpunkter. 
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Titel:   Årsredovisning vid tillämpning av K2 – Förenklingar eller 

  begränsningar? 

Syfte:  Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka förenklingar och 

begränsningar som uppkommer för företagen som väljer att 

tillämpa K2. Det kommer att göras genom att även studera 

fördelar och nackdelar med K2 som uppkommer i och med 

förenklingarna och begränsningarna.  

Metod:  Studien har genomförts med hjälp av en kvalitativ metod. 

Uppsatsens primärdata har samlats in genom intervjuer med en 

revisor och en redovisningskonsult samt en jurist. Även BFNAR 

2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag har varit en viktig 

primärkälla för uppsatsen.  

Slutsats:  En hel del av förändringarna mellan K2 och de tidigare reglerna är 

anpassningar till praxis som företag tidigare har tillämpat. Således 

är förenklingarna i K2 indirekt inga nya förenklingar däremot är 

begränsningarna till större del nya. Följaktligen innebär de flesta 

förenklingar och begränsningar inte några större effekter för 

företagen. Den största förenklingen är att företag som tillämpar 

K2 behöver göra färre bedömningar av vad som är väsentligt. Det 

är något som troligtvis innebär en effekt för företagen då det kan 

underlätta för dem att upprätta en årsredovisning. 

Nyckelord:  K2, K2-regelverk, BFNAR 2008:1, årsredovisning, mindre 

aktiebolag, förenklingar, begränsningar. 

 

 



 

   
 

ABSTRACT  

Date:  2010-06-03 

Level:   Master thesis in management accounting, 15 credits 

Authors:   Mimi Eriksson, men03015@student.mdh.se 

  Tina Hägglund, thd03002@student.mdh.se 

Advisor:   Leif Carlsson 

Title:  Annual report when applying K2 – Simplification or limitations? 

Purpose:  The purpose of this paper is to investigate the simplifications and 

limitations that arise for companies that choose to apply K2. This 

will be done by also studying the advantages and disadvantages 

with K2 that arises with the simplifications and limitations. 

Method:  The study was conducted through a qualitative approach. The 

essay's primary data has been collected through interviews with 

an auditor and an accountant and a lawyer. Although BFNAR 

2008:1 Annual Report of smaller stock companies has been an 

important primary source for this paper. 

Conclusions:  A lot of the changes between K2 and the old rules are adaptations 

to the business practices that have previously applied. Thus are 

the simplifications in K2 indirectly no new simplifications however 

the limitations are to the greater part new. The new limitations 

are not only disadvantages but can also be advantages as they can 

lead to a better accounting of the financial situation. The most of 

these simplifications and limitations not mean any greater effects 

on the businesses. The greatest simplification is that companies 

implementing K2 needs to make fewer assessments of what is 

significantly. It is something that can have an effect on businesses 

where it can be easier for them to prepare an annual report. 

Keywords:  K2, K2 framework, BFNAR 2008:1, annual report, smaller stock 

companies, simplifications, limitations. 
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DEFINITIONER OCH FÖRKORTNINGAR 

BFN – Bokföringsnämnden är den myndighet som utvecklar god redovisningssed. BFN har 

hand om frågor angående löpande bokföring för små och medelstora företag.  

BFNAR – Bokföringsnämndens allmänna råd är de råd som BFN publicerar.  

EES-avtalet – Europeiska ekonomiska samarbetsområdets avtal mellan EU:s medlemsländer 

samt Norge, Island och Liechtenstein.    

EG – Europeiska gemenskapen är en internationell organisation som berör Europeiska 

unionens ekonomi-, social- och miljöpolitik. EG utgjorde en av de tre pelare som från början 

var Europeiska unionen.  

EG-rätt – Generell benämning för den omfattande rättsordning som gäller för Europeiska 

unionen, framförallt för EG.  

God Redovisningssed – Innebär att redovisningen ska vara i enighet med god praxis och 

definieras i Bokföringslagen som en faktiskt förekommande praxis hos en kvalitativ 

representativ krets bokföringsskyldiga.  

IASB – International Accounting Standards Board är en internationell organisation som 

jobbar för att kvalitetsförbättra den internationella finansiella redovisningen. De jobbar även 

för en internationell överensstämmelse av redovisningsstandarder.    

IFRS – International Financial Reporting Standards är de regelverk för redovisningen som 

regleras av IASB. 

K2 – Regelverk från BFN för mindre aktiebolag och handelsbolag med få ägare 

Mindre aktiebolag – Ett aktiebolag som uppfyller kraven för att vara ett mindre företag. 

Mindre företag – Uppfyller två av följande tre krav, antalet anställda underskrider 50 

stycken, balansomslutningen understiger 25 miljoner kronor och den redovisade 

nettoomsättningen understiger 50 miljoner kronor. 

Publika aktiebolag – Aktiebolag med minst 500 000 kronor i aktiekapital. 

RR – Redovisningsrådets uppgift var att utveckla god redovisningssed samt ge ut 

rekommendationer angående företagens årsredovisning främst för publika aktiebolag. Dock 

lades rådet ner år 2007 men det finns ännu företag som tillämpar deras rekommendationer.  

Rättvisande bild – Innebär att balansräkning, resultaträkning och noter ska innehålla sådan 

information så att läsaren får en riktig bild av företagets ekonomiska situation. 

Tillväxtverket – Tillväxtverket är en svensk myndighet vars syfte är att stärka regional 

utveckling och underlätta företagande och entreprenörskap i Sverige. 
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1 INLEDNING 

 

I kapitlet presenteras en bakgrund för uppsatsen som i sin tur leder fram till en 

problemdiskussion. Genom problemdiskussionen har problemfrågorna arbetats fram. Sedan 

presenteras uppsatsens syfte, målgrupp och avgränsning. 

   

 

1.1 Bakgrund 

I alla företag, stora som små, ställs frågor angående ekonomin. Vad finns det för tillgångar 

och skulder i företaget, vad har hänt den senaste tiden och hur ser företagets framtida 

utveckling ut? För att lösa det behövs ekonomiska underlag i form av rapporter som 

beskriver dessa situationer. Med hjälp av årsredovisningen som består av fyra delar, 

förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning samt tilläggsupplysningar ska dessa 

frågor kunna besvaras. (Thomasson, Arvidson, Lindquist, Larson, & Rohlin, 2008, ss. 12-20) 

Vilka företag som ska avsluta sitt räkenskapsår med en årsredovisning presenteras i 

Bokföringslagen (BFL) 6 kapitlet 1§. Där står det att alla aktiebolag måste avsluta 

räkenskapsåret med en årsredovisning.  

De senaste decennierna har det skett stora förändringar inom redovisningsområdet, antalet 

regler har inte bara ökat utan de har även blivit mer komplexa (Olsson & Wedin, 2008, s. 7). 

Sverige och flera andra länder undertecknade år 1992 EES-avtalet som innebar att Sverige 

var skyldiga att tillämpa EG-direktiv rörande bolagsrätt. Det är efter EES-avtalets tecknande 

som 1995 års årsredovisningslag arbetades fram, med uttrycket att redovisa en rättvisande 

bild. (Engström, 2009) Många av de internationella direktiven som följde EES-avtalet blev 

rena översättningar och därmed komplicerade. Anpassningarna till internationella regler 

samt att antalet regler har ökat och blivit komplexare har lett fram till att det idag finns ett 

behov av att göra förenklingar för företag, det arbetet pågår både inom Sverige och EU. 

(Olsson & Wedin, 2008, s. 7)  

Bokföringsnämnden (BFN) bildades i samband med att 1976 års bokföringslag arbetades 

fram (Thomasson et al., 2008, s. 105). BFN är den statliga myndighet vars ansvar är att 

utveckla god redovisningssed. Det sker genom att BFN publicerar allmänna råd om hur BFL 

och Årsredovisningslagen (ÅRL) ska tillämpas. Dessa allmänna råd benämns BFN:s allmänna 

råd (BFNAR) och är endast normer som BFN själva har beslutat om. (Bokföringsnämnden, 

2010a) Det finns tidigare redovisningsregler som fortfarande används år 2010 och kommer 

kunna användas till dess att riksdagen beslutar att de inte ska tillämpas längre. Dessa regler 

består av BFN:s allmänna råd, RR:s rekommendationer samt International Financial 

Reporting Standards (IFRS) utgivna av International Accounting Standards Board (IASB) men 

även ÅRL. På många områden överlappar de varandra och det kan vara svårt att veta vilket 

av dessa regelverk som företag ska välja att tillämpa. Det kan även vara svårt för företagen 
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att veta vilka regler som finns och vilken av dessa som de ska använda för sin årsredovisning. 

(Månsson & Ohlson, 2008, ss. 11-15) 

År 2004 startade BFN K-projektet för att göra föreskrifterna mer användarvänliga. Syftet 

med projektet var att en användare ska kunna hitta alla regler i ett samlat regelverk, ett för 

varje företagsform. (Edlund & Kyrö, 2008) Med andra ord skapa en ny struktur för 

normgivningen inom redovisning i Sverige. En väsentlig anledning till K-projektet var att de 

svenska normerna uppfattades som svåra och många gånger otydliga. Speciellt reglerna för 

mindre företag uppfattades som onödigt komplicerade. (Månsson & Ohlson, 2008, ss. 5-7) 

Ytterligare en anledning till K-projektet var att det nästan hade varit omöjligt att anpassa 

Sveriges befintliga redovisningsregler till de internationella redovisningsstandarderna och 

EG-rätten. Resultatet av det hade enligt BFN blivit obegripligt för flertalet företagare. 

(Broberg, 2008, s. 10) (Precht, 2008)  

K-projektet består av fyra olika kategorier av regelverk beroende på företagsform, K1, K2, K3 

och K4. K1, BFNAR 2006:1 för enskilda näringsidkare samt kommande regelverk för andra 

former av små företag med en omsättning under 3 miljoner som inte behöver upprätta en 

årsredovisning. K2, BFNAR 2008:1, är ett regelverk om årsredovisning i mindre aktiebolag 

och BFNAR 2009:1 Årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar samt ett kommande 

regelverk för årsbokslut. K3 är ett kommande regelverk som kommer att vara det 

huvudsakliga regelverket för aktiebolag och andra bolag som ska upprätta årsredovisning 

enligt BFL. K4 är baserat på IFRS utgivna av IASB. Företag har möjlighet att tillämpa något av 

de mer avancerade reglerna, än det som är avsett för företagsformen, om de så önskar. 

(Bokföringsnämnden, 2009) 

1.2 Problemdiskussion 

Anledningen till att K2-reglerna utformades var för att de aktiebolag som klassificeras som 

mindre ska ha ett enda regelverk där samtliga relevanta regler finns samlade för att de ska 

kunna upprätta en årsredovisning (Bokföringsnämnden, 2009). Det är möjlig för de mindre 

aktiebolagen att istället för K3-regelverket välja att tillämpa K2-regelverket. K3-regelverket 

kommer, när det är färdigutvecklat, vara det huvudsakliga regelverket för aktiebolag. 

I dagens läge kan företagen än så länge även välja att tillämpa de tidigare reglerna istället för 

K2. De kommer kunna tillämpas tills riksdagen beslutar om att de ska tas bort (Månsson & 

Ohlson, 2008, s. 15). K2 bygger på redovisning enligt försiktighetsprincipen och värdering ska 

oftast ske till anskaffningsvärde. (Overud, 2007)  

BFN har under år 2009 gjort en mindre uppdatering av K2-regelverket i och med det 

kompletterande allmänna rådet, BFNAR 2009:3 Ändring av 2008:1. Det för att anpassa det 

efter lagändringar som har genomförts, bland annat utifrån ändringarna i 

årsredovisningslagen om att företag från och med årsredovisning per den 31 december år 

2009 inte behöver redovisa revisionskostnaderna. BFN har däremot inte gjort några större 

ändringar i och med BFNAR 2009:3 utan avvaktar eventuella större lagändringar som kan bli 
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aktuella när utredningen SOU 2008:67 Enklare redovisning blivit verklighet. 

(Bokföringsnämden uppdaterar K1 och K2, 2010) 

BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag, K2, är inte obligatoriskt utan det är ett av 

de regelverk som mindre aktiebolag kan välja att tillämpa. (Månsson & Ohlson, 2008, s. 8) 

Slutligen kommer de tidigare reglerna tas bort och då kan de mindre aktiebolagen välja om 

de vill tillämpa K2 eller K3 (Månsson & Ohlson, 2008, s. 15). K2-regelverket innebär både 

förenklingar av tidigare komplicerade regler men även begränsningar, bland annat får en 

egen upparbetad immateriell tillgång inte tas upp som tillgång (Månsson & Ohlson, 2008, s. 

8). Därför bör varje mindre aktiebolag överväga om de ska tillämpa K2 (Olsson & Wedin, 

2008, s. 10). I framtiden när projektet är fullt utvecklat kommer det bli obligatoriskt att 

tillämpa något av BFN:s K-projekt (Broberg, 2008, s. 13).  

K2 är idag någonting nytt för de flesta. Men om några år kommer samtliga svenska företag 

vara tvungna att välja att tillämpa någon av BFN:s kategorier av K-projektet för 

årsredovisningen. Det är intressant att studera K2 eftersom det är många företag som kan 

välja att tillämpa det. Det är även intressant att studera K2 då det innebär förenklingar för 

företagen men även begränsningar jämfört med tidigare regler och eventuellt jämfört med 

K3 vilket kan medföra effekter för företag och dess redovisning. Som student är K2 även 

intressant att studera då det är något som inte behandlats under utbildningen utan enbart 

nämnts. Eftersom K2 kommer vara ett av fyra alternativ i framtiden känns det viktigt att ha 

kunskap om det. Därför kommer det i uppsatsen att studeras varför företag väljer att 

tillämpa K2-regelverket genom att undersöka de förenklingar och begränsningar som K2 

innebär samt vilka fördelar eller nackdelar de ger. Förenklingarna och begräsningarna kan 

innebära effekter för företagen i och med att de måste anpassa sig till det nya regelverket. 

1.3 Problemformulering 

Genom resonemanget som förts i problemdiskussionen har följande problemfrågor 

formulerats: 

 Vilka förenklingar och begränsningar uppkommer om företag väljer att tillämpa K2? 

 Vilka fördelar och nackdelar innebär förenklingarna och begräsningarna?  

1.4 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka förenklingar och begränsningar som 

uppkommer för företagen som väljer att tillämpa K2. Det kommer att göras genom att även 

studera fördelar och nackdelar med K2 som uppkommer i och med förenklingarna och 

begränsningarna.  

1.5 Målgrupp 

Uppsatsen riktar sig till de företag som tillämpar K2, men även de som funderar på att 

tillämpa K2 vid årsredovisningen i framtiden. Det för att företagen ska få mer information 
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och kunskap om tillämpandet av K2, vilka fördelar och nackdelar de har att vänta samt vilka 

effekter det kan innebära. Uppsatsen riktar sig även till andra som har ett intresse i att veta 

vilka effekter som kan uppstå vid tillämpningen av K2-regelverket. Eftersom regelverket 

kommer att påverka årsredovisningen kan det vara intressant för de studenter som vill jobba 

med redovisning eller revision efter examen och vill lära sig mer om ämnet.  

1.6 Avgränsning 

I uppsatsen kommer enbart K2-regelverket för mindre aktiebolag studeras därför kommer 

studier om K2 för ekonomiska föreningar (BFNAR 2009:1) inte utföras. Då mindre aktiebolag 

är något som närmare berörts under utbildningen. 

BFN kommer ta fram ytterligare ett K2-regelverk för årsbokslut men det är inget som 

kommer beröras i uppsatsen då det regelverket ännu inte är färdigställt. 

I uppsatsen har en avgränsning gjorts att inte studera den del av årsredovisningen som rör 

varulager då det inte är något som har inneburit någon större skillnad från ÅRL till K2. Det 

området presenteras ändå i referensramen då det ska ingå i årsredovisningen för ett företag.  
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2 METOD 

 

I kapitlet presenteras uppsatsens vetenskapliga tillvägagångssätt vid insamlingen av data. 

Urvalet av respondenter presenteras samt uppsatsens datainsamling det vill säga primärdata 

och sekundärdata. En genomgång av giltighetsspråket presenteras, validitet och reliabilitet, 

samt källkritik. Utformningen av intervjufrågorna presenteras slutligen.  

 

 

2.1 Vetenskapligt tillvägagångssätt  

2.1.1 Kvalitativ undersökningsmetod 

För att kunna studera varför ett företag väljer att tillämpa K2 gjordes litteraturstudier och tre 

intervjuer. Uppsatsen ämnar studera vilka förenklingar och begränsningar som kan 

uppkomma då företag väljer att tillämpa K2 samt vilka fördelar och nackdelar som 

förenklingarna och begränsningarna ger i och med K2. För att på bästa sätt kunna svara på 

problemet ansågs en kvalitativ studie var mest passande för att uppnå en helhetsförståelse 

över problemområdet.  

En kvalitativ metod används för att studera verkligheten i form av text och modeller där 

avsikten är att upptäcka och belysa samband på problemområdet. Den kvalitativa metoden 

förklarar på bästa sätt hur situationen på området ser ut ”just nu”. (Christensen, Andersson, 

Carlsson, & Haglund, 2001, s. 67).  

Syftet med uppsatsen är inte att generalisera utan att få en djupare förståelse för några av 

de förenklingar och begränsningar som kan uppstå, samt vilka fördelar och nackdelar som de 

innebär för företagen.  

2.2 Datainsamling 

2.2.1 Primärdata 

Primärdata har samlats in till uppsatsen med hjälp av tre intervjuer, två personliga intervjuer 

och en telefonintervju. Vid val av intervjuförfarande har önskemålen hos respondenterna 

tagits i beaktande. Intervjuerna var utformade på ett semistrukturerat sätt där 

respondenten kunde svara fritt på frågorna samtidigt som problemområdet berördes (Bell, 

2000, s. 122). Intervjufrågorna skickades i förväg till respondenterna så att de hade chans att 

förbereda sig.  

Både de personliga intervjuerna och telefonintervjun spelades in med hjälp av en 

mobiltelefon och sammanställdes i sin helhet för att på bästa sätt inte missa viktigt 

information eller snedvrida det som framfördes under intervjuerna. Det är lättare att återge 

det som har sagts om informationen har spelats in (Bell, 2000, s. 124). Efter att intervjuerna 

sammanställts kortades de ner för att passa in i uppsatsen och för att lyfta fram det som var 
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relevant för uppsatsen. Därefter skickades sammanställningen till respondenterna för 

genomläsning och eventuella korrigeringar.  

En primärkälla som har varit betydelsefull för uppsatsen är BFNAR 2008:1 Årsredovisning i 

mindre aktiebolag då det är K2-regelverket. Anledningen till att denna källa har varit viktig 

för undersökningen är att de övriga källor som har använts för uppsatsarbetet har byggts på 

BFNAR 2008:1. 

2.2.2 Urval 

Intervjuer har genomförts med en redovisningskonsult, en revisor och en jurist vilket inte var 

planen från början. Från början var istället planen att intervjua företag som tillämpar och 

företag som inte tillämpar K2. För att hitta dessa företag genomfördes sökningar via 

databasen Affärsdata. Efter att företagen hittats i databasen kontaktades dessa via post, 

mail eller telefon. Många av svaren som mottogs innebar att företagen inte hade någon 

kunskap om sin redovisning då de lämnat över den delen till konsulter och därför inte kunde 

ställa upp på en intervju. Det är något som även presenteras nedan i 3.6 där Börsvik, 

Magnusson och Prytz (2009) sett en trend bland små företag att de lämnar iväg 

redovisningen till konsulter. Genom denna kontakt planerades ändå en intervju in med ett 

företag som tillämpar K2. Vid analyseringen av materialet från denna intervju insågs det att 

materialet inte var användbart för uppsatsen då respondenten saknade djupare kunskap om 

K2. Efter svaren och intervjun togs beslutet att enbart intervjua redovisningskonsulter och 

revisorer. Ett av företagen som kontaktats vidarebefordrade brevet till sin 

redovisningskonsult som ställde upp på en intervju. Vidare kontaktades cirka 18 stycken 

redovisnings- och revisionsbyråer i Västerås och runt om i Sverige. På grund av deklaration 

och bokslutsarbete hade de flesta inte möjlighet att ställa upp på intervju. En av 

redovisningsbyråerna vidarebefordrade frågan till en jurist med ansvar för 

redovisningsfrågor. Kontakt har även tagits med Tillväxtverket då de utför studier angående 

hur företag uppfattar K2. De var intresserade av att ställa upp på en intervju, men var 

bakbundna av att deras senaste studie ännu inte blivit publicerad.  

Intervjuerna med redovisningskonsulten, revisorn och juristen gav relevant information då 

dessa har en inblick i K2 även om de inte praktiskt arbetar med området i dagsläget. 

Respondenter medförde att olika synvinklar angående K2 gavs och på så sätt erhölls en 

bredare bild av problemområdet. Att intervjua en redovisningskonsult, en revisor och en 

jurist innebar att fler förenklingar och begränsningar belystes än om företagare hade 

intervjuats eftersom ett företag enbart ser sina egna förenklingar och begränsningar.  

För uppsatsen har valet att inte intervjua BFN eller intressenter gjorts då syftet med 

uppsatsen var att studera påverkan på de tillämpande företagen och vilka fördelar och 

nackdelar K2 ger. Att intervjua BFN hade kunnat leda till att en alltför positiv bild av K2 

framställts, då BFN är skaparna av K2.  
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2.2.3 Sekundärdata 

Insamlingen av sekundärdata genomfördes genom en litteraturstudie där litteratur söktes på 

bibliotek.se, som är en samling av Sveriges offentligt finansierade biblioteks litteratur. 

Artiklar har samlats in genom informationssökningar i databasen FAR SRS Komplett, som är 

en samling av olika databaser inom redovisning, revision, skatt och affärsrätt. Studier av 

publicerade kandidat- och magisteruppsatser har utförts genom uppsatser.se för att få 

inspiration om ämnet. Sökningar av information har även gjorts på BFN samt andra 

ekonomiorganisationers hemsidor. Utifrån sökningarna har en kritisk granskning av 

materialet gjorts. Sedan har material som är relevant för uppsatsens studie valts ut.  

2.3 Giltighetsspråk  

2.3.1 Validitet 

”Validitet är det viktigaste kravet på ett mätinstrument” (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 

2006, s. 61) Om uppsatsen mäter det som den avser att mäta är uppsatsen valid. Validitet 

handlar om hur trovärdig uppsatsen är och hur väl uppsatsen och dess resultat 

överensstämmer med verkligheten. (Christensen et al., 2001, s. 309) 

Validiteten anses vara god eftersom de valda respondenterna är insatta i uppsatsens 

problemområde. Eftersom intervjufrågorna är uppbyggda med hjälp av referensramen blir 

problemområdet undersökt. Eftersom intervjufrågorna skickades i förväg till respondenterna 

samt att de även hade chansen att kontrollera sammanställningen av intervjun ökar 

uppsatsens trovärdighet. Analysen och slutsatsen resulterar i svar på frågeställningarna och 

syftet, vilket betyder att uppsatsen mätt vad den var avsedd att mäta.   

2.3.2 Reliabilitet 

Reliabilitet syftar till att undersökningen ska ge tillförlitliga och stabila resultat. Det innebär 

att det ska vara möjligt att utföra undersökningen igen på ett likvärdigt sätt och då få ett 

liknande resultat. Vilket innebär att en konkret beskrivning av tillvägagångssättet krävs. Då 

verkligheten förändras är de omöjligt att samla in identisk information för att upprepa 

undersökningen. (Christensen et al., 2001, s. 308)  

K2 är ett relativt nytt regelverk och på grund av det kan ny information publiceras i 

framtiden vilket påverkar möjligheten att göra en liknande undersökning vid ett senare 

tillfälle. Ett exempel på det är att den tillfrågade revisorn idag inte är någon expert på K2 

vilket han troligtvis kommer vara inom några år. Det kan även vara svårt eftersom K3-

regelverket inte är färdigställt ännu vilket kan medföra förändringar i K2. Det gör att samma 

svar inte kan säkerställas för framtiden. 
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2.4 Källkritik 

En sekundärkälla bör kritiskt granskas så att den inte är snedvriden eller partisk på något vis. 

Det är viktigt för att tillförlitligheten i materialet ska kunna fastställas. (Christensen et al., 

2001, s. 100)  

K2 som studeras i uppsatsen är ett tämligen nytt område som uppkom år 2004 då BFN 

startade K-projektet. K2 som regelverk blev klart under år 2008. Ämnet är därför aktuellt och 

källorna som används är samtida eftersom samtliga källor som använts rörande K2 är 

publicerade år 2007 eller senare. Det gör att källorna uppfyller samtidskravet då de är 

skrivna i samband med utgivandet av K2. 

BFN har använts som sekundärkälla för uppsatsen. Då BFN har utvecklat K2 kan de anses ha 

ett egenintresse av att K2 framstår som något bra då de vill att K2 ska bli lyckat. Därför har 

BFN som källa kritiskt granskats innan den tagits in i uppsatsen. Flertalet av de övriga 

källorna uppfyller kravet på tendenskritik på ett mer tillfredställande sätt då dessa kommer 

från organisationer som troligtvis är mer opartiska när det gäller K-projektet än BFN  

I uppsatsen är det känt att flera av källorna har hämtat sitt material från samma ställe, 

BFNAR 2008:1, därför är beroendekritiken svår att urskilja i området. Material som har 

hämtats genom lagtext och allmänna råd från BFN är enkelt att kontrollera trovärdigheten 

på eftersom det inte är vinklat på något sätt.  

Anette Brobergs bok Nya redovisningsregler för Aktiebolag från år 2008 är en viktig källa för 

uppsatsen. Källan har varit viktig för uppsatsen då den för varje del av årsredovisningen 

konkret beskriver skillnader mellan K2 och de tidigare reglerna. Källan för Nya 

redovisningsregler för Aktiebolag är BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag, 

därför finns det som sägs i Brobergs bok även i annan litteratur.  

2.5 Utformning av intervjuguiden 

Intervjuguiden har arbetats fram med hjälp av referensramen där sex stycken områden för 

frågorna identifierades. Områdena är presenterade i samma ordning som i referensramen, 

vilket ger en konkret struktur i uppsatsen då informationen rörande områdena kommer i 

samma ordning genomgående i referensram, empiri samt analys.  Frågorna i intervjuguiden 

är framtagna utifrån referensramen, vissa gånger täcker en fråga in flera delar, bland annat 

täcks både immateriella och materiella anläggningstillgångar in av fråga 13 (se bilaga 1) samt 

att både intäkter och kostnader täcks in av fråga 16 (se bilaga 1). Det då vissa förändringar är 

lika för flera delar, bland annat behöver varken intäkter eller kostnader under 5 000 kronor 

periodiseras i och med K2. 

För att tydligt visa hur intervjufrågorna hänger ihop med referensramen har en tabell för 

intervjuguiden utformats. 
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Figur 1: Tabell över kopplingen mellan referensram och intervjufrågor  

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Inledning X X                                         

Redovisningsprinciper     X X                       X X           

Allmänt om K2         X X X X X X                         

Tillgångar                     X X X X                 

Skulder/avsättningar                             X               

Intäkter/Kostnader                               X X           

Åsikter om K2                                   X X X     

Övrigt 
                    

X X 
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3 REFERENSRAM 

 

I kapitlet presenteras de mest väsentliga redovisningsprinciperna för K2, K-projektet och mer 

ingående om K2-reglerna samt dess tillämpningsområde och principer. Årsredovisning enligt 

K2 beskrivs men även skillnader mellan K2 och tidigare regler. Även en kort jämförelse mellan 

kommande K3 och K2 presenteras samt åsikter kring K2.  

 

 

3.1 Redovisningsprinciper 

Enligt ÅRL 2 kap. 2§ ska årsredovisningen vara upprättad på ett överskådligt sätt och vara 

enig med god redovisningssed. Balansräkningen, resultaträkningen och noter ska enligt ÅRL 

2 kap. 3§ ge en rättvisande bild av företaget. I ÅRL finns även andra grundläggande 

redovisningsprinciper som fortlevnadsprincipen, konsekvent tillämpning, 

försiktighetsprincipen och periodiseringsprincipen. Nedan presenteras några av de principer 

som finns i ÅRL och som är viktiga för K2 och skillnader mellan dessa. Anledningen till att de 

tas med i uppsatsen är för att dessa principer innebär skillnader i årsredovisningen enligt K2 

jämfört med ÅRL.  

3.1.1 Fortlevnadsprincipen  

Enligt ÅRL 2 kap. 4§ punkt 1 ska ett företag i årsredovisningen förutsättas att fortsätta driva 

verksamheten under flera räkenskapsår framöver. Enligt BFNAR 2008:1 punkt 2.2 ska ett 

företag som beslutat om nedläggning ta hänsyn till det beslutet när balansräkning och 

resultaträkning upprättas. 

3.1.2 Konsekvent tillämpning  

Enligt ÅRL 2 kap 4§ punkt 2 ska företaget från år till år använda sig av samma principer för 

värderingar, klassificering och indelning. Det för att redovisningen ska vara lätt att jämföra 

från varje räkenskapsår. Enligt BFNAR 2008:1 punkt 2.3 får ett företag ändra 

redovisningsprincip för värdering till någon av de principer som anges i K2. Den valda 

redovisningsprincipen ska då användas i fortsättningen och får endast tillämpas på nya 

transaktioner med undantag för uppdrag på löpande räkning och till fast pris.  

3.1.3 Försiktighetsprincipen 

Enligt ÅRL 2 kap 4§ punkt 3 ska ett företag värdera posterna med försiktighet. Det betyder 

att tillgångar och skulder ska iakttas med försiktighet och vinster ska först tas upp då de har 

blivit realiserade samt att intäkter ska tas med endast då dessa är konstaterade. 

Tillämpningen av försiktighetsprincipen är densamma i BFNAR 2008:1 kapitel 2 som i ÅRL. I 

K2 har BFN valt att utelämna begreppet rättvisande bild. Vilket innebär att värdering enligt 

K2 ska grunda sig på försiktighetsprincipen (Engström, 2009). 
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3.1.4 Periodiseringsprincipen  

Enligt ÅRL 2 kap 4§ punkt 4 ska ett företag under varje räkenskapsår periodisera samtliga 

inkomster och utgifter. Enligt BFNAR 2008:1 punkt 2.4 behöver företag inte periodisera 

inkomster och utgifter under 5000 kronor. 

3.2 K-projektet 

K-projekt är uppdelat i fyra olika kategorier. Kategorierna är K1, K2, K3 och K4 och är 

baserade på olika bolagsformer. 

 K1 – Enskilda näringsidkare, ideella föreningar och mindre handelsbolag ägda av 

fysiska personer. Omsättningen ska vara mindre än 3 miljoner. 

 K2 – Valbart för mindre, ej publika, aktiebolag och ekonomiska föreningar. 

 K3 – De företag som väljer att inte redovisa enligt IFRS eller K2 och måste avsluta 

räkenskapsåret med en årsredovisning.  

 K4 – De företag som ska redovisa enligt IFRS. (Bokföringsnämnden, 2009) 

Det illustreras i figuren nedan: 

Figur 2: Hur räkenskapsåret avslutas i BFN:s olika regelverk (Bokföringsnämnden, 2009, s. 2) 

K-projektet är uppdelat efter olika bolagsformer och är en förenkling jämfört med de gamla 

reglerna som är uppdelade per område, en vägledning för varulager, en för intäkter med 

flera. När samtliga delar av projekt är färdigställda kommer företagen välja ett av 
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K-regelverken, beroende på bolagsform och dess krav på redovisning, och använder det i sin 

helhet för alla områden. (FAR SRS, 2010) 

K1 samt K2 är helt nya regelverk som har utvecklats av BFN. K3 är fortfarande under 

utveckling. K4 är inget nytt regelverk från BFN utan är de regler som kommer från IASB. K1 

och K2 innebär heltäckande regler över årsredovisningen och tar upp sådant som BFN inte 

reglerade tidigare, bland annat immateriella anläggningstillgångar och pensioner. Syftet med 

utvidgningen är att företagare som följer K1 och K2 ska veta att de inte missar någon del i 

redovisningen. BFN arbetar idag på K3 och BFN antar att de företagare som kommer att 

använda sig av K3 innehar mer kunskap om redovisning därför kommer K3 bli mer 

principbaserat än de andra. (Precht, 2008)  

K1 och K2 har utvecklats i samarbete med Skatteverket. Reglerna i K1 och K2 är i stor 

utsträckning anpassade efter skattereglerna för att kunna ligga till grund för 

deklarationsarbetet. (Edenhammar & Thorell, 2009, s. 28) I K2 har skillnaderna mellan 

redovisningen och beskattningen minskat, bland annat kan företagen följa de skattemässiga 

reglerna rörande schablon för avskrivningen. En annan punkt där redovisning och 

beskattning har närmat sig är att enligt K2 måste koncernbidrag redovisas över 

resultaträkningen och inte på något annat sätt. Jämfört med de tidigare reglerna innebär 

inte K2 någon större överensstämmelse mellan redovisningen och beskattningen, vilket de 

kan komma att göra om redovisningen och beskattningen i Sverige frikopplas från varandra. 

(Månsson & Ohlson, 2008, ss. 43-44) 

3.2.1 Årsredovisningen 

Alla aktiebolag, ekonomiska föreningar och andra företag av större storlek ska avsluta sin 

löpande bokföring med ett årsbokslut eller en årsredovisning efter räkenskapsårets slut. Vad 

årsredovisningen ska innehålla regleras i ÅRL. (Edenhammar & Thorell, 2009, s. 13) ÅRL är 

inte tänkt som underlaget till en årsredovisning utan det är tänkt att lagstiftningen ska 

kompletteras med rekommendationer, antingen enskilda eller ett förenklat regelverk. Ett 

förenklat regelverk, till exempel K2, kan ett mindre ej publikt aktiebolag välja att tillämpa 

som ett komplement till ÅRL. (Edenhammar & Thorell, 2009, ss. 22-23) Årsredovisningen ska 

innehålla fyra olika delar. Dessa delar är förvaltningsberättelse, resultaträkning, 

balansräkning och noter (tilläggsupplysningar) och enligt K2 ska de presenteras i den 

ordningen. (Broberg, 2008, s. 51) 

3.3 K2  

Det allmänna rådet BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag, härefter enbart 

benämnt K2, får tillämpas av de företag som:  

 Uppfyller ÅRL:s krav för att vara ett mindre aktiebolag, vilket innebär att minst två av 

följande uppfylls, 

o antalet anställda underskrider 50 stycken 



REFERENSRAM 

 

13 
 

o balansomslutningen understiger 25 miljoner kronor och  

o den redovisade nettoomsättningen understiger 50 miljoner kronor. 

 Inte är ett publikt aktiebolag  

 Inte är moderbolag i en större koncern. (Olsson & Wedin, 2008, ss. 13-14)  

K2-reglerna består av det allmänna rådet BFNAR 2008:1 samt vägledning till det allmänna 

rådet. Majoriteten av de svenska företagen uppfyller kraven för att tillämpa K2. 

(Bokföringsnämnden, 2010b) K2 får tillämpas på årsredovisningar som upprättas den 31 

december år 2008 och framåt. (Bokföringsnämnden, 2008) 

K2 präglas av förenklingar av regler, bland annat ger regelverket möjligheten för företag att 

välja schablonlösningar. Bland annat kan företag välja förenklingsregeln av periodiseringar, 

som innebär att inkomster och utgifter på mindre än 5 000 kronor inte behöver periodiseras. 

K2-reglerna bygger på försiktighetsprincipen vilket har lett till att tillgångar enligt K2 oftast 

ska tas upp till anskaffningsvärde och inte verkligt värde, även om det är tillåtet enligt ÅRL. 

(Bokföringsnämnden, 2010b) 

3.3.1 Tillämpning och principer 

Om ett mindre aktiebolag väljer att tillämpa K2 ska de följa rådet i sin helhet och inte 

tillämpa några andra råd eller rekommendationer. (Drefeldt & Lundqvist, 2008) K2 berör 

enbart årsredovisningen. Regler gällande löpande redovisning och bokföring ska vid 

användande av K2 därför sökas i normer från BFN som berör frågor angående löpande 

bokföring och arkivering av räkenskapsinformation. Om en årsredovisningsfråga inte är 

reglerad i K2 ska vägledning i första hand sökas i regler i K2 som behandlar liknande frågor, i 

andra hand ska vägledning sökas i grundläggande principer i ÅRL och K2. (Olsson & Wedin, 

2008, s. 30)  

3.4 Skillnader mellan K2 och tidigare regler 

Mellan K2 och de tidigare reglerna finns det många skillnader, de flesta av dessa skillnader 

har i praktiken ringa betydelse då de påverkar enbart ett fåtal företag. De skillnader som är 

av mer väsentlig betydelse kan delas in i tre kategorier. Dessa tre kategorier är:  

 Skillnader där K2-regelverket anger att redovisningen ska ske på ett sätt som inte är 

förenligt med tidigare regler, dessa är relativt få.  

 Skillnader som uppstår i situationer där tidigare regler tillåter olika alternativ medan 

K2 begränsar möjligheten till val mellan alternativen i de tidigare reglerna. Det är de 

vanligaste skillnaderna mellan K2 och tidigare regler. Den tillämpning som K2 anger 

är ofta det enda alternativet för företag som tillämpar K2. Det i K2 angivna 

alternativet är oftast det som mindre företag redan tillämpar.  

 Den sista kategorin av skillnader är när K2 medger alternativ eller lättnader som inte 

är tillåtna enligt tidigare regler.  
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På grund av att alternativen i K2 normalt är vad mindre företag redan tillämpar kommer en 

övergång för mindre företag till K2 innebära inga eller mycket begränsade förändringar i 

årsredovisningen. (Månsson & Ohlson, 2008, ss. 29-30) 

Nedan kommer de väsentligaste skillnaderna som skiljer K2 och det tidigare reglerna åt att 

presenteras. De skillnader som tas upp är de skillnader som antas ha en praktisk betydelse 

för flertalet av de mindre aktiebolagen.  

3.4.1 Årsredovisningen 

Formerna för förvaltningsberättelsen, resultaträkningen och balansräkningen är fastställda 

av BFN (Bokföringsnämnden, 2010b). I förvaltningsberättelsen ska följande rubriker finnas 

med: 

 Verksamheten 

o Allmänt om verksamheten 

o Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret 

o Forskning och utveckling 

o Egna aktier 

o Verksamhet enligt miljöbalken 

 Flerårsöversikt 

 Resultatdisposition 

Enbart om det inte finns något att redovisa på en punkt får den punkten utelämnas enligt K2. 

(Olsson & Wedin, 2008, s. 35) 

Uppställningen av resultaträkningen ska enligt K2 vara kostnadsslagsindelad där företagets 

kostnader delas upp efter kostnadsslag. Funktionsindelad resultaträkning, indelad efter 

företagens funktioner, får inte användas enligt K2 även fast det är tillåtet enligt ÅRL. 

(Månsson & Ohlson, 2008, s. 34) Resultaträkningen ska upprättas med rubriker, 

underrubriker, summeringsrader och poster som anges i K2, några ytterligare rubriker, 

underrubriker, summeringsrader eller poster får inte läggas till. De rubriker, underrubriker, 

summeringsrader och poster där företag inte har något att redovisa får utelämnas. Företag 

kan även ändra namn på poster för att tydliggöra vad posten innehåller. Resultaträkningen 

ska visa företagets, under räkenskapsåret, samtliga intäkter och kostnader. (Olsson & Wedin, 

2008, s. 39) 

För de rubriker, underrubriker, summeringsrader och poster som tas upp i balansräkningen 

gäller samma regler som för resultaträkningen. Balansräkningen skall redovisa företagets, på 

balansdagen, samtliga tillgångar, egna kapital, avsättningar samt skulder. (Olsson & Wedin, 

2008, s. 57) I noterna redovisar företaget de redovisningsprinciper som de tillämpar i 

årsredovisningen. Om ett företag tillämpar K2 är det vad de upplyser om i noterna samt vilka 

val de gjort inom ramen för K2. Inom noterna lämnar de även upplysningar om poster på 

resultaträkningen och balansräkningen. (Olsson & Wedin, 2008, s. 89)  



REFERENSRAM 

 

15 
 

3.4.2 Immateriella anläggningstillgångar 

En immateriell anläggningstillgång är en tillgång som har ett bestående värde och är till 

exempel goodwill, patent eller ett varumärke. Redovisning av immateriella 

anläggningstillgångar enligt K2 innebär en del begränsningar. Bland annat får företag som 

använder sig av K2 vid upprättandet av årsredovisningen inte ta upp en egenupparbetad 

immateriell anläggningstillgång som en tillgång. (Månsson & Ohlson, 2008, s. 34) Något som 

är tillåtet enligt ÅRL. En egenupparbetad immateriell anläggningstillgång måste enligt K2 

kostnadsföras vid det tillfälle som den uppstår. (Månsson & Ohlson, 2008, s. 70) Endast en 

immateriell anläggningstillgång som är förvärvad får tas upp som en tillgång. Immateriella 

anläggningstillgångarna kan inte skrivas upp utan dessa ska värderas till anskaffningsvärde. 

(Broberg, 2008, s. 65) Om företaget har egna upparbetade immateriella 

anläggningstillgångar eller har gjort uppskrivningar på immateriella anläggningstillgångar 

innan de börjar tillämpa K2 måste dessa återföras när de börjar tillämpa K2 (BFNAR 2008:1, 

21.2, 21.4). 

Begränsningarna vid redovisning av immateriella anläggningstillgångar är något som enligt 

Broberg (2008) kan ställa till med stora problem för forskningsföretag och därmed kan det 

ses som en anledning för att dessa företag ska välja att tillämpa K3. Detta på grund av att de 

egenupparbetade immateriella anläggningstillgångarna inte får tas upp som tillgångar enligt 

K2 utan måste redovisas som en kostnad vilket minskar företagets egna kapital. Om 

företaget har en tung period med mycket utveckling och ingen försäljning kan företaget 

därför få problem med kapitalbrist. (Broberg, 2008, ss. 65-66) 

Vid avskrivning ska varje anläggningstillgång värderas var för sig. En immateriell 

anläggningstillgång ska enligt ÅRL 4 kap. 4§ normalt skrivas av på fem år om inte företaget 

med stor säkerhet kan beräkna en längre nyttjandeperiod. I K2 finns vissa förenklingar 

avseende avskrivningen på en immateriell anläggningstillgång. Bland annat får 

avskrivningstiden alltid sättas till fem år även om en längre nyttjandeperiod kan beräknas. 

Om denna metod används ska avskrivningarna göras till noll, inget restvärde ska beräknas. 

(Broberg, 2008, s. 67) 

3.4.3  Materiella anläggningstillgångar 

En materiell anläggningstillgång är till för att användas i stadigvarande bruk i företaget. 

Exempel på en sådan tillgång är byggnader, mark, maskiner och inventarier. I K2 finns en rad 

förenklingar för materiella anläggningstillgångar. Till exempel får maskiner och inventarier 

skrivas av schablonmässigt enligt K2 på fem år oavsett vilken nyttjandeperiod tillgången har. 

Denna schablon innebär också att inget restvärde ska beräknas, utan maskinen eller 

inventariet ska skrivas ner till noll. (Olsson & Wedin, 2008, ss. 64-65) Denna avskrivningstid 

stämmer överens med vad som är tillåtet enligt Inkomstskattelagen (Månsson & Ohlson, 

2008, s. 79). En förändring i K2 för byggnader är att företag nu kan göra avskrivningar enligt 

Skatteverkets allmänna råd och att avskrivning får göras för hela det år som byggnaden 

börjar användas. Mark skrivs precis som enligt tidigare regler inte av, då mark normalt inte 
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minskar i värde. (Broberg, 2008, s. 77) Maskiner och inventarier får inte skrivas upp enligt K2. 

De enda tillgångar som enligt K2 får skrivas upp är mark och byggnader, dock får dessa inte 

skrivas upp till mer än taxeringsvärdet. (Olsson & Wedin, 2008, s. 66) En tillgång ska enligt K2 

enbart tas upp om företaget äger tillgången, med andra ord ska leasade eller hyrda tillgångar 

inte tas upp (Broberg, 2008, ss. 70, 77).  

Enligt K2 ska samtliga anläggningstillgångar värderas var för sig. En enhet är en 

anläggningstillgång, till exempel en dator med tillhörande skärm ska betraktas som en 

anläggningstillgång eftersom att delarna är beroende av varandra. (BFNAR 2008:1, 10.1) 

Tillgångar som är värda högst 10 000 kronor exklusive moms eller som har en livslängd på 

högst tre år får redovisas som en kostnad direkt (Olsson & Wedin, 2008, s. 63). 

3.4.4 Finansiella anläggningstillgångar 

Finansiella anläggningstillgångar är olika delposter i balansräkningen så som andelar i 

koncernföretag, fordringar hos koncernföretag, andra långfristiga värdepappersinnehav och 

lån till delägare och närstående. Enligt ÅRL är det tillåtet att värdera finansiella 

anläggningstillgångar till verkligt värde, vilket inte är tillåtet enligt K2. Enligt K2 ska finansiella 

anläggningstillgångar värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och 

nettoförsäljningsvärdet. (Broberg, 2008, ss. 85-87) De företag som tillämpar K2 ska inte 

redovisa uppskjuten skatt. (Månsson & Ohlson, 2008, s. 34) De företag som väljer att 

tillämpa K2 kan inte skriva upp värdet på en finansiell tillgång (BFNAR 2008:1, 11.21). Något 

som Broberg (2008) däremot framhåller att det troligen kommer att vara möjligt i K3 

(Broberg, 2008, s. 89). 

När företaget förvärvar tillgången ska en bedömning göras, om avsikten är att företaget ska 

behålla tillgången längre än 12 månader ska tillgången enligt K2 bedömas som en finansiell 

anläggningstillgång (Broberg, 2008, s. 86). Enligt K2 ska varje finansiell anläggningstillgång 

värderas för sig, ett undantag är värdepappersportföljer. Värdepappersportföljer ska enligt 

K2 redovisas som en helhet även om den innehåller flera olika överlåtbara värdepapper och 

fondandelar. Enligt ÅRL ska innehållet i en värdepappersportfölj värderas var för sig, aktie för 

aktie och fond för fond. (Olsson & Wedin, 2008, s. 70) 

3.4.5 Varulager 

Varulager är de tillgångar som företaget har som är avsedda för tillverkningen och 

förbrukningen. Enligt ÅRL ska företag normalt värdera lagret enligt lägsta värdets princip. 

Det innebär att varulagret ska värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och 

återanskaffningsvärdet. Enligt K2 ska ett företag vid värderingstidpunkten bestämma 

anskaffningsvärdet och företaget ska bedöma varje varas nettoförsäljningsvärdet vilket 

överensstämmer med lägsta värdets princip. Om det är uppenbart att 

nettoförsäljningsvärdet är större än anskaffningsvärdet behöver företaget inte göra någon 

beräkning av nettoförsäljningsvärdet på varan. (Broberg, 2008, s. 91) 
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Varulagret får enligt skattereglerna värderas till 97 procent av anskaffningsvärdet. Enligt K2 

kan lagret värderas enligt dessa regler enbart om värdet inte överstiger det värde lägsta 

värdets princip ger. (BFNAR 2008:1, 12.5) 

3.4.6 Skulder 

Skulder i ett företag är en ekonomisk förpliktelse där skyldigheter finns att fullgöra 

förpliktelsen genom att betala en faktura eller amortera på ett banklån.  Skulder som ska 

redovisas enligt K2 är skulder som har uppkommit för företaget genom ett åtagande eller 

genom offentligrättsliga regler eller då det förväntas att ett utflöde av resurser kommer ske 

(BFNAR 2008:1, 17.2). K2 regelverket säger att skulder inte får nuvärdesberäknas (BFNAR 

2008:1, 17.7). En skuld ska enligt K2 värderas till det värde som behövs för att reglera 

åtagandet, det belopp som är angivet på skuldebrevet, fakturan eller liknande. (Broberg, 

2008, s. 95) 

Vid beräkning av semesterlöneskulden ska skulden beräknas individuellt för varje anställd. 

Semesterlöneskulden ska beräknas med hänsyn till samtliga intjänade men ej utnyttjade 

semesterdagar samt arbetsgivaravgifterna för dessa dagar. (Broberg, 2008, ss. 96-97) Enligt 

K2 ska endast de lagstadgade arbetsgivaravgifterna tas upp, de som redovisas på 

skattedeklarationen, ej de avtalade avgifterna. De avtalade arbetsgivaravgifterna ska enligt 

de tidigare reglerna tas med vid beräkning av semesterlöneskulden. (Månsson & Ohlson, 

2008, s. 64) 

3.4.7 Avsättningar 

Avsättningar är en speciell post i balansräkningen då dessa tillhör det föregående eller 

tidigare års räkenskaper. Företag kan använda avsättningsposten till att avsätta pensioner, 

dolda eller ovissa skatter, ovissa skulder eller garantiåtaganden. Avsättningar får enligt K2 

endas ske om dessa är av legala förpliktelser enligt K2. De avsättningar som regleras inom 10 

år behöver inte nuvärdesberäknas. Avsättningar ska redovisas då dessa kommer till genom 

avtal med ett företag eller genom offentligrättsliga regler, när det är sannolikt att det krävs 

ett utflöde av tillgångar för att uppfylla åtagandet samt att företaget måste kunna göra en 

tillförlitlig uppskattning av beloppet. Företag måste observera att avsättningar inte får göras 

vid informella åtaganden. (Olsson & Wedin, 2008, s. 80) Det borde vara tillåtet att göra enligt 

K3 (Broberg, 2008, s. 98). 

En avsättning måste enligt K2 enbart redovisas om de totala avsättningarna är minst 25 000 

kronor eller om 10 procent av det egna kapitalet är mindre än 25 000 kronor får de 

oredovisade avsättningarna vara max 10 procent av det egna kapitalet vid året ingång. Det 

gäller inte pensionsförpliktelser och tillhörande löneskatt. (Broberg, 2008, s. 99) 

3.4.8 Intäkter 

En intäkt är en inkomst för företaget som uppstår då en prestation slutförs till exempel en 

vara leveras till kund eller en tjänst slutförs. I K2 till skillnad från BFN:s tidigare regler är det 
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tydligt angivet när intäkter från till exempel varuförsäljning, hyra och leasing ska redovisas. 

Det innebär en stor skillnad, i K2 finns tabeller som visar när risker och förmåner övergår 

från säljaren till köparen och när intäkten ska redovisas. Det beskriver Broberg (2008) som 

en stor förenkling för företagen eftersom de slipper göra egna bedömningar vilket behövde 

göras vid användning av de tidigare reglerna. (Broberg, 2008, s. 103) 

En annan förenkling för företagen är att inkomster som understiger 5 000 kronor inte 

behöver periodiseras. Det är en fördel då företagen slipper hantera småbelopp, däremot om 

företaget väljer att tillämpa denna förenkling måste den användas utan undantag. (Broberg, 

2008, s. 103) 

3.4.9 Kostnader 

En kostnad är en utgift för företaget och uppkommer då en resurs anskaffas (Broberg, 2008, 

s. 112). I K2 finns ett tillägg till den grundläggande principen om att bestämma när en 

kostnad ska redovisas. Denna princip innebär att en utgift ska redovisas som kostnad i en 

viss period om den kan hänföras till en specifik inkomst som redovisats som intäkt samma 

period (BFNAR 2008:1, 7.4–7.5). (Månsson & Ohlson, 2008, s. 31) 

Ett företag behöver inte periodisera utgifter som understiger 5 000 kronor avseende en 

varu- eller tjänsteleverans. Utgifter behöver heller inte periodiseras om de är återkommande 

från år till år och då inte avviker med mer än 20 procent från tidigare år, i så fall får utgiften 

redovisas det år som fakturan anlände till företaget (BFNAR 2008:1, 2.4, 7.9). Företaget ska 

då belastas med en kostnad varje år. Dessa förenklingsregler gäller inte för 

personalkostnader. (Broberg, 2008, ss. 111-113) 

3.5 Kommande K3 jämfört med K2 

I och med remissförslaget till K2 som presenterades år 2007 presenterade BFN även en 

skillnadslista där de jämförde K2 remissen med ett utkast till K3 (Bokföringsnämnden, 2007). 

Det gör att trots att K3 inte är färdigt kan skillnader ses och en mindre jämförelse mellan 

dessa regelverk ändå göras.  

K3 kommer att bli det grundläggande regelverket för aktiebolag och K2 är ett förenklat 

regelverk för mindre aktiebolag. K2 är regelbaserat vilket innebär att det har detaljerade 

regler och få valmöjligheter, K3 kommer vara principbaserat och därmed kommer det kräva 

fler bedömningar av företagen. I K3 kommer flera av de alternativ som är borttagna i K2 att 

finnas. Bland annat kommer det enligt K3 vara tillåtet att ta upp egenupparbetade 

immateriella anläggningstillgångar som en tillgång. (Månsson & Ohlson, 2008, ss. 41-42) 

Enligt K2 är värdering till verkligt värde inte tillåtet då K2 bygger på försiktighetsprincipen. I 

K3 kommer det att i viss mån vara tillåtet att värdera tillgångar till verkligt värde. 

(Bokföringsnämnden, 2007) 

I K2 finns förenklingsregler, bland annat får avskrivning göras enligt schablon där 

avskrivningstiden sätts till fem år oavsett verklig nyttjandeperiod. Denna och liknande 
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förenklingar kommer inte finnas i K3. I K2 finns konkreta bestämmelser angående vilka 

belopp som är väsentliga. Någon sådan form av konkretisering kommer inte finnas i K3. 

(Bokföringsnämnden, 2007) 

3.6 Åsikter kring K2 

KPMG har gjort en studie av stockholmsföretag där de har tittat på mindre aktiebolag med 

cirka 25-40 anställda som har en balansomslutning på mindre än 25 miljoner och en 

omsättning på under 50 miljoner, de studerade 154 företag. Av dessa var det 57 stycken 

företag som ännu inte kunnat använda sig av K2 regelverket då bokslutsdagen var en annan 

än den 31 december, men inte heller någon av de 97 företag som kunnat använda sig av 

regelverket har använt det. KPMG framhåller detta som ett stort nederlag för K2-

regelverket, medan BFN påpekar att resultatet kan bero på att företagen som KPMG har 

studerat är större än de flesta mindre företagen. BFN säger att det är troligt att dessa lite 

större företag avvaktar K3 regelverket innan de gör sitt val. BFN ser inte debutåret som 

något fiasko. (Kristoffersson, 2009) 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers genomförde år 2008 i Sverige undersökningen 

”Undersökning om regler och förenklingar för små och medelstora företag”. Syftet var att ta 

reda på företagens åsikter angående det förenklingsarbete som den svenska regeringen 

hittills gjorts, om företagen har märkt av dessa förenklingar samt åsikterna om företagens 

inställning till de kommande förenklingsförslagen. De tillfrågade var ekonomichefer och 

verkställande direktörer. På företag med 100 anställda var det 45 procent som ansåg att 

regeringen hittills gjort ett dåligt jobb med förenklingar för företagen. (Engström & 

Johansson, 2009) Med hjälp av förenklade regler vill regeringen sänka företagens 

administrativa kostnader men av de som intervjuades i undersökningen ansåg 37 procent att 

de administrativa kostnaderna har ökat istället för att minskas. En annan aspekt som inte 

förenklar för de mindre företagen är att det kommer flera regelverk som företagen kan välja 

mellan. Dessa är K2, K3 samt IFRS för små och medelstora företag. Alla dessa alternativ leder 

snarare till ett ökat behov av redovisningsstöd samt revision. (Börsvik, Magnusson, & Prytz, 

2009) 

Stefan Engström auktoriserad revisor vid Auditor Revisionsbyrå AB och Martin Johansson VD 

på LR Revision anser att det ska vara så få regelverk som möjligt men då måste företagen 

använda samma redovisningsstandarder som de marknadsnoterade aktiebolagen tillämpar 

det vill säga de internationella redovisningsreglerna. Denna lösning medför ett enda 

regelsystem och innebär ingen förenkling för de mindre aktiebolagen. Vidare anser Engström 

och Johansson (2009) att BFN:s beslut om att ta fram regelverken är bra. (Engström & 

Johansson, 2009)  

Hans Börsvik auktoriserad revisor och vice VD på Öhrlings PricewaterhouseCoopers, Jan 

Magnusson auktoriserad revisor/redovisningskonsult och driver Jan Magnusson 

Revisionsbyrå i Lindköping och Karin Prytz auktoriserad redovisningskonsult på Deloitte i 
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Östersund har flera års erfarenhet av att ha arbetat med småföretagare. De anser att 

småföretagarna vill ha förenklingar inom områden som arbetsrätt, momshantering, 

myndighetsrapportering och sänkta arbetsgivaravgifter. De ser positivt på att många av de 

nya förenklingsreglerna underlättar den administrativa bördan för företagen och att inom 

redovisningsområdet har det blivit bättre. Dock tror Börsvik, Magnusson och Prytz (2009) att 

det inte är det mest prioriterade området, de menar att det finns en trend bland 

småföretagarna där de lägger över ansvaret av administrationen på andra så som revisorer 

eller redovisningskonsulter. (Börsvik, Magnusson, & Prytz, 2009) 

K2 är baserat på ÅRL som är baserad på den traditionella externredovisningen som 

härstammar från slutet på 1800-talet. Den traditionella externredovisningen står stark även 

på 2000-talet och är enligt Persson och Peters (2009) passande som grund för beskattningen. 

K3 stämmer i stort överens med IFRS för små och medelstora företag därför ifrågasätter 

Persson och Peters (2009) om K3 verkligen behövs. Förenklingar av redovisningsregler nås 

enligt dem enkelt genom ett minimalt antal regelverk därför borde arbetet med K3, som inte 

avses att ligga som grund för beskattning, läggas ner och att K2 omarbetas för att bli enhetlig 

med skattereglerna. Alla aktiebolag och ekonomiska föreningar, utom de publika 

moderbolagen som upprättar koncernredovisning enligt IFRS, bör få tillämpa K2. De anser 

att regeringen enkelt kan göra denna förändring. (Persson & Peters, 2009) 
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4 EMPIRI 

 

I kapitlet presenteras det insamlade empiriska materialet. Data har samlats in genom 

intervju med en redovisningskonsult, en revisor och en jurist. För att få en konkret bild av det 

insamlade materialet har en sammanställning av varje intervju gjorts. Empirins struktur följer 

de sex områden som arbetats fram utifrån referensramen. 

 

 

4.1 Sven Erik Ring, redovisningskonsult 

Sven Erik Ring1 har tidigare arbetat som auktoriserad revisor på Ernst & Young men har idag 

avsagt sig sin auktorisation och arbetar nu istället som redovisningskonsult. Som 

redovisningskonsult arbetar Ring med flera företag som tillämpar K2. 

Ring anser inte att avsteget från periodiseringsprincipen i K2 medför en missvisande bild av 

företaget. Eftersom gränserna är låga anser han inte att det medför en missvisande bild. Han 

säger att periodisering in absurdum enbart skapar en illusion av att bokslutet är helt korrekt, 

vilket ändå aldrig kan åstadkommas på grund av andra och större osäkerheter. Ring har inget 

att invända mot att rättvisande bild har fått stå åt sidan för försiktighetsprincipen. Han 

menar att rättvisande bild inte är ett särskilt stort krav i dessa små bolag som inte har någon 

särskilt förfinad redovisningsprocess som kan säkerställa det. Ring anser däremot att det är 

av större vikt att försiktighetsprincipen prioriteras för att försöka säkerställa att inte en 

alltför positiv bild av företaget redovisas. 

Ring uppfattar inte att det har blivit någon annan balans- eller resultaträkning eller eget 

kapital för företagen. Det som har förändrats är att notapparaten har blivit mindre, vilket har 

medfört att årsredovisningen har blivit enklare att upprätta. Ring upplever det som att 

tidigare var det två till tre sidor med redovisningsprinciper som ingen utomstående läste. 

Om exempelvis en banktjänsteman ska läsa en kunds årsredovisning studerar de balans- och 

resultaträkningen. Det alternativ som Ring saknar från tidigare regler är möjligheten att 

redovisa koncernbidrag på annat sätt än över resultaträkningen. Att företag som tillämpar 

K2 inte får använda sig av funktionsindelad resultaträkning utan enbart kostnadsslagsindelad 

ser Ring inte som något besvär eller försvårande då han säger att det är ytterst få företag 

som använder funktionsindelad resultaträkning. Ring säger att det i och med K2 har blivit 

lättare att söka information när det är ett samlat paket. Tidigare söktes informationen bland 

annat från BFNAR och varje råd har oftast flera valbara alternativ, vilket gör att det idag är 

mycket enklare. Väljer ett företag att tillämpa K2 behöver de enbart läsa K2 och inget annat. 

Ring menar att det är väldigt få företag som har immateriella anläggningstillgångar och då är 

det framförallt forskningsföretag. Ring anser att det är ganska rimligt att det enligt K2 inte är 

                                                      
1
 Personlig intervju: Sven Erik Ring, redovisningskonsult, 2010-04-26 
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tillåtet att ta upp egenupparbetade immateriella anläggningstillgångar som tillgångar. Då det 

är väldigt svårt i mindre företag att reda ut vilket belopp som ska aktiveras då det oftast är 

flera i företaget som arbetar med projektet eller utvecklingen men att de oftast även gör 

andra saker inom företaget, och ibland inte ens tar ut lön. Det innebär att det är svårt att 

beräkna och kalkylera vad som ska tas upp. Ring kan tänka sig att de företag som får tillämpa 

K2 men har egenupparbetade immateriella anläggningstillgångar inte väljer att tillämpa K2 

utan väljer att gå på K3 och då ta konsekvenserna av alla andra redovisningsregler, men det 

tycker han är rimligt. K2 blir då istället en begränsning för de företagen.  

Att företag kan använda schablon på fem år för avskrivningar av immateriella 

anläggningstillgångar samt maskiner och inventarier är Ring positiv till. Han använder 

schablon för de företag han sköter redovisningen för och framhåller att det är bra att det är 

frivilligt att skriva av enligt schablon. Om ett företag gör en stor investering kan det vara 

svårt för dem att klara av en avskrivning på fem år. De kan då välja att ha en avskrivningsplan 

på den ekonomiska livslängden men då får de även krav på sig om nedskrivningsprövning. 

Ring säger att om ett företag följer schablonen behöver de aldrig fundera på 

nedskrivningsprövning som är det stora bekymret vid redovisningen. Om företagen följer 

schablonen kan inte heller någon i efterhand komma och ifrågasätta varför de inte gjorde 

någon nedskrivning. Att de inte behöver göra någon nedskrivningsprövning anser Ring är en 

förenkling.  

Att företagen inte kan redovisa tillgångar till verkligt värde enligt K2 ser Ring inte som något 

problem. Då han anser att mindre aktiebolag inte har den kompetensen som behövs för att 

redovisa till verkligt värde. Han bedömer att det inte har någon påverkan alls på företagen. 

Ring framhåller att den stora förenklingen i K2 inte rör skulder och avsättningar. Han anser 

att det som påverkats är upplupna kostnader som har blivit enklare att redovisa.  

Ring upplever det som en förenkling att företag inte behöver periodisera intäkter och 

kostnader under 5 000 kronor. Han säger att hur företag än gör så kan de inte hitta allt som 

ska periodiseras och därför är det bra att BFN säger att periodiseringsarbetet ska 

koncentreras till intäkter och kostnader över 5 000 kronor. Ring säger att det är bra att 

årligen återkommande utgifter inte behöver periodiseras, något som är en stor förenkling 

som tar bort cirka 30 procent av bokslutsarbetet. Den ökade precisionen som antas 

uppkomma av att periodisera mer är marginell. Ring har dock upptäckt ett problem med 

detta som uppstår det första året som K2 tillämpas, det är rörande revisionskostnader. 

Revisionskostnader är en årligen återkommande utgift som inte behöver periodiseras. Det 

innebär att när året har tagit slut behöver företagen inte ta upp någon skuld för årets 

revisionsarvode men företaget hade det troligen från året innan plus att de har kostnader 

från i år vilket betyder att den redovisade revisionskostnaden det här året blir noll. 

Revisionskostnaden ska tas upp i not och det är inte så kul att skriva noll där, säger Ring. Det 

är något han upplever som konstigt.  
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För de företag som Ring sköter redovisningen för innebär K2 att vissa problem nu är 

klarlagda, det är tydligare än tidigare. Ring säger att nu kan företag välja att göra 

avskrivningar på fem år utan att behöva motivera varför, eftersom det enligt K2 är tillåtet att 

göra avskrivningar enligt schablon. Ring framhåller även att de företag som tillämpar K2 inte 

behöver periodisera till överdrift eftersom poster under 5 000 kronor inte behöver 

periodiseras enligt K2. Det blir väldigt mycket enklare och smidigare för företagen. Han säger 

att nu är det accepterat att en tidningsprenumeration som företaget betalar för i november 

och som gäller för tre månader framåt inte behöver periodiseras. Tidigare har det inte 

funnits något regelverk kring det, när Skatteverket har gjort skatterevisioner tidigare så har 

de kunnat börja bråka om periodiseringar och vill påföra skattetillägg för det, men nu är det 

god redovisningssed. Ring tycker att det är bra att BFN har klarlagt och satt en nivå för 

noggrannhet och exakthet för periodiseringar.   

Ring ser inga anledningar till att de företag som får tillämpa K2 inte ska gå över, möjligtvis att 

forskningsföretag med mycket immateriella anläggningstillgångar som de behöver aktivera 

istället ska välja att tillämpa K3. 

4.2 Lars Kjellström, auktoriserad revisor 

Lars Kjellström2 arbetar som revisor och har varit verksam sedan år 1975, han har hela tiden 

arbetat på KPMG. Kjellström började på KPMG, som då hette Bohlins, i Örebro men sedan 

1982 har han arbetat i Västerås med undantag för några år på 2000-talet då han arbetade i 

Stockholm.  

Kjellström säger att ett avsteg från periodiseringsprincipen i K2 inte medför en missvisande 

bild av företaget. Är beloppen tillräckligt små, även om de inte finns kvantifierade på samma 

sätt enligt nuvarande redovisningsregler, är det ändå praktiskt att det bestäms att under ett 

visst belopp behöver det inte periodiseras. Kjellström menar att det är ett efterskänkande 

för att det ska bli enklare, att det är ett fastställt belopp oavsett om det ger en rättvisande 

bild eller ej. Han säger att det tidigare inte har funnits någon kvantifierad gräns men att 

oväsentliga belopp ändå inte har periodiserats. Han tror att avsteget från 

periodiseringsprincipen i K2 är till för att underlätta för företagarna då redovisningsvanan är 

låg och då kan inte de göra bedömningen om vad som är ett väsentligt belopp.  

Kjellström anser att det är sämre för redovisningen att rättvisande bild har fått stå åt sidan 

för försiktighetsprincipen. Då K2 är en förenkling anser han att det blir till nackdel för 

informationen till intressenterna, det vill säga rättvisande bild, det ger en sämre redovisning 

enligt Kjellström. Han menar ändå att det kanske finns en möjlighet för att det ska ge en 

tillräckligt bra bild ändå. Enda argumentet för K2 anser Kjellström är att det blir enklare att 

upprätta en årsredovisning.  

                                                      
2
 Personlig intervju: Lars Kjellström, auktoriserad revisor på KPMG, 2010-04-26 
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Kjellström säger att de skillnader mellan K2 och de tidigare reglerna som har gett en stor 

skillnad i redovisningen är exempelvis upparbetade balanserade utvecklingskostnader och 

forskningskostnader. Kjellström tror inte att balansräkningen eller resultaträkningen 

kommer att förändras för de företag som väljer att tillämpa K2. Finns det immateriella 

anläggningstillgångar så kan det blir en skillnad för företaget i ekonomin. Men i det flesta fall 

spelar det inte en så stor roll och påverkan är i så fall minimal. 

Kjellström anser att det blir enklare att söka efter information i K2 jämfört med tidigare och 

säger att det antagligen är det som är tanken, att det ligger i förenklingen. Han ser K2 som 

en förenkling, att det ska bli lättare att söka information för tillämparna. Innan K2 

utformades så gick företagen på gammal information och gamla regler. Om det kom ny 

information var det inte lätt för företagaren att hitta den. Kjellström menar att 

bokföringskunskapen hos företagen inte behöver vara så hög och de behöver inte ta så 

mycket hänsyn till rättvisande bild utan det räcker med att följa K2 reglerna så blir det 

korrekt. Kjellström menar att K2 kan fungera som en steg för steg–guide för 

årsredovisningen och säger: ”följer man bara kokboken så blir det bra”. 

Kjellström tycker det är en brist att egenupparbetade immateriella anläggningstillgångar inte 

får tas upp som en tillgång enligt K2 då han är positiv till balanserade utgifter för 

utvecklingsarbete, om det sköts korrekt det vill säga. Han kan ändå förstå det eftersom 

egenupparbetade immateriella anläggningstillgångar är en svår fråga att hantera och det 

innebär definitivt en förenkling. Kjellström tror att företag som inte längre kan ta upp 

egenupparbetade immateriella anläggningstillgångar snabbare hamnar i ett läge där de 

måste upprätta en kontrollbalansräkning. Han tror inte att avskrivning enligt schablon ger 

någon större påverkan för företagen. 

Kjellström tror att det har mindre betydelse för företagen att de inte kan redovisa verkliga 

värden enligt K2. Han anser att det inte har någon betydelse då det är något som är praxis 

sedan tidigare och inte är något som kommer påverka företagen oavsett om de redovisar 

enligt K2 eller K3.  

Kjellström säger att förenklingen nog inte enbart är att periodisering inte behöver ske under 

ett visst belopp utan att det är ett fastställt belopp oavsett om det är väsentligt eller ej. Han 

menar att de bolag som tillämpar de tidigare reglerna inte heller periodiserar oväsentliga 

belopp då det inte är praktiskt. Då görs en bedömning om det är ett väsentligt belopp i 

förhållande till deras verksamhet. Det finns företag som periodiserar allt men det beror på 

vilken ambition som finns. Kjellström anser att det beror på vilken ambition det finns att 

lämna rättvisande blid över räkenskaperna. K2 reglerna är inte i första hand att ge en 

rättvisande bild utan är i första hand att det är en förenkling.  

Kjellström anser att K2 är ett förenklat regelverk av de huvudsakliga reglerna, som han 

uppfattar är K3 regelverket. Han tycker att K2 är en förenkling på gott och ont. Det är 

naturligtvis bra att det är enklare om den ambitionen finns. Kjellström påstår att KPMG inte 
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är några påskyndare av K2 regelverket eller åtminstone inte Kjellström och det är just för att 

det är en förenkling. Han menar att förenklingen blir på bekostnad av informationen.  

Kjellström anser att de förenklingar som företagen får är just att det blir konkretare regler, 

dels med belopp men även för immateriella anläggningstillgångar. Fördelen med K2 anser 

Kjellström är om personen i fråga inte är så bokföringskunnig och har en låg ambitionsnivå 

för att ge rättvisande bild utan ser årsredovisningen enbart som något nödvändigt då är K2 

ett bra val. Han menar att finns kunskapen att kunna läsa en årsredovisning och göra en 

bedömning av den finns det ingen anledning till att tillämpa K2 reglerna.   

K2 tillför även begränsningar för företagen och Kjellström anser att K2 inte ger en 

rättvisande bild, vilket är en begränsning. Kjellström anser att anledningen till att inte välja 

att tillämpa K2 är att läsvärdet blir sämre än om K3 väljs. K2 regelverket är lättare att 

upprätta och han tror att K3 kommer bli ungefär lika som FAR SRS 

Redovisningsrekommendation, Red R1, är idag.  

4.3 Peter Nilsson, jurist  

Peter Nilsson3 är jurist i grunden och arbetar som skattejurist men är även ansvarig för 

materiella redovisningsfrågor inom LRF Konsult. Nilsson har arbetat aktivt med 

redovisningsfrågor i snart 10 år men jobbar inte praktiskt med redovisning utan arbetar med 

att ta fram regler.   

Nilsson säger att avsteget från periodiseringsprincipen i K2 ger en avvikelse utifrån de 

tidigare reglerna. Om en jämförelse mellan två företag ska utföras kan de medföra en 

missvisande bild om det ena företaget tillämpar samtliga förenklingar i K2 och det andra 

företaget tillämpar de tidigare reglerna. Det kan även uppstå inom ramen för K2, om ett 

företag tillämpar samtliga förenklingar och det andra företag inte tillämpar någon förenkling. 

Det kan hända eftersom det är friviligt att tillämpa förenklingarna i K2. Nilsson säger att 

bilden inte blir 100 procentig om samtliga förenklingar enligt K2 tillämpas. Nackdelen med 

K2 är då att resultatet kan variera väldigt mycket mellan två likvärdiga företag om ett företag 

använder förenklingsreglerna och ett företag inte gör det.  

Nilsson tycker inte att rättvisande bild har fått stå åt sidan för försiktighetsprincipen i K2. 

Han uppfattar det som att om den normgivning som finns efterlevs blir det per definition 

normalt alltid rättvisande bild. Med det menar han att det blir rättvisande bild enligt K2. Han 

definierar inte rättvisande bild som en bindande norm utan det är god redovisningssed som 

är den bindande normen. Nilsson säger att rättvisande bild enligt ÅRL innebär att det i en 

tilläggsupplysning borde upplysas om något borde redovisats annorlunda, något som kan 

göras även inom ramen för K2, även om det finns vissa begränsningar inom K2. Som ett 

exempel nämner han att enligt K2 kan företaget inte skriva i en tilläggsupplysning att de 

borde haft egenupparbetade immateriella anläggningstillgångar. Om företaget upplever att 

                                                      
3
 Telefonintervju: Peter Nilsson, jurist på LRF Konsult, 2010-05-10 
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något eventuellt skulle redovisats annorlunda kan det tas upp i en tilläggsupplysning eller i 

förvaltningsberättelsen.  

Nilsson tror att bytet till K2 påverkar företagets ekonomiska ställning väldigt lite. I princip 

ingenting så vidare företaget inte har några förbjudna poster då kan det bli en påverkan, 

finns det till exempel egenupparbetade immateriella anläggningstillgångar då kan 

övergången bli besvärlig. Finns det pensionsavsättningar som inte är redovisade i 

balansräkningen innebär även det en påverkan på företagens ekonomiska ställning. Nilsson 

anser att egenupparbetade immateriella anläggningstillgångar och pensionsavsättningar är 

de två viktigaste posterna. Han anser även att schablonmässiga avskrivningar på inventarier 

formellt sett har blivit annorlunda, även om det var många företag som även tidigare 

redovisade likt de nya reglerna enligt Nilsson. Normal anser han att K2 ger förenklingar utom 

vid pensionsavsättningar och framförallt inte om företag har egenupparbetade immateriella 

anläggningstillgångar.  

Nilsson tror inte att uppställningen av balans- och resultaträkningen förändras för de företag 

som tillämpar K2. Han menar att de flesta mindre företagen använder sig av standard redan 

idag. Något som kan förändras är att företagen kanske blir lite mer återhållsamma när det 

gäller att byta namn på en rad. Ett exempel på det som Nilsson presenterar är att ett åkeri 

som tidigare skrivit lastbilar nu kanske skriver maskiner. Men det finns fortfarande möjlighet 

inom ramen för K2 att skriva lastbilar istället för maskiner. Nilsson anser att det i och med K2 

har blivit mycket enklare att söka information angående årsredovisningen. Han anser att det 

tidigare var svårt att ha överblick över reglerna med redovisningslagstiftningen och 

kompletterande normgivning. Han tycker att K2 ger en stor vinst för informationssökningen.  

Enligt K2 får inte egenupparbetade immateriella anläggningstillgångar tas upp som en 

tillgång vilket Nilsson först var skeptiskt till. Han är inte längre skeptiskt till det på grund av 

att när dessa poster studeras i mindre företag så är det väldigt sällan som det finns substans 

i dem. En anledning till det som Nilsson anger är att ett företag som inte har möjlighet att ta 

en kostnad på en gång istället väljer att aktivera den. Enligt vad Nilsson hört från BFN och 

Skatteverket är det väldigt få företag som har immateriella anläggningstillgångar vilket 

innebär att det är få företag som påverkas av denna regel. Dessa företag tvingas att välja 

bort K2 då de har egenupparbetade immateriella anläggningstillgångar. I och med att det är 

så få företag så kan dessa välja att tillämpa K3 i framtiden.  

Att kunna skriva av immateriella anläggningstillgångar samt maskiner och inventarier enligt 

schablon på fem år tycker Nilsson är bra eftersom det är frivilligt att göra. Företag som 

tillämpar K2 kan fortfarande välja att använda sig av planenligavskrivning och restvärde för 

att då få samma avskrivningsplan som skulle uppnåtts om de tidigare reglerna hade använts. 

Om företag väljer att periodisera fullt ut ger det ett annat resultat.  

Nilsson säger att mindre aktiebolag även enligt tidigare regler har begränsade möjligheter 

att redovisa tillgångar till verkligt värde. Att redovisa finansiella anläggningstillgångar till 
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verkligt värde förekommer, om det förekommer, väldigt sällan. Därför anser han inte att det 

är något problem. Möjligtvis innebär det en begränsning då företagen inte längre kan skriva 

upp inventarier efter omstruktureringar. Att redovisa till verkligt värde är enligt Nilsson 

förenat med stora värderings- och bedömningssvårigheter, något som ofta är svårt för 

mindre aktiebolag. 

Angående skulder och avsättningar har Nilsson framförallt sett skillnader mellan de tidigare 

reglerna och K2 gällande avsättningar. Det finns mer schablonmässiga regler och vissa 

begränsningar men Nilsson vet inte om det påverkar företagen, dock kommer en del att 

påverkas. Det finns skillnader men han tror inte att de är så stora, inte i praktiken i alla fall. 

Regelverket är lättare att tillämpa när det gäller avsättningarna än de tidigare reglerna är. 

Nilsson ser inte att det är någon stor förenkling att slippa periodisera intäkter och kostnader 

under 5 000 kronor, utan det är en anpassning till den praxis som fanns innan. Hos LRF 

Konsult periodiserades inte belopp under 10 procent av prisbasbeloppet även innan K2. 

Beloppet som inte periodiserades är ungefär som i K2. Att årligen återkommande utgifter 

inte behöver periodiseras ser Nilsson som en bra förenkling. Han menar att det är lättare att 

hålla koll på egna fakturor, som innebär intäkter, än mottagna vilket han tror är skälet till att 

denna skillnad finns.   

Nilsson tycker att K2 regelverket är bra och han är väldigt positiv till det. Han berättar att 

Tillväxtverket nyligen gjort en undersökning där de undersökt om K2 medför en förenkling 

eller inte och den visar att det går mycket snabbare att göra ett bokslut. Så 

förenklingsaspekten är i och med det uppfylld.  

Nilsson säger att det är variation mellan olika företag som egentligen är samma sorts företag 

som är nackdelen. Som exempelvis ett åkeri där de väljer att periodisera lastbilen på ett 

planenligt sätt med ekonomisk livslängd och med hänsyn till restvärde medans det andra 

företaget väljer att periodisera på fem år. Mellan dessa företag kommer resultatet variera 

mycket enbart på grund av avskrivningarna.  

Nilsson anser att ett företag bör tillämpa K2 dels för att det är enkelt, K2 är lättläst och det 

finns möjligheter till förenklingar inom ramen för K2 och ur företagets synvinkel blir det 

billigare. Men det finns också nackdelar med K2 som att vissa poster inte kan redovisas. Han 

anser inte att förenklingarna är någon nackdel då dessa är frivilliga, så han ser det som en 

fördel att tillämpa K2.  Antingen vill företaget ha ett enkelt system, och följer förenklingarna 

rakt igenom eller så periodiserar de några poster. Exempelvis lastbilen som är en stor post 

kan de välja att använda planenligavskrivning med restvärde på. Medan de små körningarna 

som är små intäkter kan de välja att använda förenklingen på, att alltså inte periodisera. 

Nilsson säger att en medvetenhet ska finnas angående den 5 000 kronor gräns, att de enbart 

gäller poster som sträcker sig över mer än ett år. Så därför blir det ytterst få poster som står 

ute över årsskiftet, så det är normalt väldigt få poster som det finns schablontänkande på.  
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5 ANALYS 

 

I kapitlet kommer empirin analyseras gentemot referensramen, samt att respondenternas 

svar kommer jämföras. Under analyseringens gång kommer frågeställningen och syftet 

finnas med i åtanke. Kapitlet är strukturerat utifrån de sex områden som arbetats fram 

utifrån referensramen. 

  

 

5.1 Redovisningsprinciper 

I ÅRL är redovisningsprinciperna specificerade, i K2 finns det däremot en del undantag från 

dessa. Bland annat görs i K2 avsteg från periodiseringsprincipen i och med att företag inte 

längre behöver periodisera intäkter och kostnader under 5 000 kronor. Ring anser inte att 

avsteget medför en missvisande bild av företaget då han anser att beloppet är lågt. 

Kjellström håller med Ring, vidare säger han små belopp inte periodiseras även utan K2, trots 

att det då inte finns någon kvantifierad gräns. Det är något som även Nilsson tar upp, han 

säger däremot att en missvisande bild kan uppstå på grund av avsteget från 

periodiseringsprincipen. Om företag ska jämföras och de ena företagen använder 

förenklingen men inte det andra företaget uppvisar dessa företag väldigt olika resultat 

enbart på grund av periodiseringar vilket kan ge en missvisande bild. Det är något som kan 

uppstå då förenklingarna i K2 är frivilliga att tillämpa. Avsteget från periodiseringsprincipen 

kan således resultera i att årsredovisning enligt K2 kan medföra en missvisande bild av 

företaget då det blir svårt att jämföra företagen eftersom det är frivillig att tillämpa avsteget. 

Det är många av de företag som inte tillämpar K2 som ändå väljer att inte periodisera mindre 

poster vilket borde medföra att avsteget i K2 jämfört med de tidigare reglerna inte får någon 

effekt hos företagen.  

Enligt ÅRL ska en årsredovisning upprättas så att en rättvisande bild av företagets ställning 

och resultat ges, någonting som är utelämnat i K2. Enligt Ring är rättvisande bild inget stort 

krav i små bolag, då dessa oftast inte har någon förfinad redovisningsprocess. Han anser 

därför att det utelämnandet inte ger en missvisande bild. Han lägger däremot större vikt vid 

försiktighetsprincipen för att säkerställa att en inte alltför positiv bild visas av företaget. 

Kjellström anser att det är sämre för redovisningen då det blir på bekostnad av 

informationen i årsredovisningen, vidare säger han att det ändå finns en möjlighet för att K2 

ska medföra en tillräckligt bra bild. Nilsson anser inte att rättvisande bild står åt sidan för 

försiktighetsprincipen i K2. Eftersom rättvisande bild enligt Olsson, Wedin (2008) och ÅRL ska 

uppnås genom att upplysa om något borde redovisats annorlunda. Det är något även Nilsson 

nämner att kan göras inom ramen för K2. Även om det finns vissa begränsningar. Vidare 

uppfattar Nilsson det som att rättvisande bild normalt uppstår om normgivningen efterlevs. 

Att rättvisande bild fått stå åt sidan för försiktighetsprincipen i K2 borde troligtvis inte 

medföra någon större skillnad för de mindre företagen. Det är således positivt att tyngden 
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istället ligger på försiktighetsprincipen så att det inte blir en allt för positiv bild av företag. 

Att tyngdpunkten ligger på försiktighetsprincipen borde medföra en förenkling för företagen 

då tillgångar och skulder oftast ska värderas till anskaffningsvärde samt att det i K2 är angett 

när en intäkt och kostnad ska redovisas.   

5.2 Allmänt om K2 

Enligt Månsson och Ohlson (2008) är K2 utvecklat för att vissa poster ska överensstämma 

med hur de ska hanteras i beskattningen och kan därför enligt Edenhammar och Thorell 

(2009) ligga till grund för beskattningen. En av dessa anpassningar är att koncernbidrag 

enbart får redovisas över resultaträkningen. Ring säger att han saknar de alternativ för att 

redovisa koncernbidrag som var tillåtna enligt de tidigare reglerna. Att kopplingen mellan 

redovisningen och beskattningen är stark i K2 borde ses som något positivt för att slippa 

göra om siffrorna från redovisningen till beskattningen. Kopplingen mellan redovisningen 

och beskattningen kommer troligtvis bli svagare i framtiden därför borde denna förenkling i 

och med K2 bli skarpare om några år.  

Syftet med K-projektet var enligt Edlund och Kyrö (2008) att göra föreskrifterna mer 

användarvänliga och att alla regler ska finnas i ett för företagsformen samlat regelverk. I K2 

finns samtliga regler angående årsredovisningen för mindre aktiebolag samlade, på grund av 

det gäller K2 även sådana områden som BFN tidigare inte behandlat. Syftet med det enligt 

Precht (2008) är att företagen som tillämpar K2 ska veta att de inte missar någon del i 

redovisningen. Ring säger att det i och med K2 har det blivit mycket enklare att söka efter 

information om årsredovisningen då enbart ett allmänt råd behöver läsas, istället för att 

behöva leta efter informationen i samtliga BFNAR. Kjellström anser även han att det har 

blivit lättare att söka information i och med K2. Han jämför K2 med en kokbok: ”följer man 

bara kokboken så blir det bra”. Även Nilsson ser det som en stor förenkling att finna all 

information samlad, tidigare var det svårt att ha överblick. I de tidigare reglerna finns det i 

vissa situationer flera olika valbara alternativ som i K2 är borttagna. Det är något som Ring 

anser gör bokslutsarbetet mycket enklare då ett företag idag bara behöver läsa K2 och inga 

alternativ. I och med att K2 är ett samlat regelverk som täcker de flesta områdena för 

årsredovisningen borde företagen kunna känna sig trygga med sin redovisning då K2 

beskriver hur årsredovisningen ska vara uppbyggd. Att företagen kan känna sig trygga i och 

med K2 borde de uppleva som en fördel. Då K2 är ett samlat regelverk är något som 

respondenterna ser som en stor förenkling. K2 innebär i dagsläget en förenkling i och med 

att det är ett samlat regelverk men det är även något som K3 borde vara när det är 

färdigställt, därför borde det i framtiden inte innebära lika stor förenkling för företagen.  

I K2 finns det specificerat hur resultaträkningen och balansräkning ska se ut, bland annat får 

ett företag som tillämpar K2 inte använda sig av en funktionsindelad resultaträkning, trots 

att det är tillåtet enligt ÅRL. Att funktionsindelad resultaträkning inte får användas är 

någonting som Ring inte tror spelar någon roll, då det är väldigt få företag som använder sig 
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av funktionsindelad uppställning. Kjellström tror inte att K2 kommer innebära någon 

förändring på balans- och resultaträkning för de företag som väljer att tillämpa det. 

Enligt Månsson och Ohlson (2008) är alternativen och förenklingarna i K2 av ringa betydelse i 

praktiken då de till stor del är praxis som mindre företag redan tillämpat. Enligt dem 

resulterar det i begränsade förändringar om någon förändring alls för företagen i 

årsredovisningen. Det är något som även Kjellström och Nilsson talar om, de nämner att 

vissa av förenklingarna är anpassningar till tidigare praxis. De båda nämner att förenklingen 

med att inte behöva periodisera intäkter och kostnader under 5 000 kronor är något som 

företagen gjorde redan innan K2. Effekterna av K2 kommer antagligen inte bli stora då K2 

många gånger är anpassningar till tidigare praxis som mindre aktiebolag redan tillämpar. Det 

är något som både Månsson, Ohlson (2008) och respondenterna framhåller. 

5.3 Tillgångar 

Enligt K2 får företag inte ta upp egenupparbetade immateriella anläggningstillgångar som 

tillgångar i balansräkningen trots att det är tillåtet enligt ÅRL. Broberg (2008) skriver att K2 

kan innebära en begränsning för forskningsföretag då de inte får ta upp dessa tillgångar. Hon 

säger att det kan bero på att företaget har mycket utveckling och ingen försäljning då kan 

begränsningen leda till brist på kapital. Det är något som kan uppkomma när ett 

forskningsföretag är nystartat. Ring anser att det är rimligt att egenupparbetade 

immateriella anläggningstillgångar inte kan tas upp som tillgång för mindre aktiebolag, då 

det enligt honom är väldigt få företag som har dessa tillgångar. Han anser att det är svårt för 

mindre företag att reda ut vilket belopp de ska aktivera, då de anställda i dessa mindre 

företag oftast har fler arbetsuppgifter och ibland inte tar ut någon lön. Kjellström anser att 

det är en begränsning att företagen inte kan ta upp egenupparbetade immateriella 

anläggningstillgångar i och med K2, då han är positiv till dessa. Han menar även att företagen 

riskerar att tidigare hamna i ett läge där de måste upprätta en kontrollbalansräkning. Trots 

det tycker han att det är en förenkling att BFN har tagit bort möjligheten att ta upp 

immateriella anläggningstillgångar då han anser att det är en svår fråga att hantera. Nilsson 

har tidigare varit negativ till att inte kunna ta upp egenupparbetade immateriella 

anläggningstillgångar men han är nu positiv till det, eftersom det oftast saknas substans för 

dessa poster i mindre företag. Då det är få företag som har immateriella 

anläggningstillgångar borde det vara få företag som påverkas av denna begränsning. Nilsson 

och Ring tror båda att företag som har egenupparbetade immateriella anläggningstillgångar 

kommer avstå från K2 för att istället välja tillämpa K3. Eftersom det är få företag som har 

immateriella anläggningstillgångar borde majoriteten av de mindre aktiebolagen inte 

uppleva någon effekt på grund av denna begränsning. Det borde således vara en fördel att 

de inte kan ta upp dessa som tillgång då substans för immateriella anläggningstillgångar 

oftast saknas ger begränsningen en rättvisare bild av företaget. Då det innebär att företagets 

verkliga tillgångar visas.  
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I K2 finns det enligt Olsson, Wedin (2008) och Broberg (2008) en rad förenklingar rörande 

anläggningstillgångar, bland annat får maskiner, inventarier samt immateriella 

anläggningstillgångar skrivas av enligt schablon på fem år oavsett nyttjandeperiod. Både Ring 

och Nilsson anser att det bra att kunna ha den möjligheten, men båda framhåller också att 

det är bra att det är frivilligt och att företagen fortfarande kan välja att ha planenlig 

avskrivning. Nilsson säger att beroende på om ett företag väljer att använda schablon eller 

inte ger olika resultat. Följaktligen borde jämförbarheten mellan företagen försämras och på 

så vis resultera i en missvisande bild av företagen.    

Enligt K2 är det inte tillåtet att värdera finansiella anläggningstillgångar till verkligt värde 

trots att det är tillåtet enligt ÅRL och troligtvis kommer vara i viss mån enligt K3. 

Respondenterna ser det inte som någon försämring att det inte längre är tillåtet att värdera 

till verkligt värde. Det är inte något som mindre företag gjort även innan K2. Det Nilsson 

möjligtvis kan se som en begränsning för företagen är då de inte längre kan skriva upp värdet 

på inventarier efter omstruktureringar och förbättringsarbeten.  

5.4 Skulder och avsättningar  

Ring säger att det inte är skulder och avsättningar som de stora förändringarna i K2 gäller. 

Något som Nilsson delvis håller med om, han säger att förändringarna i K2 framförallt gäller 

avsättningar då det finns fler schablonmässiga regler och några begränsningar på området, 

han vet däremot inte om det kommer påverka företagens redovisning. En begränsning i K2 

är att avsättningar inte får tas upp om de uppkommit på grund av informella åtaganden. Det 

verkar inte vara här den största effekten i K2 ligger.  

5.5 Intäkter och kostnader 

En förenkling i K2 enligt Broberg (2008) är att företagen slipper periodisera små intäkter och 

kostnader under 5 000 kronor. Kjellström och Nilsson anser båda att det är en förenkling, 

dock ingen stor förenkling. Kjellström tycker att förenklingen i K2 är att det är ett fastställt 

belopp och att företagen då inte behöver göra en bedömning av vad som är ett väsentligt 

belopp. De båda säger att det är en anpassning till den praxis som fanns tidigare. Ring säger 

att det är en förenkling då företag inte kan hitta allt som ska periodiseras och att det därför 

är bra att periodiseringsarbetet koncentreras till belopp över 5 000 kronor. Effekten för 

företagen borde då bli att de inte längre behöver periodisera till överdrift. Då det var praxis 

sedan tidigare borde det inte ge någon effekt för företagen och ingen sämre bild vilket inte 

borde innebära någon större förenkling för företagen. Kjellström framhåller att företag som 

tillämpar K2 inte behöver göra någon bedömning över vad som är väsentligt, det är något 

som kommer i och med att K2 är regelbaserat. K3 kommer vara principbaserat och kommer 

inte innehålla några konkreta bestämmelser angående vad som är ett väsentligt belopp 

vilket således borde innebära att de företag som väljer att tillämpa det kommer vara 

tvungna att göra den bedömningen.  
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Utgifter och kostnader som årligen återkommer behöver inte periodiseras vilket Broberg 

(2008) framhåller som en förenkling. Ring och Nilsson tycker att detta är en stor och bra 

förenkling. Ring tror att det medför att bokslutsarbetet kommer att minskas med cirka 30 

procent. Nilsson menar att det är lätt att hålla koll på sina egna skickade fakturor, det som 

ger en intäkt, men inte lika lätt att kontrollera de mottagna vilket han tror är anledningen till 

att denna regel enbart gäller kostnader. Enligt respondenterna verkar detta vara en av de 

större förenklingarna i och med K2 då företagen slipper de leta efter en del av de fakturor 

som kommit efter bokslutsdagen.  

5.6 Åsikter om K2 

Ring och Nilsson anser båda att K2 är bra och att det medför förenklingar. Ring ser inga 

anledningar till varför ett mindre aktiebolag inte ska gå över. Han anser att arbetet kring 

bokslutet minskar med cirka 30 procent i och med förenklingar i K2. Det har även blivit 

enklare att göra årsredovisningen eftersom notapparaten har blivit mindre i och med K2. 

Även Börsvik, Magnusson och Prytz (2009) framhåller att K2 innebär en minskad 

arbetsbelastning. Ring anser att de företag som möjligtvis ska överväga att inte tillämpa K2 

är forskningsföretag för att de ska kunna ta upp immateriella anläggningstillgångar i 

balansräkningen. Även Kjellström anser att K2 innebär en förenkling även om det är på gott 

och ont, han tycker att informationen till intressenterna blir lidande. Därför anser han att de 

flesta mindre aktiebolag ska välja att tillämpa K3 så länge kunskap om redovisning finns i 

företaget.   

Ring och Nilsson anser att K2 är bra. Engström och Johansson (2009) håller med dem då de 

skriver att det är bra att BFN har arbetat fram K2. Ring tycker att det är bra att det är klarlagt 

för företagen vart gränsen för noggrannhet och exakthet ligger. Fördelarna med K2 enligt 

Nilsson och anledningarna till varför företag ska välja att tillämpa K2 är att det blir enklare, 

K2 i sig är lättläst och att det finns möjlighet att tillämpa förenklingar inom K2, det blir även 

billigare för företagen. Börsvik, Magnusson och Prytz (2009) framhåller att det var 

regeringens avsikt med K2, något som de inte instämmer i utan de har kommit fram till att 

kostnaderna istället har ökat för företagen. Kjellström anser att fördelen med K2 är att det är 

lätt då det är lättare att upprätta en årsredovisning med hjälp av K2, vilket han tycker är bra 

om användaren inte är så bokföringskunnig och inte har en hög ambitionsnivå utan enbart 

ser årsredovisningen som något nödvändigt ont. Då är K2 ett bra val.  

K2 innebär enligt Kjellström en del begränsningar för företagen och läsarna av 

årsredovisningen. Han anser att redovisning enligt K2 inte ger en rättvisande bild och att 

informationen i årsredovisningen blir försämrad. Någonting Nilsson delvis håller med om, 

han anser att nackdelen med K2 är att det kan uppstå variation mellan samma sorts företag 

då förenklingsreglerna är frivilliga som kan resultera i olika resultat, vilket gör det svårt att 

jämföra dessa. En annan nackdel som Nilsson ser med K2 är att vissa poster inte längre får 

redovisas.  Nilsson anser inte att förenklingarna i K2 i sig innebär någon nackdel då dessa är 

frivilliga att tillämpa. Han ser det som en fördel att tillämpa K2.  
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6 SLUTSATS 

 

I kapitlet presenteras uppsatsens slutsats där det svaras på problemfrågorna med hjälp av 

referensramen, empiri och analys. Utifrån analysen har slutsatser kunnat dras som 

presenteras nedan i kapitlet.  

 

 

6.1 Slutsats 

Slutsatser arbetas fram utifrån problemfrågorna: 

 Vilka förenklingar och begränsningar uppkommer om företag väljer att tillämpa K2? 

 Vilka fördelar och nackdelar innebär förenklingarna och begräsningarna? 

I K2 görs ett undantag från periodiseringsprincipen i och med att BFN har angett en gräns 

där belopp under 5 000 kronor inte behöver periodiseras. Det innebär i sig ingen stor 

förenkling utan förenklingen är att företagen inte längre behöver göra en bedömning av vad 

som är ett för periodiseringen väsentlig belopp. Avsteget innebär därför en förenkling och en 

fördel för företagen. Däremot kan undantaget i vissa fall innebära att en missvisande bild av 

företagets ekonomiska ställning visas. Då förenklingen kan generera ett lägre eller högre 

resultat jämfört med de företag som inte tillämpar undantaget, vilket kan ses som en 

nackdel med K2. Årligen återkommande utgifter behöver enligt K2 inte periodiseras vilket 

verkar vara en av de större förenklingarna i K2. Följden av denna förenkling för företagen är 

att arbetet med redovisningen minskas då de inte längre behöver leta efter och vänta på 

samtliga fakturor för räkenskapsåret. Följaktligen kan årsredovisningen färdigställas vid ett 

tidigare tillfälle vilket är en stor fördel.  

I ÅRL lyfts rättvisande bild fram som en viktig princip trots det finns den inte med i K2, där 

spelar försiktighetsprincipen en större roll. Att rättvisande bild fått stå åt sidan för 

försiktighetsprincipen kommer troligen inte medföra några större effekter på företagen. Om 

företagen väljer att tillämpa K2 och följer det i sin helhet borde det resultera i att företaget 

ändå redovisar en rättvisande bild. Att tyngdpunkten istället ligger på försiktighetsprincipen 

innebär således att företagen istället redovisar en försiktigare bild vilket är en stor fördel, 

bland annat för eventuella intressenter.  

Syftet med K2 var att göra regelverket mer användarvänligt genom att alla regler för mindre 

aktiebolag rörande årsredovisningen är samlade. Företagen ska även veta att de inte missar 

någon del till årsredovisningen. Det är en stor förenkling och något som kan anses vara 

uppfyllt i och med K2 då det blivit mycket enklare att söka information genom att allt är 

samlat i ett regelverk jämfört med tidigare då företagen behövde söka information i flera 

regelverk. Att reglerna nu är samlade gör att företagen kan känna sig trygga i att de inte 

missar någon del i årsredovisningen då de tillämpar K2. Att K2 är ett samlat regelverk ses 
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idag som en stor förenkling jämfört med de tidigare reglerna. När K3 är färdigt kommer även 

det vara ett samlat regelverk, då kommer denna förenkling och fördel inte längre vara unik.  

För företag kommer tillämpningen av K2 inte ge några större effekter på balans- eller 

resultaträkningen så länge de inte har några egenupparbetade immateriella 

anläggningstillgångar eller någon annan post som inte är tillåten enligt K2. Begränsningen att 

företag som tillämpar K2 inte kan ta upp egenupparbetade immateriella 

anläggningstillgångar kan även ses som en förenkling då det är en svår fråga att hantera för 

mindre företag. Det kan även ses som en fördel då det innebär en rättvisare bild av företaget 

då dessa poster ofta har saknat substans i mindre företag. Det kan innebära en nackdel då 

tillgångarna för dessa företag blir mindre än om de skulle tillämpa de tidigare reglerna. Då är 

risken större för företagen att komma till ett läge där de kan behöva upprätta en 

kontrollbalansräkning. 

Att företag enligt K2 kan skriva av maskiner och inventarier samt immateriella 

anläggningstillgångar enligt schablon på fem år är en förenkling då företag inte behöver 

bedöma någon livslängd för tillgången och inte heller behöver göra någon 

nedskrivningsbedömning. Att förenkling innebär att företagen slipper göra en bedömning av 

beloppet kan ses som en stor och konkret förenkling i K2. Det är frivilligt för företag som 

tillämpar K2 att tillämpa denna förenkling. Det frivilliga valet kan medföra ojämna resultat 

bland liknande företag, vilket kan ses som en nackdel vid jämförelser av företag då det kan 

resultera i en missvisande bild av företagens resultat. Det påverkar informationen till 

intressenterna när de ska jämföra företag.  

Tillämpningen av K2 får följder på informationen till intressenterna. Att företagen behöver 

upprätta färre noter kan för dem ses som en förenkling för företagen. Det blir däremot en 

nackdel för intressenterna att antalet noter i årsredovisningen minskar vilket kan innebära 

att informationen minskar. Skillnaden som kan uppstå mellan företag på grund av olika val 

av tillämpning av förenklingar kan leda till en missvisande bild av resultatet mellan 

företagen. Även det i kombination med färre noter försämrar informationen vilket är en 

nackdel för intressenterna som i förlängningen blir en begränsning för företaget som då kan 

inge försämrat förtroende hos intressenterna.  

En hel del av förändringarna mellan K2 och de tidigare reglerna är anpassningar till praxis 

som företag tidigare har tillämpat. Följaktligen är de flesta av förenklingarna i K2 indirekt 

inga nya förenklingar däremot är begränsningarna till större del nya. De nya 

begränsningarna är inte enbart negativa utan kan även innebära en fördel då de kan 

medföra en bättre redovisning av företagets ekonomiska ställning. Följaktligen innebär de 

flesta förenklingar och begränsningar inte några större effekter för företagen. Förmodligen 

den största förenklingen i och med K2 är att företag som tillämpar K2 behöver göra färre 

bedömningar då de kan följa de konkreta reglerna i K2 angående väsentliga belopp. Det är 

en förenkling som kan innebära en stor effekt för företagen. Att företagen behöver göra 

färre bedömningar kan ses som en förenkling särskilt för företag där redovisningskunskapen 
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inte är så stor då det är svårt att göra bedömningar. En annan anledning kan vara att 

bedömningarna kan innebära variationer då olika företag gör olika bedömningar vilket 

skapar en osäkerhet kring redovisningen och försämrar jämförbarheten. Det innebär en 

förenkling både jämfört med de tidigare reglerna och K3 där bedömningar krävs i en större 

utsträckning. 

6.2 Diskussion 

K2 innebär att det blir lättare för företagen att upprätta en årsredovisning. Således borde 

antalet mindre aktiebolag som sköter sin egen redovisning öka. Om de företag som själva 

sköter redovisningen även väljer att inte ha någon revisor i och med avskaffandet av 

revisionsplikten finns en risk att antalet väsentliga fel i redovisningen ökar samt att företaget 

redovisar en missvisande bild. Det finns även en risk för att antalet företag som fuskar ökar 

om ingen granskar deras redovisning. 

Kopplingen mellan redovisning och beskattning i K2 är stark. Det är något som inte 

uppkommer som en fördel eller förenkling idag då även de tidigare reglerna har en stark 

koppling mellan dessa. Snarare upplevs idag dessa anpassningar som begränsningar då det 

innebär att andra alternativ inte längre är tillåtna. I framtiden kan dock koppling i de andra 

regelverken försvagas vilket följaktligen kan innebära att kopplingen i K2 kommer innebära 

en fördel och förenkling vid företagens beskattning.  

6.3 Fortsatta studier av ämnet  

Då uppsatsen visar på att de som påverkas negativt av att företag tillämpar K2 är 

intressenterna. Därför skulle det vara intressant för en fortsatt studie att studera vad 

intressenterna har för åsikter om K2 och hur de uppfattar informationen från företag som 

tillämpar det.  

Det skulle även vara intressant att utföra en jämförande studie mellan K2 och K3 samt hur 

K2 påverkas av K3-regelverket när det är färdigställt. Samt att studera hur kopplingen mellan 

redovisningen och beskattningen har förändrats och hur det påverkar K2 skulle även vara 

intressant.  
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Bilaga 1: Intervjufrågor 

Inledning 

1. Berätta lite om dig själv, vad ni jobbar med och hur länge ni varit verksam? 

2. Arbetar ni med några företag som tillämpar K2 i sin årsredovisning? 

Redovisningsprinciper 

3. Tycker ni att avsteget från periodiseringsprincipen i K2 medför en missvisande bild av 

företaget i så fall på vilket sätt? 

4. Vad tycker ni om att rättvisande bild har fått stå åt sidan i K2 för 

försiktighetsprincipen? 

Allmänt om K2 

5. Vilka skillnader mellan K2 och de tidigare reglerna har gett de största skillnaderna i 

redovisningen? 

6. Är dessa skillnader förenklingar eller begränsningar för företagen? 

7. Vilka av de alternativ som är tillåtna enligt tidigare regler saknar ni i K2? 

8. Tror ni att uppställningen av resultaträkningen eller balansräkningen förändras för de 

företag som tillämpar K2? Och i så fall på vilket sätt? 

9. Hur fungerar det att söka all information till årsredovisningen i ett allmänt råd? Anser 

ni att det är enklare att söka informationen till årsredovisningen i ett allmänt råd än 

som tidigare i lagen, allmänna råd samt rekommendationer? 

10. Hur fungerade det att söka information till årsredovisningen innan tillämpning av K2? 

Tillgångar 

11. Vad anser ni om att egenupparbetade immateriella anläggningstillgångar inte får tas 

upp som en tillgång enligt K2? 

12. Är immateriella anläggningstillgångar en punkt som påverkar företags val av 

redovisningsprincip? 

13. Vad anser ni om möjligheten för företag att enligt K2 kunna skriva av immateriella 

anläggningstillgångar samt maskiner och inventarier enligt schablon på fem år? 
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II 
 

14. Vad tycker ni om att företagen inte kan göra värderingar till verkligt värde enligt K2? 

Och hur tror ni det påverkar företagen? 

Skulder och Avsättningar 

15. Vilka skillnader i redovisningen av skulder och avsättningar har ni sett mellan de 

tidigare reglerna och K2? 

Intäkter och Kostnader 

16. Hur upplever ni förenklingen med att företag slipper periodisera intäkter och 

kostnader under 5000 kr? Medför detta en stor förenkling för företagen? 

17. Hur upplever ni förenklingen med att årligen återkommande utgifter inte behöver 

periodiseras? 

Åsikter om K2 

18. Vad anser ni om K2-regelverket? 

19. Vilka skäl ser ni för att företag ska gå över till att tillämpa K2? (Fördelar) 

20. Vilka skäl ser ni för att företag inte ska gå över till att tillämpa K2? (Nackdelar) 

Övrigt 

21. Har ni något som ni vill komplettera med eller som ni känner att vi har missat att 

fråga? 

22. Kan vi kontakta dig igen för ytterligare frågor? 

 


