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Sammanfattning  

 
Titel:  Skillnaden mellan K2 och K3 regelverken.  

Vad tycker redovisningsexperter att K2-företagen bör välja när K-

regelverken träder i kraft? 

Datum:   2011-06-09 

Lärosäte:   Mälardalens Högskola, Västerås 

Institution:    Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling 

Nivå:   Magisteruppsats i företagsekonomi 15 hp 

Författare:    Pontus Josefsson & Jesper Lejdström 

Handledare:   Leif Carlsson 

Examinator:   Cecilia Lindh 

Problemformulering:  Vad tycker respondenterna att K2-företagen bör välja för K-

regelverk när reglerna träder i kraft samt vad de anser är 

anledningen till att K2-företagen bör välja att tillämpa antingen K2 

eller K3 regelverken 

Syfte: Syftet med uppsatsen är att beskriva K2- och K3 regelverken i 

Sverige och dess skillnader. Vidare syftar uppsatsen till att ge en 

bild av vad olika redovisningsexperter tycker att företagen bör 

välja att tillämpa och anledningen till deras val 

Metod:  I uppsatsens undersökning har en kvalitativ metod tillämpats och 

den empiriska undersökningen i form av primärdata har insamlats 

genom tre intervjuer, varav en personlig intervju och två 

mejlintervjuer 

Slutsats:  De flesta företag som har valmöjligheten att välja antingen K2 

eller K3 kommer och bör välja att tillämpa K2, med vissa 

undantag. Den främsta anledningen är att det är enklare att 

tillämpa K2  

Nyckelord:  K2, K3, K-regelverk, BFN, förenklade redovisningsregler 

 

 

 



 

 

Abstract  
 

Titel: Difference between K2 and K3 regulations. 

What do accountants that K2-companies should choose when K-

regulations come into force? 

Date: 2011-06-09 
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Institute: School of Sustainable Development of Society and Technology 
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Authors: Pontus Josefsson & Jesper Lejdström 
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Examiner: Cecilia Lindh 

The main issue: What do the respondents think that K2-companies should choose 

when K-regulations take effect and the reasons to the K2-

companies choices of either K2 or K3  

Purpose: The purpose in this essay is to describe K2- and K3:s regulations  in 

Sweden and their differences. Furthermore the essay aims to 

providing a picture of what various accounting experts think that 

companies should choose to apply and why  

Method: In the essay the study was conducted with a qualitative approach 

where the empirical study in form of the primary data were 

obtained through three interviews, including a personal interview 

and two email interviews 

Conclusions: Most companies that have the opportunity to choose either K2 or 

K3 will and should opt for the K2, with certain exceptions. The main 

reason is that it is easier to apply K2      

Keywords: K2, K3, K-regulations, BFN, simplified accounting  
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IAS  International Accounting Standards 
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1. Inledning 

I denna del av uppsatsen presenteras bakgrund, problemdiskussion, problemformulering, 

syfte, avgränsning samt arbetets fortsatta disposition. 

1.1 Bakgrund  

Den allra första redovisningen bestod av minnesanteckningar i form av konton för fordringar 

och skulder, det fanns då inga konton för intäkter och kostnader. När bolagsformen började 

växa fram blev det allt viktigare med redovisning som hade fokus på resultatberäkning. När 

det moderna informationssamhället sedan växte fram blev det ytterligare en uppgift kopplad 

till redovisningen, det var att tillhandahålla information till företagets intressenter. 

Successivt har redovisningens omfång hela tiden ökat och blivit mer och mer avancerad.1  

Samhället har utvecklats i snabb takt som en följd av globaliseringen, vilket har lett till att 

det är allt vanligare att företag har internationell handel, utländska dotterbolag och fabriker i 

lågkostnadsländer etcetera. Denna utveckling har gjort att företagens verksamheter idag har 

blivit allt mer komplexa.2 I takt med att företagens verksamheter har utvecklats så har även 

redovisningsområdet utvecklats mycket, speciellt de senaste 10 åren. Inom den svenska 

lagstiftningen för redovisning har en central del varit att i stort sett alla företag i Sverige ska 

tillämpa samma redovisningsprinciper. Men internationella redovisningsstandarder har fått 

en allt större påverkan och den svenska lagstiftningen har allt mer anpassats efter EG-

rätten.3 Anpassningen har lett till mer utvecklade och komplicerade redovisningsnormer 

vilket i sin tur har lett till ökade administrativa kostnader för företagen. Men behovet av 

minskade administrativa kostnader för främst mindre företag har ökat vilket har 

uppmärksammats av flera länder inom EU.4    

1.2 Problemdiskussion  

De stora företagen har påverkat regelverket för redovisning i väldigt hög grad vilket har lett 

till att ingen hänsyn har tagits åt de mindre företagen. För de mindre företagen har reglerna 

bara blivit allt mer komplicerade eftersom långt ifrån alla företag i Sverige är i behov av 

internationella regelanpassningar.5 Sverige är ett småföretagarland där de mindre företagen 

utgör 99 % av landets totala antal företag. Definitionen för mindre företag följer statistiska 

centralbyråns definition som innebär att antalet anställda understiger 50.6 Dessa företag har 

upplevt redovisningsreglerna som komplicerade och i vissa fall onödiga för deras 

verksamhet. Dessa företagare anser att en stor kunskap förutsätts samt att det krävs ett 

välutvecklat administrativt system. Det har även ansetts vara svårt att göra en jämförelse 

                                                           
1
 Artsberg, K. 2005 s.13,15 

2
 Kaplan, R. 1984 s.390  

3
 Broberg, A. 2008 s.10 

4
 Regeringen 2008 SOU 2008:67.   

5
 Olsson, M. & Wedin, A. 2008 s.7 

6
 Företagarförbundets hemsida.  
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mellan olika företag då tidigare regelverk har inneburit många olika möjligheter för främst 

mindre företag att redovisa på. Till följd av detta är det svårt för externa intressenter att 

bedöma företagen och jämföra dem med andra liknande företag. En ytterligare anledning till 

varför en förenkling av reglerna behövdes var den kostnad och tidsåtgång det medförde att 

administrativt hantera alla de olika regelverk som finns.7 Kritiken från de mindre företagen 

samt från externa intressenter har lett till att BFN nu har tagit fram de så kallade K-

regelverken. De är anpassade efter de olika förutsättningar som olika typer av företag har.8 

Dessa regelverk är uppdelade i fyra olika kategorier och kallas K1, K2, K3 och K4. Syftet med 

de olika regelverken är att underlätta för företagen genom att samla samtliga 

redovisningsregler som gäller för företaget i ett regelverk samt att de mindre företagen som 

omfattas av K1 och K2 ges möjlighet att tillämpa enklare och mer standardiserade regler.9 

Men nackdelen med standardiserade regler är att valmöjligheterna försvinner, dessa 

valmöjligheter finns däremot i ett principbaserat regelverk som K3.  

Det första året som K2 fick tillämpas, det vill säga årsredovisningar som upprättades efter 

den 31 december 2008, blev ingen succé enligt en undersökning som KPMG gjorde. 

Undersökningen gjordes på företag i Stockholmsområdet med en omsättning på mindre än 

50 miljoner kronor, mindre än 25 miljoner kronor i balansomslutning och med ett 

personalantal på mellan 20-40 personer. I undersökningen framgick det att ingen av de 

undersökta företagen tillämpade K2. Göran Arnell, redovisningskonsult på KPMG, säger i 

Balans att detta kan bero på att företagen väljer att avvakta dels det kommande K3, dels 

utredningen om sambandet mellan redovisning och beskattning vilket kan medföra 

förändringar på K2 och dels på andra utredningar. Men det kommer bli annorlunda när K3 är 

färdigt och företagen måste ta ställning till vilken de ska tillämpa menar Gunvor Pautsch, 

kanslichef på BFN. K3-regelverket ska tillämpas på årsredovisningar som upprättas för 

räkenskapsår som inleds närmast efter 31 december 2012. 10            

1.2.2 Problemformulering 

I den här uppsatsen görs en kvalitativ undersökning där vi vill identifiera:  

 Vad respondenterna tycker att K2-företagen bör välja för K-regelverk när reglerna 

träder i kraft. 

 Vad respondenterna anser är anledningen till att K2-företagen bör välja att tillämpa 

antingen K2 eller K3 regelverken. 

                                                           
7
 FAR SRS 2007 s.12 

8
 Broberg, A. 2008. s. 10  

9
 Ibid 

10
 Balans nr 12 2009  
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1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att beskriva K2- och K3 regelverken i Sverige och dess skillnader. 

Vidare syftar uppsatsen till att ge en bild av vad olika redovisningsexperter tycker att 

företagen bör välja att tillämpa och anledningen till deras val. 

1.4 Arbetets disposition 

 

      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1, Arbetets disposition
11
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2. Metod 

I detta kapitel beskrivs vilka forskningsansatser och metoder som använts vid framställandet 

av uppsatsen. Vidare beskrivs även hur informationen har inhämtats och bearbetats. 

2.1 Metodansats 

Uppsatsen kommer att vara uppbyggd kring en empirisk studie som bygger på både primär- 

och sekundärdata. Vi kommer att beskriva de regelverk som omfattas av K-projektet med 

fokus på K2 och K3 samt vilka skillnader som finns. För att genomföra det kommer 

sekundärdata att utgöras av vetenskapliga artiklar, böcker, regelverk och elektroniska källor 

från olika myndigheter och branschorganisationer. Primärdata kommer att inhämtas från vår 

kvalitativa undersökning i form av intervjuer med berörda parter. 

2.2 Kvalitativ- och kvantitativ metod 

Vid insamling av data för den empiriska delen finns det två olika metoder att välja mellan, 

kvantitativ- och kvalitativ metod. Den metod som används bestäms utifrån vilken 

information som undersöks i studien.12 Den kvantitativa metoden har sin grund inom 

matematiken och statistiken.13 Den bygger vidare på att undersöka många olika enheter och 

dra slutsatser utifrån ett generaliserat resultat av summan från alla undersökningar. Den 

kvalitativa metoden bygger på information ifrån ett mindre antal respondenter och syftet 

med det är att ge en djupare förståelse.14 

Vid vår empiriska studie har vi valt att insamla data genom kvalitativ metod i form av 

intervjuer. Den kvalitativa metoden går ut på att låta respondenterna inverka på 

konversationens utveckling15. De respondenter vi har intervjuat är väl insatta inom området 

och därmed blev det inte vi som styrde konversationen. Vi styrde inte frågorna åt ett visst 

håll utan satte bara upp ramar som respondenterna kunde resonera fritt inom. I och med 

detta handlade intervjuerna om det som intervjupersonerna ansåg vara det mest centrala. 

Kritik som har riktats mot kvalitativ undersökning är att utformningen av frågor påverkar hur 

intervjun sker vilket kan påverka respondentens svar. Men målet med den kvalitativa 

undersökningen är att påverka respondenterna så lite som möjligt genom att utforma 

objektiva och lättförståeliga frågor. 16 

2.3 Forskningsansats  

Inom forskningen går det att använda två olika förfaranden för att komma fram till ett 

resultat. Det som oftast eftersträvas är att utifrån en jämförelse mellan teori och empiri 

                                                           
12

 Patel, R. & Davidsson, B. 2003 s. 14 
13

 Andersen, I. 1998 s.30 
14

Holme, I. & Solvang, K. 1997 s.76 
15

 Ibid 
16

 Ibid 
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försöka komma fram till slutsatser. Detta tillvägagångssätt är det som heter induktiv ansats 

respektive deduktiv ansats.17  

Den induktiva ansatsen har sin grund i empirin och går sedan vidare för att skapa en nybyggd 

teori. När de existerande teorierna inte är tillförlitliga och användbara kan denna metod 

användas.18 Den deduktiva ansatsen karakteriseras av allmänna principer samt befintliga 

teorier som sedan personen använder sig av för att dra slutsatser om olika händelser.19 Den 

deduktiva ansatsen brukar även kallas för den hypotetiska metoden. Med det menas att 

utgångsläget har sina grunder i tidigare teorier men som därefter prövas för att kunna 

förkasta, förstärka eller utveckla den redan existerande teorin. Syftet med denna ansats är 

att klargöra eller förutspå verkligheten.20 

I denna uppsats används en deduktiv ansats då den grundar sig i olika teoretiska ansatser 

angående det berörda ämnet. Detta jämförs sedan med intervjuer av olika myndigheter, 

organisationer och företag från vår empiriska studie för att få deras synpunkter angående 

det behandlade ämnet. Informationen vi får ut genom intervjuerna framställs och jämförs 

med teorierna för att på så sätt förstärka eller förkasta teorin. 

2.4 Insamling av data 

2.4.1 Primärdata  

Primärdata är den information som en forskare själv eller med medhjälpare samlar in, det 

kan till exempel vara i form av intervjuer eller enkäter. Denna information är därmed 

insamlad för att uppfylla syftet med uppsatsen.21 Primärdata kan även kallas för rådata och 

är den information som hämtas direkt ifrån källan.22 

I vår studie kommer primärdata att tillhandahållas genom den empiriska studien vi utför 

med kvalitativa intervjuer. De som intervjuas är personer inom diverse organisationer i form 

av myndigheter och företag. Dessa personer har i sin tur en direkt eller indirekt koppling till 

informationskällan. De valda respondenterna är experter inom redovisning och är väl insatta 

inom uppsatsens ämne.  

                                                           
17

 Artsberg, K. 2005, s 32 
18

 Ibid 
19

 Patel R. & Davidsson, B. 2003  s. 23 
20

 Artsberg, K. 2005, s 31 
21

 Lundahl, U. Skärvad P.H. 1999 s.131 
22

 Booth, C. 2004 s. 82 
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Intervjupersonerna samt när och var intervjuerna utfördes är följande: 

Sven Erik Ring, redovisningskonsult, pensionerad auktoriserad revisor Ernst & Young. 

Personlig intervju, Västerås 2011-05-04, klockan 08.30  

Lena Sjöblom, revisor och auktoriserad redovisningskonsult, ansvarig redovisningstjänster, 

Far Sektionen Små och medelstora företag. Mejlintervju, 2011-05-04, klockan 15.53 

Claes Eriksson, SRF, redovisningsexpert. Mejlintervju, 2011-05-31, klockan 07.59 

Vid urvalet av respondenter har det skickats intervjuförfrågningar via e-post som sedan 

accepterades. Revisorer och företag är ännu inte insatta i uppsatsens ämne då reglerna inte 

trätt i kraft ännu. Därmed har undersökningen riktat sig till personer som är väl insatta och 

involverade i framtagandet av reglerna. Vid intervjun med Lena Sjöblom så representerade 

hon hela organisationen Far. Detta bekräftades då andra tillfrågade från Far tackade nej till 

en intervju och hänvisade till att Lena Sjöblom hade medverkat och svarat för Far:s åsikter. 

Detta gäller även Claes Eriksson som representerar SRF.  

2.4.2 Sekundärdata 

Information som är insamlad av andra forskare, personer eller organisationer och sedan 

används i studien är sekundärdata, även kallad andrahandsdata.23 Informationen som går att 

finna i form av sekundärdata har oftast tagits fram för ett annat syfte än att tillgodose den 

aktuella uppsatsen. I och med detta bör det hela tiden finnas en baktanke med att 

informationsmaterialet faktiskt kan ha en subjektiv bild och möjligt vara vinklad, därmed blir 

det källkritiska tänkandet väldigt viktigt.24 

De sekundärdata som används i denna uppsats är elektroniska källor i form av hemsidor, 

böcker samt artiklar. Vid framställandet av uppsatsen har information hämtats från artiklar 

och publikationer på aktuella organisationers hemsidor som exempelvis BFN:s. För att finna 

relevanta artiklar har vi använt olika databaser så som FAR Komplett och Google Scholar. 

Sökande efter relevant litteratur har gjorts i Mälardalens Högskolas bibliotekskatalog. 

Frekventa sökord som vi använt oss av vid framställandet av uppsatsen är: K2, K3, BFN och 

enklare redovisningsregler. Dessa sökord har använts i sökningar var för sig samt 

tillsammans i olika kombinationer.        

2.4.3 Intervjuer  

Intervjuerna bestod av både ett personligt möte och två intervjukontakter via mejl. Den 

personliga intervjun spelades in på mobiltelefon och sedan transkriberade vi det för att 

underlätta för vår egen bearbetning men även för att inte gå miste om någon information. 

                                                           
23

 Lundahl, U. Skärvad P.H. 1999 s.131 
24

 Ibid 
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Den personliga intervjun varade i ungefär 50 minuter och ägde rum efter avtalad tid och 

datum.  

Intervjufrågorna som utformats innan genomförandet av intervjuerna grundar sig på den 

referensram som finns i uppsatsen (se bilaga 1 för intervjufrågorna). Detta för att kunna få 

en röd tråd samt för att uppnå syftet med uppsatsen. Frågornas uppställning och utformning 

bearbetades fram utifrån den referensram och det upplägg som finns i uppsatsen. Frågornas 

område har utformats ifrån samma ordning som i referensramen för att erhålla en tydlig 

koppling och få en klar struktur.  

För att tydligare visa sambandet mellan referensram och intervjufrågorna har en tabell 

arbetats fram. 

Tabell 1, Frågornas koppling till referensramen
25

 

Rubriker enligt referensramen Frågor 

3.3 BFN:s K-projekt 3, 5 

3.3.2 K2 och 3.3.3 K3 4, 6, 7, 8 

3.4.1 Årsredovisningen 9, 10 

3.4.2-4 Tillgångar 11, 12, 13, 14 

3.4.6 Skulder 15 

3.4.7 Avsättningar 16, 17, 18  

3.4.8 Intäkter 19  

3.4.9 Kostnader 20 

2.5 Reliabilitet och Validitet 

Vid undersökningar är det möjligt att använda två olika sätt för att bedöma och mäta 

kvalitén på resultatet och det är validitet samt reliabilitet.26  

Validitet är som ett mätinstrument och vid en undersökning är validitet ett väldigt viktigt 

krav. Det går ut på att mäta ifall undersökningen faktiskt mäter det som är tänkt att mätas, 

om den gör det så är undersökningen valid. 27 I vårt fall var undersökningen valid då 

uppsatsens respondenter var väldigt väl insatta i ämnet. Både vid de personliga intervjuerna 

samt vid mejlkontakterna hade respondenterna möjligheten att studera frågorna i förväg 

                                                           
25

 Egen bearbetning 
26

 Ejvegård, R. 2003, s.70  
27

 Eriksson, L T. & Wiedersheim, F. 2006, s. 61 
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samt att ställa motfrågor vid eventuella otydligheter. Detta gör att uppsatsens trovärdighet 

ökar. 

Reliabilitet används för att säkerställa hur tillförlitlig och användbar informationen är av ett 

mätinstrument.28 I och med detta menas det att undersökningen ska kunna göras om en 

gång till på ett liknande sätt och få ett liknande resultat. Därför krävs det att det finns en 

tydlig beskrivning av undersökningens tillvägagångssätt. 29 Det kan vara svårt att göra en 

liknande undersökning med liknande svar i framtiden då uppsatsens ämne med K2 och K3 

reglerna är nya samt att reglerna har och kommer att förändras. Idag är inte revisorer och 

företag insatta i ämnet utan enbart myndigheter och redovisningsexperter som arbetar med 

framtagandet av regelverken. Då det inte fanns så många respondenter inom området samt 

att deras åsikter förmodligen ändras vartefter reglerna ändras så kan det bli svårt att göra 

om en exakt likadan undersökning.  

2.6 Källkritik  

För att få en mer vetenskaplig tyngd i uppsatsen är det en viktig aspekt att vara kritisk till de 

källor som används.30 Uppsatsen bygger i huvudsak på primära källor men även sekundära 

källor finns vilket gör att det är viktigt att visa källornas trovärdighet, äkthet och oberoende. 

Det är även viktigt att kritiskt granska källorna då dessa kan vara påverkade av författarens 

personliga åsikter eller ställning31.   

En av de viktigaste källorna till uppsatsen är BFN:s hemsida vilket vi anser är en legitim källa 

då det är denna myndighet som har tagit fram K-projekten. Det är väldigt viktigt för BFN att 

vara transparenta och ärliga då de ansvarar för utvecklingen av god redovisningssed i 

företagens bokföring och offentliga redovisning i Sverige. Då det är relativt nytt med K2- och 

K3-projekten finns det inte många vetenskapliga artiklar som behandlar dessa. Men för att 

skaffa oss en bredare uppfattning om K-projekten har vi tagit del av andra typer av artiklar 

såsom artiklar från tidsskriften Balans. 

Respondenterna i uppsatsen är trovärdiga och oberoende då de inte besitter något 

egenintresse. Anledningen till det är att de representerar olika myndigheter och en av 

respondenterna är pensionerad revisor. Vi anser att den pensionerade revisorn inte besitter 

mindre information eller kunskap på grund av sin pensionering. Detta är något som vi enbart 

ser som positivt då han varit i branschen i många år och har stor erfarenhet inom 

redovisningsområdet. 

                                                           
28

 Ejvegård, R. 2003, s.70 
29

 Christensen, L. et al 2001, s.308 
30

 Thurén, T. 2005 s.13 
31

 Ibid 
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3. Referensram 

I denna del av uppsatsen beskrivs syftet och utvecklingen med redovisning. Vidare beskrivs K-

regelverken samt de principer och regler som innefattas. Avslutningsvis beskrivs de skillnader 

som finns mellan K2 och K3. 

3.1  Redovisningens utveckling och syfte 

Teorier och principer angående redovisning kan hänföras ända tillbaka till 1800-talet. De 

tidigaste studierna förklarade enbart redovisningens praktiska implementerande. Det var 

först cirka 100 år senare, i början av 1900-talet som det kom förklarande teorier som 

klargjorde det bakomliggande och varför det praktiska inom redovisningen såg ut som det 

gjorde. På den tiden fanns det ett klart samband mellan nationalekonomi och 

redovisningsforskningen. Denna forskning eftersträvade att genom mikroekonomiska 

modeller försöka framställa och förbättra grunder för ett rättvisande resultatarbete.32 I och 

med samhällets utveckling med följder av globalisering och ny informationsteknik har 

redovisningen och dess omfattning hela tiden utvecklats och blivit mer komplex.33 

Redovisningsområdet har utvecklats väldigt mycket det senaste decenniet. Inom den 

svenska lagstiftningen för redovisning har en central del varit att i stort sett alla företag i 

Sverige ska tillämpa samma redovisningsprinciper. Redovisningsreglerna har även påverkats 

av de internationella redovisningsstandarderna och anpassats till EG-rätten.34 

I Sverige är alla aktiebolag, ekonomiska föreningar och andra större företag 

bokföringsskyldiga. Enligt detta ska en årsredovisning upprättas och innehålla 

resultaträkning, balansräkning, noter och förvaltningsberättelse.35  

Enligt många amerikanska studier och böcker brukar syftet med redovisningen förklaras med 

att den ska tillhandahålla information som är användbar vid ekonomiskt beslutsfattande.36 

Redovisningens information är till för att tillgodose företagets intressenter, dessa kan finnas 

både externt och internt inom företaget. Det är anledningen till att det finns både intern och 

extern redovisning.37 Den externa redovisningen består av årsredovisningar och används av 

intressenter till företaget38 Med denna information ska intressenterna kunna skapa sig en 

bild om företagets ekonomiska ställning och framtid.39 Den interna redovisningen innehåller 

mer detaljer än den externa redovisningen. Syftet med den interna redovisningen är att 

uppfylla krav som finns ifrån interna aktörer som t.ex. företagsledning och enhetschefer. En 

annan skillnad med den interna redovisningen är att den inte är styrd av principer och lagar 

                                                           
32

 Artsberg, K. 2005, s. 67-68 
33

 Ibid. s.13,15 
34

 Broberg, A. 2008. s:10 
35

 BFL (1999:078) & ÅRL (1995:1554) 
36

 Nilsson ,S. 2005 s.16 
37

 Ax mfl. 2007 s. 451 
38

 Falkman, P. 2000 s. 14 
39

 Törnqvist, U. 1997 s. 39 
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som den externa är. Detta är bra för företaget som då kan utforma den interna 

redovisningen efter deras specifika behov.40 

Utifrån dessa behov som de olika intressenterna besitter har det skapats fem stycken 

kvalitetskrav vid framställande av årsredovisning. De olika kraven är att redovisningen ska 

vara relevant, tillförlitlig, verifierbar, jämförbar samt att det ska finnas validitet. 41 

Relevant - redovisningen ska innehålla relevant information så att den kan ligga till grund 

för beslutsfattande.  

Tillförlitlig - redovisningen ska avspegla en rättvis ekonomisk verklig bild av företaget.  

Verifierbar - alla affärshändelser och transaktioner som finns inom företaget ska vara 

åskådliggjorda.  

Jämförbar - företagets redovisning ska kunna jämföras både med andra företag men även 

över tiden för ett enskilt företag.  

Validitet - redovisningen ska spegla de sidor av företaget som vill visas, det är viktigt att 

det finns samband mellan språk och verklighet.42 

3.2  Grundläggande principer 

Enligt årsredovisningslagen ska årsredovisningen upprättas på ett överskådligt sätt, ge en 

rättvisande bild samt upprättas enligt god redovisningssed.43 De företag som väljer att följa 

K2-reglerna ska gå efter BFN:s allmänna råd för årsredovisning i mindre aktiebolag (BFNAR 

2008:1).44 K3 företagen ska följa ÅRL om inte annat anges enligt tillämpningarna för 

allmänna råd.45 

De grundläggande principer som ska följas vid upprättande av årsredovisning är rättvisande 

bild och god redovisningssed, fortlevnadsprincipen, konsekvensprincipen, 

försiktighetsprincipen, periodiseringsprincipen, post för post principen, principen om 

bruttoredovisning och kvittningsförbud samt kontinuitetsprincipen. 

3.3  BFN:s K-projekt 

BFN är en myndighet under regeringen (Finansdepartementet). Huvudansvaret för BFN är 

att utveckla god redovisningssed i företagens bokföring och externa redovisning.46 För att 

göra det ger nämnden ut allmänna råd och informationsmaterial inom området, råden går 

att hitta i BFNAR. Deras uppgift är att ge information, allmänna råd, vägledning och 

                                                           
40

 Ax mfl. 2007 s. 451 
41

 Smith, D. 2006 s. 25 
42

 Ibid 
43

 ÅRL kap 2 § 2-3 
44

 BFNAR 2008:1 
45

 BFN K3 Utkast, s.14 
46

 BFN Hemsida 
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uttalanden till icke noterade företag. Företagen är dock inte formellt bindande till råden men 

de ska ändå följas då de är tolkningar från ÅRL och BFL och kan i och med att de inte 

efterföljs bli lagöverträdelse. En annan viktig uppgift BFN har är att delta i utredningar och 

yttra sig i författningsförslag.47 

Det första steget mot det så kallade K-projektet togs redan i början av 2000-talet, då var det 

BFN och skatteverket som inledde ett samarbete för att skapa förenklingar för mindre 

företag. Anledningen till detta förfarande var att det befintliga regelverket angående råd och 

uttalanden om redovisningen ansågs alltför omfattande och avancerat för mindre företag.48 

En annan anledning var att BFN ansåg att de svenska reglerna skulle närma sig den 

internationella utvecklingen. 49 Grundtanken med det nya regelverket är att det ska förenkla 

för företagen vad gäller redovisningen. Med dessa kategorier ska allting finnas samlat på ett 

och samma ställe till skillnad från de gamla reglerna där allt var utspritt och uppdelat på 

olika områden, t.ex. en vägledning för varulager och en annan vägledning för intäkter osv.50  

Det var först år 2004 som K-projektet påbörjades och innebar att förenklingar skulle 

genomföras för mindre företag. Dessa förenklingar skulle även kunna innebära fördelar för 

andra intressenter.51 Utifrån företagens form och storlek skulle allmänna råd sättas upp och 

de olika företagsformerna delas upp i olika kategorier. Uppdelningen av företag har ändrats 

med tiden och nu delas de upp efter hur företagen ska avsluta året enligt BFL: s regler. Enligt 

BFL kan året avslutas på fyra olika sätt: 52 

 Ett förenklat årsbokslut 

 Ett årsbokslut 

 En årsredovisning 

 En årsredovisning enligt IAS/IFRS regler  

3.3.1 Indelningen av företag i K-regelverken 

Bokföringsnämndens syfte och mål var att underlätta för mindre företag vad gäller 

redovisningen. Därför var en uppdelning i olika grupper nödvändig, uppdelningen av företag 

blev fyra kategorier vid namn K1, K2, K3 och K4. K1 består av de minsta företagen och K4 

består av de största företagen. Företagen delades in enligt olika gränsvärden för att passa in 

i någon av kategorierna.53 

Det är möjligt för ett företag att följa de regelverk som finns i den högre kategorin om de 

inte vill följa de regelverk i den kategori de egentligen tillhör. Tillexempel kan ett K2 företag 

                                                           
47

 BFN Hemsida 
48

 Broberg, A. 2007 s.10 
49

 BFN Information 2004 
50

 FAR SRS 2010 Samlingsvolym 
51

 Broberg, A. 2008. s: 10 
52

 BFN Information K-projektet 2009 
53

 FAR 2006 
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följa de regler som gäller för K3 företag. Ifall detta görs ska reglerna följas i sin helhet och 

företagen får därmed inte blanda de olika regelverken.54 

K1-kategorin innefattar de allra minsta företagen som enskilda näringsidkare och små 

handelsbolag. Företag inom denna kategori får ha en nettoomsättning på högst 3 miljoner 

kronor. Målet med regelverket är att förenkla för företagen och detta ska ske genom att 

redovisnings- och beskattningsregler sammankopplas samt att den löpande bokföringen 

synkroniseras med deklarationen.55  

K2-kategorin innefattar de näst minsta företagen som består av mindre aktiebolag och 

ekonomiska föreningar men även de enskilda näringsidkare och handelsbolag som inte kan 

tillämpa regelverket för K1. För att passa in i kategorin K2 måste företaget uppfylla minst två 

av följande kriterier: inte mer än 50 anställda, inte mer än 40 miljoner i balansomslutning 

eller inte mer än 80 miljoner i nettoomsättning56. 

K3-kategorin är den första kategorin för större företag och innefattar större icke-noterade 

aktiebolag samt ekonomiska föreningar som ska överskrida minst två av de kriterier som 

angavs för K2-företag. Dessa kriterier måste vara uppfyllda två år i rad.57 

K4-kategorin består av de största företagen som är börsnoterade aktiebolag samt de som 

ska upprätta koncernredovisning. De företag som innefattas i K4 ska följa de internationella 

regler och normer som finns enligt IFRS och IAS.58 

En förenklad och mer överskådlig bild kan se ut på följande sätt:59 

 K1 – små enskilda näringsidkare och små handelsbolag ägda av fysiska personer 

 K2 - mindre aktiebolag och ekonomiska föreningar 

 K3 - större företag som inte ska följa IFRS 

 K4 - företag som ska följa IFRS i koncernredovisningen 

Året för aktiebolag ska alltid avslutas med en årsredovisning och där kommer K3 att vara 

huvudregelverket. BFN arbetar just nu med att ta fram en modell för K3 som passar alla 

företagsformer. De företag som passar in på kategorin för mindre företag får om så önskas 

använda sig av det regelverk som innefattas av K2.60 Nedan följer en bild över sambandet 

mellan hur företaget avslutar året och vilket K-regelverk de kommer tillhöra (se figur 2). 
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 BFN K-projekt 
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 Overud, M 2009 
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 BFL 6 kap 1 § 
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 ÅRL 1 kap. 3 § 
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Figur 2, Hur räkenskapsåret ska avslutas enligt BFNs regelverk
61

 

3.3.2 K2 

Målet med det K2-regelverk som funnits sedan den 31 december 2008 är att reglerna ska 

vara enkla, tydliga och heltäckande. BFN vill underlätta för de företag som uppfyller kraven 

för K2 och minska deras administrativa börda genom att ge dessa företag ett förenklat och 

samlat regelverk med färre bedömningar och valmöjligheter.62 K2-regelverket grundar sig på 

försiktighetsprincipen vilket innebär att det inte är tillåtet att värdera till verkligt värde. Det 

finns några förenklingsregler i K2, exempelvis får nyttjandeperioden för maskiner och 

inventarier i redovisningen fastställas schablonmässigt till fem år.63 

I och med regelverkets förenkling kommer reglerna att finnas samlade på ett och samma 

ställe. Fördelen med detta är att den som upprättar redovisningen inte behöver känna sig 

osäker på vilket råd det är som gäller eller vart dessa råd går att finna. I K2 kommer det stå 
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att information inte ska hämtas ifrån något annat ställe. Det är även en fördel för de små 

företag som inte har stor kunskap inom redovisningen att det inte finns flera olika 

alternativa lösningar till de principer som finns. En annan fördel med K2 är att det finns 

tabeller att följa för att till exempel se när en intäkt ska klassificeras eller tas upp som en 

intäkt etcetera.64 

Det som kan anses som en nackdel är att K2 är lite strikt i och med att andra regelverk inte 

tillåts. En följd av detta blir att olika företag eller olika branscher inte kan anpassa 

redovisningen efter det som passar bäst för just den branschen. Det leder i sin tur till att det 

kan uppstå en missvisande bild av verksamheten. En annan nackdel som kan uppstå är att 

det skapas en osäkerhet och tvivel på att ett bokslut som är upprättat enligt K2 inte ger lika 

bra information som t.ex. ett K3-bokslut gör. En eventuell påverkan av detta kan bli att 

banker kräver att en del av företagen upprättar årsredovisning enligt K3 för att på så sätt 

känna sig trygga och kunna ha säkerhet.65     

3.3.3 K3 

K3 kommer att vara huvudregelverket för onoterade företag i Sverige. Målet med K3 är att 

det ska vara ett kortfattat och lättförståeligt regelverk. K3 är i princip en samordning av 

BFN:s nuvarande regler för större företag, Redovisningsrådets RR1-RR29 och IASB:s SME 

projekt.66 K3 är ett självständigt regelverk, vid sidan av ÅRL är IFRS för SME en viktig 

utgångspunkt för regelverket67. Kapitelindelningen i K3 är densamma som i SME och 

kommentartexten i K3 är till största delen hämtad från SME. Men det finns några skillnader 

mellan SME och K3 och dessa har uppstått när BFN har anpassat SME efter svensk 

lagstiftning, exempelvis finns det regler i ÅRL som inte finns i SME. Hänsyn måste även tas till 

aktuell skattelagstiftning samt aktiebolagslagen.68 

Idag ska K3 företagen tillämpa de redovisningsregler som följer av ÅRL och BFN, utöver dessa 

ska de tillämpa BFNAR 2000:2 samt redovisningsrådets rekommendationer och uttalanden 

om de inte följer IFRS. Men när K3-regleverket träder i kraft kommer berörda företag vara 

tvungna att redovisa enligt antingen K2- eller K3-regelverket.69 K3-regelverket ska tillämpas 

på årsredovisningar som upprättas för räkenskapsår som inleds närmast efter 31 december 

2012. Det ska även tas fram allmänna råd som behandlar byte mellan K-regelverken.70 

Företagen som uppfyller kraven för K3 har haft möjligheten att redovisa enligt det 
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kommande K3-regelverket sedan 1 januari 201171, men detta har med tiden blivit uppskjutet 

till den 1 januari 2012.72 

3.4 Skillnader mellan K2 och K3 

Den största skillnaden är att reglerna i K3 är mer principbaserade än K2:s regler medan K2:s 

är mer regelbaserade. I och med de förenklingar som finns i K2 är det inte tillåtet att 

använda sig av vissa möjligheter som finns i ÅRL. Ett exempel på det är möjligheten att 

värdera finansiella instrument till verkligt värde. Utifall ett företag passar in på kategorin 

som mindre så har de möjligheten att avstå från K2-regelverket, det vill säga det förenklade 

för att istället använda sig av K3. Skulle det vara aktuellt så behöver dock inte företaget 

tillämpa de regler som större företag eller publika aktiebolag måste göra enligt ÅRL. Exempel 

på det är att K2-företag som redovisar enligt K3 inte behöver upprätta kassaflödesanalys 

som K3-företagen måste göra.73 Nedanstående tabell beskriver vad som ska ingå i K2 

respektive K3. Först presenteras regelverkens innehåll kort i en sammanfattande tabell och 

därefter förklaras det mer utförligt. Det i tabellen som är i fet stil är gemensamt för båda 

regelverken, det övriga i K3-kolumnen är skillnader och tillägg mot innehållet i K2.  

Tabell 2, Sammanfattning över skillnaderna
74

 

Område K2 K3 

Årsredovisningen Förvaltningsberättelse, 
resultaträkning, balansräkning samt 
förenklat notsystem. 
Kostnadsslagsindelad resultaträkning.  

Förvaltningsberättelse, resultaträkning, 
balansräkning, utförligt notsystem. 
Kostnadsslagsindelad- eller 
funktionsindelad resultaträkning. 
Kassaflödesanalys, rapport för förändring 
i eget kapital, information om utländska 
filialer samt användning av finansiella 
instrument. Tillåtet att lägga till rubriker 
och poster. Egna poster för 
skattefordringar samt uppskjuten skatt.   

Immateriella 
anläggningstillgångar 

Egenupparbetade ska tas upp som en 
kostnad. Förenklade 
avskrivningsregler.  

Egenupparbetade får tas upp som en 
kostnad eller tillgång. Ej förenklade 
avskrivningsregler. Uppskrivning tillåtet.  

Materiella 
anläggningstillgångar 

Förenklade avskrivningsregler. 
Tillgångar får redovisas direkt som en 
kostnad om de understiger 10 000 
kronor.    

Ej förenklade avskrivningsregler. Maskiner 
och inventarier får skrivas upp. 
Avskrivningar av enheter delas upp i olika 
delar. Tillgångar får ej redovisas direkt 
som en kostnad.     

Finansiella 
anläggningstillgångar 

Värderas till lägsta av 
anskaffningsvärde och 
nettoförsäljningsvärde.  

Värderas till lägsta av anskaffningsvärde 
och nettoförsäljningsvärde. Får även 
värderas till verkligt värde. Värdet kan 
skrivas upp eller ned. Redovisa 
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uppskjuten skatt.  

Varulager Ska värderas enligt lägsta värdes 
principen. 

Får värderas enligt lägsta värdes 
principen. Schablonmetod får användas 
för fastställandet av anskaffningsvärdet.  

Skulder Beräkningen av semesterlöneskulden 
ska ske individuellt. Endast 
lagstadgade arbetsgivaravgifter ska tas 
med.  

Tillåtet att värdera till nuvärde. Vissa 
finansiella instrument ska klassificeras 
som eget kapital även fast det är en skuld 
definitionsmässigt. Alla 
arbetsgivaravgifter ska tas med.    

Avsättningar Vissa avsättningar frivilliga.  Nuvärdesberäkning för avsättningar som 
regleras inom 10 år. Avsättningar för 
informella åtaganden tillåtet. Ej frivilliga 
avsättningar. Lämna upplysningar.      

Intäkter Finns tabeller som förenklar. Ej 
periodisera understigande 5000 
kronor. 

Ej förenklade tabeller. Värdera till verkligt 
värde. Måste periodisera.   

Kostnader Princip om att utgifter ska matchas 
mot intäkter. Ej periodisera 
understigande 5000 kronor eller som 
är årligt återkommande. 

Ej matchningsprincipen. Måste 
periodisera.   

3.4.1 Årsredovisningen      

Årsredovisningen ska enligt K2 innehålla förvaltningsberättelse, resultaträkning, 

balansräkning samt noter.75 Samma krav ställs i K3 med tilläggen: eventuell rapport av 

förändring i eget kapital och eventuell kassaflödesanalys. De mindre företagen som väljer att 

redovisa enligt K3 behöver inte upprätta en kassaflödesanalys.76  

Förvaltningsberättelsen ska enligt K2 innehålla verksamheten (allmänt om verksamheten, 

väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret, forskning och utveckling, egna aktier, 

verksamhet enligt miljöbalken), flerårsöversikt och resultatdisposition.77 Det som skiljer K3 

från K2 gällande förvaltningsberättelsen är att K3 dessutom ska innehålla information om 

utländska filialer, användning av finansiella instrument samt information om icke-finansiella 

upplysningar.78  

Enligt K2 ska resultaträkningen vara upprättad enligt en kostnadsslagsindelad 

resultaträkning. Det är inte tillåtet att lägga till ytterligare rubriker, underrubriker eller 

poster i resultaträkningen enligt K2.79 Skillnaden i K3 är att det finns valmöjlighet för 

resultaträkningens uppställningsform, det går att välja antingen kostnadsslags- eller 

                                                           
75

 Broberg, A. 2007 s.51 
76

 BFN K3 utkast, s.30 
77

 Broberg, A. 2007 s.60 
78

 BFN K3 utkast, s.31-35 
79

 Broberg, A. 2007 s.51 



18 

 

funktionsindelad resultaträkning. I K3 är det även tillåtet att lägga till underrubriker och 

delresultat.80  

Balansräkningen ska enligt K2 på balansdagen visa företagets alla tillgångar, skulder och eget 

kapital samt avsättningar. Detsamma gäller för balansräkningens poster som det gör för 

resultaträkningens poster, det vill säga att det inte är tillåtet att lägga till rubriker, 

underrubriker eller poster till balansräkningen.81 Det som gäller i K3 är detsamma som i K2 

samt att ställda panter och ansvarsförbindelser ska tas upp inom linjen. K3-företagen ska 

även ta upp egna poster för aktuella skattefordringar samt uppskjuten skatt. I K3 ska även 

företagen göra korrigeringar i posterna för att informationen i balansräkningen ska bli 

relevant och lättförståelig för användaren.82    

Noterna ska tillämpas i både K2- och K3-regelverket och ska innehålla upplysningar om de 

redovisningsprinciper som tillämpats, upplysningar som krävs enligt ÅRL samt upplysningar 

till balans- och resultaträkningen.83 Noterna i K3 ska även innehålla valda värderingsprinciper 

och upplysningar till kassaflödesanalysen.84    

3.4.2 Immateriella anläggningstillgångar 

En immateriell anläggningstillgång kan till exempel vara forskning och utveckling, patent, 

licenser, goodwill etcetera. Redovisning av immateriella anläggningstillgångar innebär en del 

begränsningar om redovisningen sker enligt K2-regelverket, exempelvis får inte en 

egenupparbetad immateriell anläggningstillgång tas upp som en tillgång.85 Den 

egenupparbetade immateriella anläggningstillgången ska istället tas upp som en kostnad 

vilket gör att företagets egna kapital minskar.86  Det som skiljer i K3 är att där får en 

egenupparbetad immateriell anläggningstillgång tas upp som en tillgång, detta kan redovisas 

enligt två olika principer. Principerna som kan tillämpas är kostnadsföringsmodellen eller 

aktiveringsmodellen, den princip som väljs ska tillämpas konsekvent. 

Kostnadsföringsmodellen innebär att alla utgifter som uppkommer på grund av den 

egenupparbetade immateriella anläggningstillgången redovisas som kostnader när de 

uppstår. Den andra principen, aktiveringsmodellen, innebär att de utgifter som uppkommer 

under forskningsfasen ska kostnadsföras när de uppstår och de utgifter som uppstår under 

utvecklingsfasen ska kostnadsföras när vissa särskilda förutsättningar är uppfyllda, exempel 

på en förutsättning är att företaget har för avsikt att färdigställa den immateriella 

anläggningstillgången och att använda eller sälja den.87 Men enligt K2-regelverket ska en 
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egenupparbetad immateriell anläggningstillgång kostnadsföras vid det tillfälle som den 

uppstår.88  

Vid tillämpning av K2 så finns det några förenklingar gällande avskrivningen på en 

immateriell anläggningstillgång. Exempelvis får tillgången alltid skrivas av på fem år även om 

företaget kan beräkna en längre nyttjandeperiod. Men vid tillämpning av denna metod så 

ska restvärdet anses vara noll. 89 Vid tillämpning av K3 används ÅRL:s bestämmelser kring 

avskrivning på immateriella anläggningstillgångar. I ÅRL står det bland annat att 

nyttjandeperioden på en immateriell anläggningstillgång ska anses vara högst fem år om inte 

annan tid med säkerhet kan fastställas. Enligt K2-regelverket får inte immateriella 

anläggningstillgångar skrivas upp medan K3-regelverket säger att en uppskrivning får ske om 

tillgången har ett tillförlitligt och bestående värde som markant överstiger det bokförda 

värdet.90       

3.4.3 Materiella anläggningstillgångar 

En materiell anläggningstillgång är exempelvis byggnader, maskiner, inventarier och mark. 

Det är alltså tillgångar som är till för att användas för stadigvarande bruk. Det finns en del 

förenklingar gällande materiella anläggningstillgångar vid tillämpning av K2, ett exempel på 

det är att avskrivning på maskiner och inventarier får ske schablonmässigt på fem år oavsett 

nyttjandeperiod. Men vid tillämpning av avskrivningsschablonen så ska restvärdet anses vara 

noll.91 K3-regelverkets regler för avskrivningar är inte lika enkla som K2-regelverkets är. I K3 

ska anläggningstillgången skrivas av som en helhet över nyttjandeperioden. Tillgångens 

restvärde och nyttjandeperiod ska prövas om det finns en indikation på att den tidigare 

uppskattningen har förändrats. Nyttjandeperioden bestäms utifrån följande faktorer:92 

- Förväntad användning av tillgången 

- Förväntat slitage beroende på olika driftsfaktorer 

- Legala eller liknande begränsningar avseende tillgångens användande 

Vid tillämpning av K3 ska dessutom en avskrivningsmetod väljas, antingen en linjär, degressiv 

eller en produktionsberoende metod.93    

Enligt K2 får inte maskiner och inventarier skrivas upp utan de enda tillgångarna som får 

skrivas upp är mark och byggnader. 94 I K3 däremot får anläggningstillgångar skrivas upp om 

de har ett tillförlitligt och bestående värde som markant överstiger det bokförda värdet.95 

Anläggningstillgångarna ska värderas var för sig enligt K2. En enhet bestående av flera delar 
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ska värderas som en anläggningstillgång om delarna är beroende av varandra.96 Men 

tillämpas K3 så ska en enhet med flera delar skrivas av per del och beräkna 

anskaffningsvärdet per del om det förväntas vara skillnad i förbrukningen av dessa delar. 

Men är det ingen skillnad i förbrukningen så ska enheten ses som en anläggningstillgång.97 

Vid tillämpning av K2 får tillgångar redovisas direkt som en kostnad om dessa har en 

livslängd på högst tre år och ett värde på högst 10 000 kronor exklusive moms.98          

3.4.4 Finansiella anläggningstillgångar 

Finansiella anläggningstillgångar finns i balansräkningen som olika delposter, exempelvis 

fordringar hos koncernföretag, andelar i koncernföretag, andra långfristiga 

värdepappersinnehav och lån till delägare och närstående. Finansiella anläggningstillgångar 

ska enligt K2-regelverket värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och 

nettoförsäljningsvärdet.99 Däremot får finansiella anläggningstillgångar värderas på 

ytterligare ett sätt vid tillämpning av K3-regelverket, det är värdering till verkligt värde.100    

Tillämpas K2 vid redovisningen så redovisar inte företagen uppskjuten skatt och värdet på en 

finansiell anläggningstillgång kan inte heller skrivas upp.101 Det som skiljer i K3 är att 

uppskjuten skatt ska redovisas och att en finansiell anläggningstillgång kan skrivas upp eller 

ned vid behov. Tillgången ska i sådant fall vara värd betydligt mer än det bokförda värdet 

samtidigt som värdet är tillförlitligt och bestående.102 Vid tillämpning av K2 ska varje 

anläggningstillgång värderas var för sig men undantaget är värdepappersportföljer som får 

värderas som en helhet, detta trots att den kan innehålla flera olika överlåtbara värdepapper 

och fondandelar.103 Även i K3 får en värdepappersportfölj värderas som en helhet.104       

3.4.5 Varulager 

Varor i lager är omsättningstillgångar som är menade att säljas i den löpande verksamheten 

eller under tillverkning för att säljas. Vid tillämpning av K2 ska anskaffningsvärdet för lagret 

bestämmas vid värderingstidpunkten och varje varas nettoförsäljningsvärde ska bedömas. 

Denna värdering överensstämmer med lägsta värdet principen. Beräkningen av 

nettoförsäljningsvärdet på varan behöver inte göras om det är tydligt att 

nettoförsäljningsvärdet är större än anskaffningsvärdet.105 Vid tillämpning av K3 får en 

schablonmetod användas för fastställandet av anskaffningsvärdet för varor i lager, detta får 

endast ske om schablonmetoden ger ett värde som är jämförbart med anskaffningsvärdet. 

Vid tillämpning av denna metod ska en omprövning ske regelbundet och en revidering ska 
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ske om det är nödvändigt. Huvudregeln i K3 är att varje vara individuellt ska värderas till det 

lägsta av dess anskaffningsvärde eller nettoförsäljningsvärde. Men en kollektiv värdering kan 

göras men då måste det vara homogena varugrupper. Vid värdering ska hänsyn tas till 

inkurans.106           

3.4.6 Skulder 

Skulder i ett företag kan definieras som en befintlig förpliktelse till följd av inträffade 

händelser samt att det väntas orsaka en utströmning av resurser, exempel på det kan vara 

att betala en faktura eller amortera på ett banklån. Enligt K2-regelverket är det inte tillåtet 

att värdera skulder till nuvärde utan det ska istället värderas till det värde som är nödvändigt 

för att betala förpliktelsen, t.ex. enligt beloppet på en faktura. 107 Enligt K3 ska vissa 

finansiella instrument klassificeras som eget kapital även fast de motsvarar definitionen för 

en skuld. Anledningen till det är att de representerar en residual rätt i företagets 

nettotillgångar. Om det har tagits beslut om utdelning eller återbetalning av en post i eget 

kapital ska denna klassificeras som en skuld.108 I K2 ska beräkningen av semesterlöneskulden 

ske individuellt för varje enskild anställd. Enligt K2 är förenklingen att endast de lagstadgade 

arbetsgivaravgifterna tas med, det är dessa som står med i skattedeklarationen. Det får dock 

under vissa omständigheter göras beräkningar enligt schablonmässiga grunder.109 

3.4.7 Avsättningar 

En avsättning är en post i balansräkningen och kan hänföras till förpliktelser som hänförs 

från årets eller ifrån tidigare års räkenskaper. De ska även på balansdagen vara säkra eller 

sannolika till sin förekomst men ovissa till belopp eller tidpunkten när de ska infrias. 

Pensioner, dolda skatter och garantiåtaganden är exempel på avsättningar.110 

Enligt K2 så behövs det inte göras någon nuvärdesberäkning för avsättningarna som regleras 

inom 10 år och detta ses som en stor lättnad. Företag som redovisar enligt K2 ska redovisa 

en avsättning när företaget har ett åtagande enligt ett avtal, det är sannolikt att ett utflöde 

av resurser krävs samt att företaget kan göra en tillförlitlig uppskattning av beloppet. 

Företag får dock inte göra avsättningar för informella åtaganden, vilket är tillåtet enligt K3. 

Enligt reglerna i K2 så är vissa avsättningar frivilliga, t.ex. om de totala avsättningarna 

överstiger 25 000 kronor eller 10 procent av företagets eget kapital är företaget skyldigt att 

redovisa detta som avsättning. Detta gäller dock inte för avsättningar gällande 

pensionsförpliktelser samt löneskatt.111 

I K3 ska avsättningarna upptas till nuvärdet av det belopp som företaget förväntar sig krävas 

för att fullfölja förpliktelsen. Varje år ska företag enligt K3 omprövas och justeras till ett 
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värde som på bästa möjliga sätt avspeglar det aktuella beloppet som krävs för att fullfölja 

förpliktelsen. De tidigare justeringarna av avsättningarna ska redovisas mot 

resultaträkningen. Den del av avsättningen som ses som en ökning efter 

nuvärdesvärderingen ska redovisas som en räntekostnad. En annan sak som skiljer sig är att i 

K3 ska företagen lämna en del upplysningar, de ska bl.a. specificera varje slag av avsättning. 

För varje slag av avsättning ska företagen även lämna uppgifter om förväntade gottgörelser, 

om det finns indikation på osäkerheten beträffande belopp eller tidpunkt och en beskrivning 

om förpliktelsens karaktär samt förväntat belopp och tidpunkt.112 

3.4.8 Intäkter 

Definitionen av en intäkt kan beskrivas som en inkomst för företagen som uppstår i samband 

med att en prestation fullbordas, t.ex. att en tjänst slutförs eller att varor levereras till 

köparen. I både K2 och K3 är det tydligt beskrivet när och hur företagen ska redovisa en 

intäkt. I K2 finns det tabeller som företagen kan följa för att se när risker och förmåner 

övergår till köparen från säljaren.113 Enligt K3 ska företagen värdera en intäkt till det verkliga 

värdet av det som erhållits eller kommer att erhållas i framtiden, dvs. nuvärdet.114 En annan 

skillnad i K2 gentemot K3 är att i K2 behöver inte företagen periodisera inkomster som 

understiger 5 000 kronor. Detta har både för- och nackdelar, fördelen är att företagen 

slipper handskas med småbelopp, nackdelen blir att företagen blir tvungna att följa 

förenklingen i sin helhet och kan därmed inte frångå den.115 

3.4.9 Kostnader 

Definitionen för en kostnad kan beskrivas som en utgift som uppstår för företagen i samband 

med att en resurs anskaffas. Precis som för intäkterna finns det grundläggande principer för 

hur och när en kostnad ska redovisas. Men för K2- företagen finns en ytterligare princip som 

beskriver att en utgift ska redovisas som en kostnad i det räkenskapsår om det är möjligt att 

koppla den till en speciell inkomst som redovisats som intäkt samma period, dvs. 

matchningsprincipen.116 

Detsamma gäller för kostnader som för intäkter vad gäller att K2- företagen inte behöver 

periodisera om summan understiger 5 000 kronor. Företagen behöver inte heller periodisera 

utgifter som är återkommande från år till år, ett krav är dock att de inte får skilja mer än 20 

procent från de föregående åren. Möjligheten att använda dessa förenklingsregler finns inte 

för K3- företagen.117 
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4. Empiri 

I denna del av uppsatsen kommer vi att beskriva respondenterna som vi har intervjuat samt 

att redogöra för den information som framkom under intervjuerna. 

4.1 Intervjupersoner 

Lena Sjöblom är utbildad civilekonom och har varit revisor i fyra år. Hon har även arbetat på 

PwC med redovisningsfrågor i 20 år och är auktoriserad redovisningskonsult. Lena har varit 

lärare på PwC och SRF, hon har dessutom suttit med i redovisningsexpertgruppen SRF och 

svarat på remisser angående K1, K2 och K3. Idag är Lena ansvarig för redovisningstjänster 

inom Far. Hennes yrkeserfarenheter av K2 och K3 är att hon har skrivit remissvar samt 

arbetat med mallar och annan implementering av K2.  

Sven Erik Ring har arbetat som revisor i Ernst & Young i 17 år och har varit auktoriserad 

revisor i 22 år. Han gick i pension 2006 och har därefter arbetat som redovisningskonsult. 

Han har ända sedan framtagandet av K-regelverken varit engagerad och intresserad av 

dessa. Sven Erik har en viss erfarenhet av K2 då han gjort en del K2-bokslut. Han har inte 

arbetat med K3 eftersom det inte är klart än men han har undersökt vad K3-utkastet 

innebär.  

Claes Eriksson har arbetat 17 år på Deloitte och sex år på BFN. Idag arbetar Eriksson på SRF. 

Erikssons erfarenheter av K2 och K3 består av att han har varit med vid framtagandet av 

regelverken. Han har aldrig arbetat med regelverken från företagets synvinkel utan enbart 

svarat på frågor angående regelverken. 

4.2 Allmänt om K2 och K3 

De största skillnaderna mellan K2 och K3 kommer enligt Sjöblom att vara att K2 är 

regelbaserat medan K3 är principbaserat. Ring menar att de största skillnaderna kommer att 

ligga i upplysningsbitarna, det vill säga förvaltningsberättelsen samt noterna. Ring tror inte 

att de schablon- och förenklingsregler som finns i K2 kommer att medföra någon större 

betydelse då det inte blir någon skillnad i årets resultat. Eriksson säger att det principiellt 

finns ett antal saker som inte är tillåtet i K2, att ta upp egenupparbetade immateriella 

tillgångar, uppskrivningar samt värdering till verkligt värde. Han påpekar även att K2 är 

regelbaserat och K3 är principbaserat. En annan skillnad enligt Eriksson är att det kommer 

att ge ett visst utrymme för tolkning i K3 men där det i K2 bara finns ett svar. Slutligen på 

frågan svarar Eriksson att K3 i dagsläget inte är klart och det inte går att säga exakt vart det 

landar, men i redovisningen av leasingavtal och komponentavskrivningar kan det komma att 

bli stora skillnader. 

Både Ring och Sjöblom anser att företag som har möjlighet att välja antingen K2 eller K3 bör 

välja K2. Ring menar att det är alldeles för mycket onödig information i K3 för ett K2-företag, 

då de måste skriva om riskens exponering samt valutarisker vilket är ointressant då små 
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företag inte har sådana risker. Rings enda anledning till att ett K2-företag skulle välja att 

tillämpa K3 är ifall de avser att expandera och bli ett K3-företag. Han anser även att 

ytterligare en anledning till att välja K3 kan vara ifall företagen vill visa upp sig inför banker 

och kreditgivare. Ring säger att 80 % av alla K2-företag inte har några banklån och har en 

ägare så därmed fyller årsredovisningen ingen större funktion utan att den är mer ett 

formellt papper som måste upprättas. Enligt Eriksson så kan det tänkas att många 

utvecklingsbolag kommer att välja K3 med anledningen av att det inte är tillåtet att aktivera 

egenupparbetade immateriella tillgångar. En annan anledning enligt Eriksson till att 

företagen kanske väljer att tillämpa K3 är inom vissa branscher där företagen ser den 

funktionsindelade resultaträkningen som det enda vettiga alternativet. 

Ring anser att K2 har lett till förenklingar, inte i själva bokföringen men däremot i 

årsredovisningen i form av mindre upplysningar och information. Sjöblom kan ännu inte se 

några förenklingar då K2 ännu inte tillämpas i någon större utsträckning samt att K3 inte är 

klart. Eriksson kan se en del förenklingar, framförallt i periodiseringarna. Han säger även att 

det till viss del tillåts sådant i K2 som tidigare gjorts utan att det kanske varit tillåtet, 

exempelvis kan det vara att det alltid är tillåtet att skriva av inventarier på fem år. 

Anledningen till att företagen ännu inte börjat tillämpa K2 är enligt Sjöblom att K-

regelverken inte är klara än vilket medför att företagen inte är tvungna att välja K-regelverk 

ännu. Ring anser likadant, han säger att företagen gör som de alltid har gjort då det är 

enklast att göra likadant som föregående år. Även Erikssons anledning till att företagen ännu 

inte börjat tillämpa K2 är att företagen tycker det är enklare att göra som de alltid har gjort. 

Han tycker även att det inte går att göra någon egentlig utvärdering innan K3 är i drift och de 

regler som finns idag inte kan användas längre.  

Båda Sjöblom och Ring tror att det inte är några företag som idag följer K3-utkastet. De 

menar att det inte går att följa fullt ut då det inte skulle följa BFN:s allmänna råd enligt Ring 

och enligt Sjöblom så bryter det mot god redovisningssed. Eriksson har svårt att tro att det 

finns några företag som tillämpar K3 idag, då han menar att de flesta företag borde ha 

förstått att det inte är möjligt än. 

4.3 Årsredovisningen 

De förenklingar och den mindre informationen som finns i K2 gentemot K3 kommer enligt 

Sjöblom att göra det enklare för många tillämpare då det finns fasta uppställningsmallar att 

följa. Hon menar även att det kommer att bli enklare med mindre valfrihet. Enligt Ring ligger 

den största förenklingen i att en K2-årsredovisning är 8-10 sidor mindre vad gäller 

upplysningar. Han anser dock att boksluten inte kommer bli sämre bara för att K2 tillämpas. 

Eriksson säger att det är betydligt färre tilläggsupplysningar och att det därmed går fortare 

att upprätta årsredovisningen. Han säger även att det självklart kan bli på bekostnad av 

informationen. Eriksson säger att tanken med K2 är att alla ska veta att det är begränsad 

information i en sådan årsredovisning och de som är intresserade av mer, till exempel 

banker, får i så fall efterfråga informationen.  
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Ring säger att den största andelen av företagen tillämpar kostnadsslagsindelad 

resultaträkning och att det endast är ett fåtal branscher som tillämpat funktionsindelad 

resultaträkning. Därmed menar han att valet av K-regelverk inte kommer påverkas nämnvärt 

av valet av resultaträkning. Sjöblom anser att de företag som önskar funktionsindelad av till 

exempel konkurrensskäl måste välja K3. Det är en aspekt som även Ring anser är viktig för till 

exempel ICA-butiker som inte vill visa sina bruttomarginaler, då kan de bli tvungna att välja 

K3 för att kunna tillämpa den funktionsindelade resultaträkningen. Eriksson säger att det i 

alla fall kan diskuteras ifall skillnaderna vid valmöjlighet vid upprättande av resultaträkning 

kan bidra till företagens val. Men som han ser det borde det inte vara någon större fråga då 

företagen är fria att lämna tilläggsupplysningar i K2. 

I och med att företagen i K2 inte får lägga till rubriker, underrubriker eller poster i balans- 

och resultaträkningen anser Sjöblom att informationen i årsredovisningen blir sämre. Men 

hon säger att K2 bygger på förenklingar och då blir nackdelen sämre information. Ring 

däremot tror inte att det har någon betydelse då det inte är någon som funderar över 

sådana saker. Eriksson säger att det är så det är och företagen är relativt låsta till de 

scheman som finns i det allmänna rådet. 

4.4 Tillgångar   

Förenklingen i K2 att värdering till verkligt värde inte är tillåtet tror Ring inte har någon 

större betydelse då det inte berör så många företag. Han tror att det bara är i ett 

sammanhang det kan dyka upp och det är ifall företaget äger börsaktier, då finns det ett 

klart verkligt värde som tydligt går att mäta och verifiera. Sjöblom anser att verkligt värde 

kan bli en anledning till valet av K-regelverk, men att det är ytterst ovanligt att det har någon 

betydelse för K2-företagen. Ring tror heller inte att K3-företag kommer att välja att redovisa 

till verkligt värde då det blir mycket mer komplicerad redovisning med bland annat 

skatteeffekter. Han anser även att det är mest fastighetsbolag som tillämpar verkligt värde, 

detta leder till kraftiga svängningar i resultatet vilket ses som positivt i värdeuppgångar men 

är inte lika roligt i konjunkturnedgångar. Eriksson säger att K2-företag måste redovisa till 

anskaffningsvärde minskat med avskrivningar med mera. Eriksson tror att i K3 kommer 

troligen en möjlighet att finnas att tillämpa paragrafer i ÅRL där tillgångar kan redovisas till 

verkligt värde. Han tror vidare att det kan bli så att det blir en anledning till att företagen 

därför väljer K3 istället för K2 men att det inte kommer ske i någon större utsträckning. Han 

har uppfattat att det inte är så många som vill redovisa till verkligt värde. 

I K2 får företagen inte ta upp egenupparbetade immateriella anläggningstillgångar som 

tillgång vilket Ring anser är en mer teoretisk fråga än en praktisk. Både Sjöblom och Ring 

anser att det är väldigt ovanligt men att det kan finnas företag som väljer K3 istället för K2 på 

grund av att företagen får ta upp egenupparbetade immateriella anläggningstillgångar som 

tillgångar. Eriksson anser att det möjligen kan bli så att en del utvecklingsbolag kommer att 

välja att tillämpa K3 istället för K2 i och med regeln att det inte är tillåtet att ta upp 

egenupparbetade immateriella anläggningstillgångar. 
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Ring tycker det är väldigt bra med förenklingen i K2 som innebär att företagen 

schablonmässigt får skriva av på fem år. Han anser att fördelen med det är att företagen inte 

behöver göra nedskrivningstester vilket är en av dem stora svårigheterna inom 

redovisningen, vilket det måste tas ställning till i K3. Eriksson tror att i praktiken så tillämpas 

detta redan i många fall. Han menar att det har betydelse då de de som tillämpar K2 nu 

kommer kunna göra det i enlighet med god redovisningssed. Sjöblom anser att denna 

förenkling inte har någon betydelse överhuvudtaget. Hon tror heller inte att det kommer att 

ha någon betydelse att K2-företagen inte får göra uppskrivning. Även Ring anser att det inte 

har någon betydelse då det är så pass ovanligt för företagen. Eriksson säger att det finns 

begränsade uppskrivningsmöjligheter avseende fastigheter i K2. Han tror inte att det 

kommer ha någon större påverkan. Han säger att enligt hans vetskap så är uppskrivning av 

andra tillgångar inte så vanligt. 

4.5 Skulder och avsättningar 

Både Sjöblom och Ring anser att förenklingen i K2 med semesterlöneskulder endast kommer 

att ha en marginell betydelse. Enligt Eriksson så kommer den enda betydelsen bli att 

företagen slipper fundera över detta. Däremot ansåg Sjöblom att det är en väldigt bra 

förenklingsregel att företagen inte får göra informella avsättningar i K2, men hon anser dock 

att detta endast har en marginell betydelse då det i praktiken inte görs i så stor utsträckning 

i dagsläget. 

Ring tycker att det är väldigt bra att företagen inte behöver göra avsättningar för små belopp 

för då behöver de ju inte fundera över om de har några sådana. Han anser även att det är 

jättebra att företagen inte behöver periodisera mindre belopp, på så sätt sparar de tid och 

förenklar arbetet genom att slippa sitta och leta upp olika småsaker. Även Sjöblom tycker att 

denna förenklingsregel är bra. Eriksson menar att det i praktiken inte kommer betyda 

någonting för företagen. Ring menar även på att det är väldigt få fall där det finns 

avsättningar i ett företags årsredovisning och då rör det sig oftast om garantier och 

pensioner. De flesta företag har ju någon form av garantiåtaganden men då slipper K2 

företagen detta om dem understiger 25 000 kr. Ring tror dock att denna förenklingsregel 

inte har någon betydelse för valet av K-regelverk. Sjöblom tror att det kommer ha en 

betydelse för den grupp företag där detta är en väsentlig post och då kommer K3 att väljas. 

Eriksson anser att det är låga gränser det rör sig om och att det därmed inte kommer ha 

någon större praktisk betydelse för företagen. 

4.6 Intäkter och kostnader 

Både Sjöblom och Ring anser att det är väldigt bra med förenklingen i K2 att företagen inte 

behöver periodisera intäkter och kostnader som understiger 5000 kronor. Ring menar att 

det annars blir ett överdrivet letande efter olika periodiseringar. Även Eriksson tycker att det 

är en bra förenklingsregel men han är lite osäker på ifall den kommer ha så stor betydelse i 

verkligheten eftersom han inte tror att det är så många som gör det. En ytterligare sak som 

alla tre respondenter anser är väldigt bra med K2 är förenklingsregeln att företagen inte 
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behöver periodisera återkommande utgifter. De anser att denna regel är nödvändig och bra. 

Eriksson säger att denna tar bort väldigt mycket, så som interimssfordringar och 

interimsskulder. 

4.7 Avslutande åsikter och tankar 

Ring, Sjöblom samt Eriksson anser alla att majoriteten av de företag som kan välja att 

tillämpa K2 istället för K3 bör göra det. Sjöblom säger att de som bör tillämpa K3 är de 

företag som har fastigheter, egenupparbetade immateriella tillgångar eller de företag som 

önskar tillämpa en funktionsindelad resultaträkning. Ring tror att när K3 träder i kraft och 

företagen måste välja antingen K2 eller K3 så kommer företagen inse att K3 är alltför 

betungande i förhållande till K2. Ring tror att detta kommer leda till att de företag som kan 

välja K2 också kommer att göra det. Eriksson ser egentligen inga skäl till att företagen ska 

välja K3 istället för K2 utan att alla företag bör utgå ifrån K2 ifall de kan. Han tycker ungefär 

som Sjöblom att det är utvecklingsbolag, företag i fastighetsbranschen eller företag som vill 

tillämpa den funktionsindelade resultaträkningen som kanske kommer att välja K3 istället för 

K2. Ytterligare anledningar till att välja K3 är enligt Eriksson ifall företagen vill växa eller om 

de har behov att lämna information till olika intressenter.  

Både Sjöblom och Ring påpekar att K3 ännu inte är klart och att förändringar av K3-utkastet 

kan ske. Detta är någonting som även Eriksson trycker på att det inte är klart ännu och att 

det inte går att säga vart det kommer landa. Ring anser att den stora anledningen med K3 

blir bättre om det sker nödvändiga förändringar i skattelagstiftningen så att exempelvis 

obeskattade reserver och vinstavräkning kan tas bort. Ring tycker att det är väldigt bra med 

K-regelverken och att dessa gör skillnad på olika typer av företag. Men helst hade Ring sett 

att det var två olika aktiebolagslagar i Sverige istället för K-regelverken, en för 

enmansföretagarna och en för de företag där det fordras att det är bolagsstämma, styrelse 

etcetera.  
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5. Analys 

I denna del av uppsatsen kommer analysen att presenteras, här kommer vi att analysera och 

jämföra empirin med referensramen samt ge våra egna åsikter. 

5.1 Allmänt om K2 och K3  

Enligt BFN:s remissbrev så kommer de största skillnaderna mellan K2 och K3 ligga i att K2 är 

regelbaserat medan K3 är mer principbaserat. Detta är något som även kom upp vid 

intervjun med både Sjöblom och Eriksson på frågan om vad dem anser kommer vara den 

största skillnaden mellan regelverken. Eriksson menar att denna skillnad kommer leda till att 

det blir mer tolkningar i K3 än K2, i K2 kommer det inte finnas några alternativ utan snarare 

bara ett svar på vad som är rätt. Ring anser att de största skillnaderna kommer att ligga i 

upplysningsbitarna. Detta är något som kan bekräftas vid en genomgång av uppsatsens 

skillnadstabell i referensramen där det tydligt framgår att det i K3 krävs mer samt utförligare 

information om ett flertal tilläggsupplysningar. Vi anser precis som respondenterna att den 

största skillnaden kommer att vara att K2 är mycket lättare och mer konkret att tillämpa än 

vad K3 kommer att vara. Detta är, som respondenterna säger, en följd av att K2 är 

regelbaserat och K3 principbaserat.      

Enligt undersökningens referensram så kommer K2-företagen ha möjligheten att välja vilket 

av K2 och K3 de vill tillämpa. Men denna valmöjlighet är något som Eriksson, Ring och 

Sjöblom anser är självklar. De tycker att alla företag som definitionsmässigt uppfyller kraven 

för K2 ska välja K2 och inte K3 då det endast medför extra samt mer komplicerat arbete. 

Precis som det står i uppsatsens referensram där det framgår att syftet med det nya 

regelverket och framförallt K2 är att det ska förenkla blir det därmed naturligt att företagen 

ska välja det enklaste alternativet. Men de säger även att det finns vissa undantag, det vill 

säga en del K2-företag bör välja att tillämpa K3 i alla fall. Rings anledning till att ett K2-

företag skulle välja att tillämpa K3 beror på ifall de har som målsättning att bli ett K3-företag 

inom en kort framtid. En ytterligare anledning från Rings sida att ett K2-företag ska tillämpa 

K3 är ifall företaget önskar att visa upp sig inför banker och kreditgivare. Denna åsikt från 

Rings sida stöds av referensramen där det står att en del banker kan komma att kräva att en 

del företag upprättar en årsredovisning enligt K3 för att på så sätt tillhandahålla tillräckligt 

med information. Men Sjöbloms och Erikssons anledning är mera inriktad på att en viss typ 

av företag är tvungna att välja K3 på grund av att de tillexempel vill ha en funktionsindelad 

resultaträkning eller de utvecklingsföretag som har egenupparbetade immateriella 

anläggningstillgångar eller fastighetsbolag. Vi tycker precis som respondenterna att de 

företag som kan välja K2 ska göra det då K3 endast medför svårare redovisning som inte är 

av någon större betydelse för K2-företagen. Men vi är inte helt säkra på om att det kan bli en 

anledning för företagen att välja K3 bara för att visa upp sig inför banker och kreditgivare. Vi 

anser att det snarare kan bli så att företagen i så fall kommer att komplettera med den 
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information som kreditgivarna och bankerna vill ha istället för att tillämpa en mycket mer 

arbetskrävande redovisning.        

I referensramen står det att syftet med K2 är att förenkla för företagen vid deras 

redovisning. Men Sjöblom anser att det ännu inte går att se om det har lett till några 

förenklingar för företagen då K2 ännu inte tillämpas i någon större utsträckning samt att K3 

ännu inte är klart. Även Eriksson tror detta och anger att den största orsaken till det är att K3 

ännu inte trätt i kraft. Ring däremot anser att K2 har lett till förenklingar för företagen i form 

av mindre arbete vid årsredovisningen men inte i det dagliga redovisningsarbetet. Precis 

som den undersökning som gjordes av KPMG så tror Eriksson, Ring och Sjöblom att det i 

dagsläget är ytterst få företag som väljer att tillämpa K2. Enligt både KPMG och 

respondenterna så är anledningen till det att det ännu inte är något krav på att välja K-

regelverk. Även vi tror att det är svårt att se något resultat av K2 ännu då det är så få företag 

som tillämpar det. Men vi tror att de största förenklingarna för företagen kommer att vara, 

som Ring påpekar, i årsredovisningen och inte direkt i det dagliga arbetet med 

redovisningen.   

5.2 Årsredovisningen 

I K2 finns det tabeller att följa för att förenkla vid redovisningen, vilket framgår av kapitlet 

om K2 i referensramen. Detta är något som Sjöblom även uttalar sig om och anser att det 

kommer förenkla och underlätta väldigt mycket för företagen. En annan fördel som både 

Eriksson och Sjöblom tar upp med K2 är att det inte finns lika många valmöjligheter inom 

redovisningen vilket underlättar för företagen. Denna fördel anser vi även kan ses som en 

nackdel eller begränsning då det finns vissa företag som är i behov av olika valmöjligheter. 

Enligt både Eriksson och Ring kommer den största skillnaden även här ligga i 

årsredovisningens mindre informationskrav som finns i K2 gentemot K3. Detta är något som 

tydligt framgår av den sammanställande tabell som finns i referensramen över skillnaderna 

mellan K2 och K3. Även om Ring menar att det kommer vara mycket mindre information i en 

årsredovisning enligt K2 så anser han ändå att bokslutet och årsredovisningen inte kommer 

att bli sämre i och med detta. Men däremot anser Eriksson att det är självklart att det blir 

mindre information vilket kan leda till en sämre årsredovisning. Men Eriksson menar även 

att syftet med K2 leder till mindre information och vill den som läser årsredovisningen ha 

mer information så får denne kontakta företaget. Vi anser att det kan komma att bli en lite 

sämre årsredovisning som en följd av den mindre informationen. Men vi tycker att hela idén 

med K2 är ju att förenkla och det gör att en del information går förlorad, men denna 

information kan intressenter i så fall efterfråga hos företaget separat anser vi.    

Som det framgår av referensramens kapitel om årsredovisningen så måste K2-företag 

tillämpa den kostnadsslagsindelade resultaträkningen. Enligt både Eriksson och Ring kommer 

företagens val av K-regelverk inte påverkas nämnvärt av detta. Eriksson menar att företagen 

får lämna tilläggsupplysningar i K2 om de anser att det behövs. Däremot anser både Ring och 

Sjöblom att det finns vissa företag som av bland annat konkurrensskäl kommer att välja K3 
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på grund av att de vill tillämpa den funktionsindelade resultaträkningen. En punkt i K2 där 

Sjöblom och Ring skiljer sig åt i åsikter är att företagen inte får lägga till rubriker, 

underrubriker eller poster i balansräkningen och resultaträkningen. Ring anser att det inte 

kommer att leda till någon sämre information medan Sjöblom anser att det kommer leda till 

en sämre årsredovisning. Sjöbloms anledning till detta är enbart att det kommer bli mindre 

information, vilket hon i och för sig anser är nödvändigt för K2 då det bygger på förenklingar. 

Eriksson däremot menar att det är så det är och anser att företagen är relativt låsta till de 

scheman som finns i det allmänna rådet. Vi tror att en del företag kan komma att välja K3 

enbart för att de vill tillämpa den funktionsindelade resultaträkningen. Detta anser vi kan bli 

en betydande faktor för en del företag vid valet av K-regelverk då resultaträkningen kan 

innehålla viktig information som de inte vill visa upp för konsumenter och konkurrenter.  

5.3 Tillgångar 

Av vad som framgår av K2 kommer en av de största förenklingarna eller skillnaderna 

gentemot K3 ligga i att företagen i K2 inte får värdera till verkligt värde. Detta är något som 

Eriksson, Ring och Sjöblom anser inte kommer att påverka företagens beslut vid val av K-

regelverk. Anledning till det är enligt respondenterna att det är ytterst få företag som vill 

använda sig av verkligt värde då det komplicerar företagens redovisning. Vi anser dock att 

Sjöblom och Ring garderar sig lite då de menar att det ändå kan bli en avgörande faktor för 

företagen vid valet av K-regelverk. Anledningen till det är att de säger att det finns företag 

som vill redovisa till verkligt värde trots de komplicerade redovisningsreglerna som följer. 

Även Eriksson menar att det kan finnas vissa företag som väljer K3 med anledning av verkligt 

värde men att dessa kommer vara ytterst få. Detsamma gäller respondenternas åsikter om 

egenupparbetade immateriella anläggningstillgångar. Eriksson, Ring och Sjöblom säger att 

det inte påverkar företagens val av K-regelverk men att det finns några få undantag.  

Vid tillämpning av K2 så finns det några förenklingsregler gällande avskrivningar på 

anläggningstillgångar, exempelvis får tillgångar alltid skrivas av på fem år även om företaget 

kan beräkna en längre nyttjandeperiod. Denna förenkling tycker Ring är väldigt bra då 

företagen framförallt slipper göra nedskrivningstester, men Sjöblom är av en annan åsikt då 

hon anser att förenklingen inte har någon betydelse för företagen. Eriksson anser att detta 

kan komma att ha betydelse då han anser att en del företag redan tillämpar detta och att de 

med K2 då dessutom kan fortsätta göra det i enlighet med god redovisningssed. Men Ring 

anser även att dessa schablon- och förenklingsregler som finns i K2 inte kommer ha någon 

betydelse vid valet av K-regelverk då det inte blir någon skillnad i årets resultat. Dessa 

förenklingar anser vi är väldigt bra och kommer medföra ett betydligt enklare 

redovisningsarbete för företagen. I K2 till skillnad från K3 är det inte tillåtet att göra 

uppskrivningar på tillgångarna. Detta tycker Eriksson, Ring och Sjöblom endast är en fördel 

då det är så pass ovanligt att företagen gör uppskrivningar.  
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5.4 Skulder och avsättningar 

Enligt K2 är en förenkling att endast de lagstadgade arbetsgivaravgifterna ska tas med i 

beräkningen för semesterlöneskulden. Enligt Eriksson, Ring och Sjöblom så kommer denna 

förenklingsregel endast ha en marginell betydelse. 

I K2 är det inte tillåtet att göra informella avsättningar vilket Sjöblom anser är en väldigt bra 

förenklingsregel men hon tycker precis som Eriksson att det inte kommer att påverka i så 

stor utsträckning då det är få företag som gör detta. Även Ring anser att den 

förenklingsregeln är bra för företagen då de inte behöver fokusera och tänka efter ifall de 

har några åtaganden.  

Enligt reglerna i K2 har företagen en stor lättnad då de inte behöver ta upp avsättningar som 

understiger 25 000 kronor eller 10 % av företagets eget kapital. Ring anser att denna 

förenklingsregel är bra då företagen för det mesta har åtaganden men att de nu inte 

behöver fundera över dessa och därmed inte göra avsättningar. Men Eriksson anser att det 

inte kommer att ha någon större praktisk betydelse för företagen. Sjöblom anser även hon 

att denna förenklingsregel är nödvändig och bra för företagen. Eriksson och Ring tror inte att 

denna förenklingsregel har någon betydelse för företagens val av K-regelverk men Sjöblom 

delar inte deras åsikt och menar att förenklingsregeln kan ha en så pass stor betydelse för 

företagen att den kan bli en avgörande faktor vid valet. Även vi anser att denna 

förenklingsregel kommer underlätta mycket för företagen men vi tror inte som Sjöblom att 

detta kan bli en avgörande faktor vid valet av K-regelverk.   

5.5 Intäkter och kostnader 

I K2 behöver företagen inte periodisera intäkter och kostnader som understiger 5 000 

kronor. Denna förenklingsregel är något som både Eriksson och Ring anser är väldigt bra, 

Rings anledning är att företagen då slipper mycket extra jobb för att leta upp gamla och 

oviktiga små verifikationer. Men Eriksson däremot är inte lika säker som Ring på om det 

kommer att ha en så stor praktisk betydelse. Även Sjöblom anser att det är en bra 

förenklingsregel. K2-företagen behöver heller inte periodisera utgifter som är 

återkommande från år till år och detta är något som Eriksson, Ring och Sjöblom anser är en 

nödvändig och bra regel för att förenkla redovisningsarbetet i K2. Vi instämmer med 

respondenterna och tror att detta kan spara mycket arbete åt företagen.    

5.6 Avslutande åsikter och tankar 

Ett företag får välja att tillämpa den K-kategori som finns ovanför den kategori som företaget 

egentligen klassificeras i, det vill säga att ett K2-företag kan välja att tillämpa K3-regelverket. 

Men denna valmöjlighet är något som varken Eriksson, Ring eller Sjöblom anser att 

företagen bör utnyttja. Anledningen till det är att de anser att K3 medför extra och mer 

komplicerat arbete. Eriksson och Sjöblom tycker att de enda K2-företagen som bör tillämpa 

K3 istället är företag som har fastigheter, egenupparbetade immateriella tillgångar eller de 

företag som vill använda sig av den funktionsindelade resultaträkningen. Eriksson och Ring 
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delar åsikt om att en anledning till att välja K3 istället för K2 är ifall företagen vill visa upp sig 

utåt sett eller har som målsättning att bli ett K3-företag rent definitionsmässigt. Detta med 

anledning av att det krävs minst två år innan ett företag kan klassificera sig som ett K3-

företag eftersom kraven för ett stort företag måste vara uppfyllda två år i följd.  

K3 är ännu inte färdigarbetat och har ännu inte trätt i kraft vilket Eriksson, Ring och Sjöblom 

påpekar. De anser att det kan och förmodligen kommer att ske en del förändringar av det 

utkast som finns. Eriksson säger att områden som i slutändan kan komma att skilja sig åt är i 

redovisning av leasingavtal samt komponentavskrivningar. Erikssons, Rings och Sjöbloms 

anledning till att företagen ännu inte börjat tillämpa K-regelverken är så enkelt som att det 

inte har trätt i kraft än och att företagen därmed är för bekväma och gör som de har gjort de 

tidigare åren. En övrig tanke från Rings sida är att han helst hade sett att det fanns två olika 

aktiebolagslagar i Sverige precis som det finns i vissa andra länder.  

Vi tror att det knappt finns några företag som börjat redovisa enligt K-regelverken. Detta tror 

vi på grund av att vi människor är bekväma och det är lättare att göra som vi alltid har gjort. 

Med det menar vi alltså att det är lättare för företagen att redovisa enligt sitt gamla sätt 

istället för att byta. Men de företag som har börjat engagerat sig lite i K-regelverken redan 

anser vi kommer få det lättare när reglerna träder i kraft då dessa företag redan vet lite vad 

det handlar om. Vi tror även att K2 kommer att medför väsentliga och bra förenklingar vilket 

gör att de flesta företag kommer att välja att tillämpa K2.  
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6. Slutsatser 

I denna del som även är den avslutande delen i uppsatsen kommer vi att dra slutsatser 

utifrån analysen för att besvara syftet med undersökningen samt studiens frågeställningar.  

6.1 Slutsats 

 Vad respondenterna tror att företagen kommer att välja när reglerna träder i kraft? 

 Vad respondenterna anser är anledningen till att företagen väljer att tillämpa 

antingen K2 eller K3 regelverken? 

Undersökningen visar att respondenterna anser att de företag som har valmöjligheten att 

tillämpa antingen K2 eller K3 kommer och bör välja K2, men att det kommer att finnas en del 

undantag.  

Den främsta anledningen till att företagen kommer och bör välja K2 är att det är mycket 

enklare att tillämpa K2 då det blir betydligt mindre arbete vid årsredovisningen. Framförallt 

för att det i K2 krävs mindre information och upplysningar. Det kommer även att underlätta 

för företagen vad gäller det vardagliga redovisningsarbetet då det finns förenklingsregler 

samt generella tabeller att följa. Detta är en följd av att K2 är mer regelbaserat än K3 som är 

mer principbaserat. 

Precis som med allting annat så finns det undantag, det visade sig att det finns en del K2-

företag som bör välja att tillämpa K3-regelverket. Några av de anledningar som framkom var 

ifall företagen ville tillämpa en funktionsindelad resultaträkning, hade egenupparbetade 

immateriella anläggningstillgångar, hade fastigheter, hade tänkt bli ett K3-företag i 

framtiden eller ifall de vill visa upp sig inför kreditgivare.         

6.2 Övriga synpunkter kring företagens val av K-regelverk 

BFN:s syfte med K-regelverken är att det ska underlätta för företagen vilket vår 

undersökning bekräftar, K2-regelverket kommer att förenkla för företagen. Men det som 

framkom var att det inte är konstigt att företagen inte har valt att tillämpa K2 redan idag, då 

företagen är för bekväma och därmed väljer sitt traditionella redovisningssätt. En nackdel 

med K2-regelverket som framkom var att årsredovisningen kan bli sämre, som en följd av 

den mindre informationen som krävs.      

6.3 Förslag till vidare forskning 

Ett förslag till vidare forskning kan vara att göra en kvantitativ undersökning när K-

regelverken har trätt i kraft där syftet är att undersöka hur företagen har valt. Ett ytterligare 

förslag kan vara att göra en mer kvalitativ- och djupgående studie när, K-regelverket har trätt 

i kraft, där undersökningens syfte är att undersöka företagens anledningar till valet av K-

regelverk. Ett tredje alternativ är att göra en undersökning kring andra alternativ till K-

regelverken, till exempel som det finns i en del andra länder med två olika aktiebolagslagar.
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Bilaga 1: Intervjufrågor 
1: Kan du berätta lite kort om din bakgrund och din arbetslivserfarenhet? 

2: Har du någon yrkeserfarenhet av K2 eller K3? 

3: Vilka skillnader mellan K2 och K3 kommer ge de största skillnaderna i redovisningen?  

4: Vilka anledningar kan bli de mest avgörande för K2-företagens val av K-regelverk? 

5: Anser du att det nya K2-regelverket har lett till förenklingar för företagens redovisning? 

6: Varför väntar företagen med att tillämpa K2-regelverket? 

7: Känner ni till om det är några företag som redan börjat tillämpa K3 enligt den remiss som 

funnits? 

- Om Ja, Vad har ni för erfarenhet av det och vad anser företagen om K3? 

8: Vad kan förenklingarna och den mindre informationen som finns i ett bokslut enligt K2 

gentemot K3 innebära?     

9: Kan skillnaderna i valmöjlighet vid upprättandet av resultaträkningen bidra till företagens 

val av K-regelverk och i så fall varför?  

10: Vad innebär det att företagen i K2 inte får lägga till rubriker, underrubriker eller poster i 

balans- och resultaträkningen? 

  11: Vad innebär det för skillnader i företagens ekonomiska avspegling att man i K2 inte får 

värdera till verkligt värde? 

-  Kan detta bli en anledning till företagens val av regelverk? 

12: Vad anser ni att det kommer att innebära för företagen att man i K3 men inte i K2 får ta 

upp egenupparbetade immateriella anläggningstillgångar som tillgångar?   

13: Vad kommer det ha för betydelse att man enligt K2 får skriva av schablonmässigt på fem 

år? 

14: Vad kommer det innebära att företagen i K3 får göra uppskrivning men inte de som 

tillämpar K2?  

15: Vad tror ni förenklingen i K2 med semesterlöneskulder har för betydelse?  

16: Vad tror ni att det innebär att företagen inte får göra informella avsättningar i K2 till 

skillnad från K3 där det är möjligt? 



 

17: Vad anser ni om fördelen i K2 gällande att inte behöva ta upp avsättningar som 

understiger 25 000 kronor eller 10 %?  

18: Hur tror ni att kraven i K3 gällande specificeringen av avsättningar kommer att påverka 

företagens beslut vid val av K-regelverk? 

19: Vad anser ni om förenklingen att företagen i K2 inte behöver periodisera intäkter och 

kostnader som understiger 5000 kronor?  

20: Hur upplever ni att förenklingen med att återkommande utgifter inte behöver 

periodiseras i K2?   

21: Vilka företag anser ni ska välja att tillämpa K2 istället för K3?  

22: Har ni något övrigt att tillägga eller något som ni anser att vi inte tagit upp? 

23: Är det möjligt att vi kontaktar er igen för eventuella kompletteringar eller följdfrågor?  

 


