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Nyckelord:  K2, K-projekt, Bokföringsnämnden, redovisningsförenklingar  

Problemformulering: I hur stor utsträckning har företag börjat tillämpa K2? Har K2 

underlättat det dagliga arbetet för redovisningskunniga? Har företagens 

administrativa kostnader minskat till följd av de förenklingar som skett? 

Syfte: Huvudsyftet är att undersöka hur K2 har implementerats i företagen. 

Vidare är syftet även att se vilka förenklingar K2 har lett till för 

företagen och om K2 bidragit till minskade administrativa kostnader för 

de mindre företagen. 

Metod: För att besvara studiens frågeställningar och uppnå studiens syfte 

valdes en kvalitativ metod. Vi valde att intervjua revisorer för att få en 

inblick kring hur K2 används i de mindre aktiebolagen. För att få fram 

den teoretiska bilden använde vi oss av litteratur angående K2 och fick 

kontakt med författaren till den övervägande delen av litteraturen. De 

svar vi erhöll av respondenterna har analyserats och jämförts med den 

teoretiska bilden samt diskuterats utifrån intressent- och agentteorin. 

Det som framgick av analysen knöts samman i resultat och slutsatser 

som besvarar studiens problemfrågeställningar. 

Resultat: K2 har bidragit till att underlätta det dagliga arbetet för 

redovisningskunniga genom de förenklingar som K2 medför. Dock har 

endast cirka 10 % av de intervjuade företagens klientel som kan 

använda sig av K2 implementerat regelverket i sin redovisning. Främst 

upplever företagen i och med K2 en lättnad i kraven på 

tilläggsupplysningar i årsredovisningen. Företagens administrativa 

kostnader har minskat, dock inte i den takt som hittills krävts för att 

uppnå EU:s mål. Den minskning som skett kan till viss del tillskrivas K2, 

men även förenklingsutredningens genomröstade resultat har bidragit 

till minskade administrativa kostnader.  

 

  



 
 

Abstract 

Date:  2011-06-09 

Level:  Bachelor Thesis in Business Administration, 15 credits 

Authors:  Therese Ekehov, Oscar Fager, Linda Svensson 

Tutor:  Kent Trosander 

Title: K2 – A study regarding accounting simplifications in smaller joint-stock 

companies 

Keywords:  K2, K-projects, Accounting Board, accounting simplifications 

Problem formulation: To what extent has K2 been implemented in smaller joint-stock 

companies? Has K2 made the daily work for accounting experts easier? 

Has the administrative costs decreased as a result of the simplifications 

that has taken place? 

Purpose: The main purpose of this study is to investigate how K2 has been 

implemented in the companies. Furthermore the purpose is also to see 

what kind of simplifications K2 has contributed to and whether K2 has 

contributed to decreased administration costs among the companies.  

Method: To answer the study’s problem formulations and achieve the purpose of 

the study a qualitative approach was the most appropriate. We chose 

to interview accountants to gain an insight into how K2 is used in the 

smaller joint-stock companies. To obtain the theoretical framework, we 

used literature regarding the K2 and got in contact with the author of 

the majority of the literature. The response we received from the 

respondents were analyzed and compared with the theoretical 

framework, and discussed on the basis of the stakeholder theory and 

the agency theory. What emerged from the analysis was bind together 

in the results and conclusions, which answer the study’s problem 

formulations. 

Results: K2 has helped to simplify the daily work of accounting experts through 

the simplifications K2 has contributed to. However, only about 10 % of 

the studied companies’ clients that can use K2 have implemented the 

accounting recommendation. First and foremost the companies 

experience a reduction of requirements for disclosures in the financial 

statements with K2. Corporate administrative expenses have decreased 

but not at the pace that has so far been necessary to achieve the EU 

target. The reduction occurred may be partly attributable to K2, but 

also the results from the government inquiry on how to simplify the 

accounting that was approved of, have contributed to the reduction in 

administrative costs.  
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1. Inledning 

I detta kapitel introduceras ämnet för läsaren. Först ges en bakgrund kring ämnet som sedan 

konkretiseras i problemdiskussionen vilket leder till problemfrågeställningarna samt studiens syfte.   

1.1. Bakgrund 
Fysiska och juridiska personer som är bokföringsskyldiga i Sverige enligt bokföringslagen ska upprätta 

sin redovisning i enlighet med svensk lag1. Beroende på företagsform är det olika lagar som är viktiga 

men främst bokföringslagen (1999:1078) och årsredovisningslagen (1995:1554). I dessa lagar 

framhävs god redovisningssed, vilket enkelt kan beskrivas som den rådande praxis som gäller bland 

erfarna inom bokföringens upprättande2. Bokföringsnämnden är en myndighet under regeringen 

som har till uppgift att beskriva god redovisningssed genom att formulera om praxis till allmänna 

råd3. De allmänna råden beskriver Bokföringsnämndens tolkning av bokföringslagen och 

årsredovisningslagen och kallas för BFNAR (BokFöringsNämndens Allmänna Råd).4  

Det har tidigare funnits andra normgivande organ som utgett liknande redovisningsråd till de svenska 

företagen. FAR:s redovisningskommitté utgav ett tjugotal rekommendationer från 1950-talet och 

cirka trettio år framåt men fick under 1980-talet problem med att företag valde att inte följa deras 

rekommendationer. Istället startades, i samband med att ”Stiftelsen för utvecklande av god 

redovisningssed” grundades, i slutet av 1980-talet ett nytt normgivande organ, Redovisningsrådet. 

Stiftelsen var ett samarbete mellan Bokföringsnämnden, FAR och Sveriges Industriförbund. 

Redovisningsrådet upphörde dock, efter EU:s beslut att noterade företag ska följa IAS/IFRS (en 

organisation som arbetar för en samordning av världens redovisning), år 2005 att utge 

rekommendationer. Det är därefter Bokföringsnämndens uppgift att uttolka god redovisningssed i 

Sverige för att sedan formulera allmänna råd.5 

Sveriges redovisningsreglering har under senare tid alltmer influerats av den internationella 

redovisningsstandarden. Detta beror till stor del på att intressenterna av den finansiella 

informationen, liksom företagen, blir mer och mer globala. En internationell harmonisering av 

reglerna blir därför nödvändig för att bland annat lättare kunna jämföra företags ekonomiska 

ställning i olika länder. Denna harmonisering påverkade den svenska redovisningen av 

kapitalmarknaden i och med inträdet i EU (Europeiska Unionen) och redovisningen blev därmed 

beroende av EG:s bolagsdirektiv. Genom EU-anpassningen blev årsredovisningslagen influerad av 

EU:s direktiv.6  

  

                                                           
1
 www.bokforingstips.se 

2
 www.ne.se 

3
 www.riksdagen.se (1) 

4
 www.bfn.se (1) 

5
 Artsberg (2005) s. 130-132, 136 

6
 Nilsson s. 11-14 
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I mars 2007 beslutade EU att de administrativa kostnaderna för mindre företag ska ha minskat med 

25 % fram till år 2012. Sverige valde däremot att sätta högre mål än EU, kostnaderna skulle ha 

minskat med 25 % till slutet av 2010.7 Målet uppnåddes ej då de administrativa kostnaderna hade 

minskat med 7,3 % 2010. Sverige har därför valt att följa EU:s mål, att ha minskat de mindre 

företagens administrativa kostnader med 25 % till 2012.8 För att uppnå målet tillsattes under 2007 en 

förenklingsutredning av regeringen med syfte att förenkla redovisningsreglerna och därmed minska 

företagens administrativa börda9. Denna utredning har lett till förändringar i både 

årsredovisningslagen och bokföringslagen10. 

1.2. Problemdiskussion 
Före år 2008 var rekommendationerna kring redovisningen uppdelade per område, till exempel 

varulager, intäkter och skulder. År 1998 inledde Bokföringsnämnden ett försök att anpassa, det 

numera avvecklade, Redovisningsrådets dåvarande rekommendationer till att bli bokslutsregler för 

de onoterade företagen. Detta gav inte de resultat som önskades och projektet lades ner. Under de 

följande åren ökade svårigheterna att tyda och enkelt följa de gamla råden och reglerna. Det blev 

svårt för de mindre företagen att på ett kostnadseffektivt sätt ta fram tillförlitlig och nödvändig 

information för företagens omvärld.11 Bokföringsnämnden fick därför anvisningar från regeringen att 

utarbeta förenklade och samlade regelverk12. Med anledning av detta började Bokföringsnämnden 

under 2004 att arbeta med framställandet av de nya förenklade och normgivande regelverken13. 

Dessa regelverk kom att kallas K-projekten, de består av fyra kategorier med olika inriktningar. 

K1 -  vänder sig till de företag som enligt bokföringslagen endast behöver upprätta förenklat 

årsbokslut, det vill säga de företag som har en omsättning under 3 miljoner kronor. 

K2 - vänder sig till mindre onoterade företag som enligt bokföringslagen skall upprätta årsbokslut. 

K3 - vänder sig till de större onoterade företag som enligt bokföringslagen skall upprätta 

årsredovisning.  

K4 - är en översättning av de internationella reglerna som finns gällande årsredovisning för de 

noterade företag som enligt bokföringslagen ska följa dessa regler. 

Bokföringsnämnden har ännu inte färdigställt K3 och K4.14 När Bokföringsnämnden har arbetat fram 

alla fyra K-regelverken kommer de övriga rekommendationerna att försvinna15.  

  

                                                           
7
 Fallenius (2009) 

8
 www.tillvaxtverket.se 

9
 Broberg (2009) s. 319 

10
 Anette Broberg, 2011-04-26 

11
 Bengtsson (2004) 

12
 Drefeldt (2007) 

13
 www.bfn.se (2) 

14
 Nilsson s. 16 

15
 Anette Broberg, 2011-04-28 
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Som större företag räknas de företag som uppfyller två eller fler av följande tre kriterier. Antalet 

anställda överstiger i medeltal 50 stycken, företagets balansomslutning är över 25 miljoner kronor 

eller företagets nettoomsättning är högre än 50 miljoner kronor. Är inte mer än ett kriterium uppfyllt 

räknas bolaget som ett mindre företag. Noterade företag räknas dock alltid som större företag.16 

Dessa gränsvärden har dock ändrats och nya gäller från och med 2011-01-01.17 

De företag som uppfyller K1:s definition kan välja att tillämpa K1 eller någon av de mer 

informationsgivande kategorierna, K2-K4. På samma sätt kan företag som använder sig av K2 välja 

K3-K4 men ej använda sig av ett mindre informationsgivande regelverk, det vill säga i detta fall K1.18 

Den kategori som kommer vara tillämplig för flest företag i Sverige är K2, hela 90 % av de svenska 

företagen kan räknas till denna kategori19. 31 december 2008 fick K2 som utgår ifrån 

årsredovisningslagen och bokföringslagen tillämpas för första gången20.  

Revisionsbyrån KPMG skriver i en artikel från 2009 att företagen inte tillämpar K2 i någon 

utsträckning. Inget av de 97 av KPMG utvalda Stockholmsbaserade företag som enligt definitionen 

kunde använda K2 valde att göra det. KPMG tror att företagen inte använder K2 dels för att 

företagen inte ser nyttan med de förenklingar som K2 medför och dels för att företagen väljer att 

vänta tills K3-regelverket har utformats.21  

Då KPMG:s undersökning utfördes året efter K2:s införande anser vi att många företag troligen inte 

hade hunnit sätta sig in i vad K2 innebar i förenklingsväg. Det är därför av intresse att se hur detta 

förhåller sig i dagens läge. Har företagen blivit mer öppna för K2:s förenklingar och därmed även 

börjat tillämpa K2 i någon utsträckning? Ser företagen de förenklingar som K2 medför? Har K2 

bidragit till att minska företagens administrativa kostnader? 

Revisorn ska i sitt arbete bedöma hur väl företagens information stämmer med verkligheten. De fel 

som kan uppstå är värderingsfel där företagens ansvariga gjort felbedömningar samt fel där 

företagens ansvariga gjort bedömningar kring vad som är väsentligt utifrån sina egna grunder.22 

Därför är det även intressant att se om K2:s tydliga värderingsregler kan bidra till att nödvändig 

information, ur revisorernas synvinkel, inte når revisorerna och övriga intressenter eller om de krav 

som ställs i K2 är tillräckliga för att ge intressenterna en fullvärdig bild av företagets ställning. Utifrån 

detta resonemang blir även intressentteorin och agentteorin viktiga att belysa i studien. 

1.3. Problemfrågeställning 
I hur stor utsträckning har företag börjat tillämpa K2? Har K2 underlättat det dagliga arbetet för 

redovisningskunniga? Har företagens administrativa kostnader minskat till följd av de förenklingar 

som skett? 

 

                                                           
16

 Nilsson s. 16 
17

 www.riksdagen.se (2) 
18

 www.bfn.se (3) 
19

 SOU 2008:67 s. 15 
20

 Broberg (2008) s. 38 
21

 Balans nr 12 2009 
22

 Ohlsson & Öhman (2003) 
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1.4. Syfte 
Huvudsyftet är att undersöka hur K2 har implementerats i företagen. Vidare är syftet även att se vilka 

förenklingar K2 har lett till för företagen och om K2 bidragit till minskade administrativa kostnader 

för de mindre aktiebolagen. Som undersyfte finns även att utifrån intressent- och agentteorin 

analysera hur K2 påverkat den information som når företagens intressenter och om några konflikter 

kan uppstå mellan företag och intressent eller agent kring denna information. 

1.5. Avgränsningar och målgrupp 
Uppsatsen avgränsas till den del av K2-projektet som riktar in sig mot årsredovisning i mindre 

aktiebolag. Målgruppen för denna studie är de onoterade företag som kan komma i kontakt med K2 

samt de företag som överväger ett införande av K2-regelverket i sin redovisning och vill ha en 

översiktlig bild av regelverket. Då företagens syn på K2 kan vara av intresse för Bokföringsnämnden 

kan även de dra nytta av denna uppsats. Även fåkunniga personer med intresse i redovisning kan dra 

lärdom av denna studie, för att underlätta för dessa personer har vi valt att förklara de mest 

relevanta ekonomiska begreppen.  

Då K2 är ett stort område att granska, har tonvikt lagts vid de större förändringar samt begränsningar 

som införandet medfört. Dessa inkluderar bland annat periodiseringar av inkomster och utgifter 

under 5 000 kronor, egenupparbetade immateriella anläggningstillgångar samt tilläggsupplysningar.  
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2. Metod 

Syftet med metodkapitlet är att ge en bild av det tillvägagångssätt som använts genom arbetets 

gång. Kapitlet ger även läsaren en kort presentation av de valda respondenterna.  

2.1. Val av metod 
Vid genomförande av en studies datainsamling finns två olika tillvägagångssätt, kvalitativ och 

kvantitativ metod. Kvalitativ metod är inriktad på att tolka vad människor har sagt, gjort, tänkt, skrivit 

samt resultatet av människors handlande.23 Inom den kvalitativa metoden används ofta fallstudier 

vilket innebär att ett fåtal informationskällor grundligt studeras24. För denna studie var en kvalitativ 

ansats den optimala för att vårt syfte skulle uppnås då vi ville veta vad redovisningskunniga och 

insatta personer i redovisningen anser om K2:s tillämplighet och vad K2 bidragit till i deras arbete. 

Alternativet är den kvantitativa metoden som istället går ut på att mäta och avser att förklara 

samband eller beskriva en företeelse utifrån kvantifierbar data25. 

Den deduktiva metoden beskriver studiens inriktning och har som utgångspunkt att den befintliga 

teorin jämförs med empirin vilket på så sätt kan styrka eller förkasta den ursprungliga teoretiska 

bilden. Alternativet är den induktiva metoden som har empiri som grund och utifrån den formar en 

ny teori.26 Den deduktiva metoden var bäst lämpad för denna studie då vi utgick från teorin och 

sedan analyserade om denna stämde överens med den verklighet som visade sig i vår empiri. Genom 

att läsa facklitteratur och artiklar fick vi en uppfattning om hur K2-regelverket förenklat företagens 

redovisning. Utifrån den bild vi skapat oss kring användningen av K2 inhämtade vi empiri hos 

revisionsbyråer genom intervjuer och jämförde sedan teorin med verkligheten. 

Då vår studie inte var ämnad att lösa något problem utan istället förklara ett fenomen ur ett mer 

informativt perspektiv var den deskriptiva teorin rätt val för oss. Den deskriptiva teorin beskriver hur 

något är, det vill säga granskningen sker utan att en lösning på problemet eftertraktas, istället är det 

en mer samhällsvetenskaplig kunskap som söks27. Motsatsen till deskriptiv teori är normativ teori, 

vilken används när ett problem uppstår och en lösning eftersträvas28.  

2.2. Datainsamling 
Datainsamling kan delas in i två olika grupper, primärdata och sekundärdata. Primärdata innebär den 

information som författaren själv har samlat in och sekundärdata är sådant material som redan finns 

skrivet inom ett visst område eller som har samlats in av andra, exempelvis litteratur och artiklar.29 

  

                                                           
23

 Lundahl & Skärvad s. 111 
24

 Ibid. s. 51 
25

 Ibid. s. 94 
26

 Artsberg s. 31 
27

 Ibid. s. 20, 31 
28

 Ibid. s. 17, 24, 31 
29

 Booth s. 82 
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Primärdata har insamlats genom personliga intervjuer med företagen Adsum Revisorer & 

Företagskonsulter AB och LHA Revision AB. Intervjuerna spelades in vilket medförde att vi kunde 

fokusera på svarens innehåll istället för att försöka få med alla svar i våra anteckningar. Den största 

fördelen med en personlig intervju är att den ger möjlighet till direkta följdfrågor som leder till 

djupare förståelse30. Vid personlig intervju kan även frågeställaren genom respondentens 

kroppsspråk få en ökad förståelse för de svar som erhålls31. Vi kom även i kontakt med författaren, 

Anette Broberg, som skrivit övervägande del av den teoretiska litteratur vi tagit del av, denna 

intervju skedde via mail på grund av geografiska skäl.  

Som sekundärdata använde vi oss främst av böcker och artiklar men även information hämtad från 

olika relevanta myndigheters hemsidor. Litteratur har inhämtats från Mälardalens Högskolebibliotek 

efter sökning i dess bibliotekskatalog. De sökord vi använt oss av är: K2, redovisning, 

redovisningsnormer och metodbok. Den litteratur som har använts innefattar även tidigare 

kurslitteratur, däribland FAR SRS Samlingsvolym samt Kristina Artsbergs Redovisningsteori. 

Vetenskapliga artiklar som använts i studien har hämtats ur databasen FAR SRS KOMPLETT som kan 

nås via Mälardalens Högskolebiblioteks hemsida. I denna databas finns bland annat den ekonomiska 

tidsskriften Balans, som utges av FAR vilken är en branschorganisation för revisorer och rådgivare. I 

Balans har vi funnit övervägande del av våra artiklar. Från Bokföringsnämnden har inhämtats 

dokument som berör K2 och K-projekten, även Sveriges riksdag och regeringens hemsidor har 

bidragit med information. En viktig hemsida som har bidragit med artiklar kring aktuella förändringar 

i redovisningen är Björn Lundén Information (blinfo). 

2.3. Val av respondenter 
Adsum är ett företag som erbjuder tjänster inom främst redovisning och revision. Tjänster erbjuds 

även inom skatterådgivning samt hjälp vid nystart, omstrukturering och avveckling av företag. Adsum 

grundades hösten 2008 av Marita Lyckstedt och Jihmmy Ingvarsson. Det finns i dag två kontor, ett i 

Västerås med åtta medarbetare samt ett i Eskilstuna med tre anställda.32 Jihmmy Ingvarsson är 

auktoriserad revisor sedan 2002 och arbetade innan starten av Adsum på en större revisionsbyrå.33 

För vår studie var det viktigt att få en insikt i K2 från revisionsbyråernas perspektiv då det främst är 

dessa som kommer i kontakt med K2.  

LHA Revision AB är ett tjänsteföretag som erbjuder revision och konsultation inom redovisning och 

beskattning. Företaget startades 1994 av Lars-Henrik Andersson och har idag 15 anställda på deras 

kontor i Västerås. Lars Lidgren är auktoriserad revisor sedan 2001 och är delägare i LHA Revision 

AB.34 För att uppnå studiens syfte var det viktigt att få kunskap om hur K2 tillämpas hos fler än en 

revisionsbyrås klienter. 
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 Björklund s. 70 
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 Ibid. s. 70 
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 Jihmmy Ingvarsson, 2011-05-16 
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 www.adsum.se 
34

 Lars Lidgren, 2011-05-19 
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Anette Broberg arbetar med personal-, redovisnings- och skattefrågor vid Björn Lundén Information 

AB. Hon har skrivit ett flertal böcker inom dessa områden. Björn Lundén Information AB är ett 

kunskaps- och utbildningsföretag som ger företag, företagsrådgivare och föreningar rådgivning inom 

skatt, redovisning, personal och juridik.35 En intervju med en författare med djup kunskap inom 

området är högst relevant då en författares åsikter sällan framkommer i deras facklitteratur. 

2.4. Analysmetod 
Utvalda respondenters svar ifrån intervjuer granskades och bedömdes utifrån hur relevanta svaren 

var i förhållande till uppsatsens syfte. Den insamlade empirin jämfördes därefter i en analys med vår 

referensram och knöts samman till resultat och slutsatser som besvarar våra 

problemfrågeställningar. I resultatet diskuteras intressent- samt agentteorins förhållande till empirin.  

2.5. Validitet, Reliabilitet och Objektivitet 
Med validitet anses hur väl studien mäter det som den är avsedd att mäta36. För att uppnå hög 

validitet valde vi respondenter som innehar god kunskap kring K2. Vi valde att intervjua fler än en 

revisor för att få ett bredare perspektiv och därmed stärktes studiens validitet.  

Det finns tre olika datainsamlingsmetoder; intervjuer, enkätundersökning samt observationer37. 

Intervju var för denna studie den datainsamlingsmetod som gav vår empiri högst validitet. Då en 

enkätundersökning inte fördjupar sig på området blir det svårt att få den ingående kunskapen som 

denna studie krävde. Det tredje datainsamlingsalternativet var observationer av redovisningsarbetet, 

något som inte skulle tillföra denna studie relevant information. 

Hög reliabilitet uppnås genom att mätinstrumenten är trovärdiga och tillförlitliga38. Reliabiliteten kan 

höjas genom att frågorna till respondenterna upprepas för att se att svaren blir desamma39. Då vi 

valde intervju som datainsamlingsmetod fanns en risk att reliabiliteten sänktes på grund av att 

respondenten kan bli ovillig att svara lika ingående då frågorna upprepas. För att undvika denna risk 

valde vi att intervjua två olika företag vilket ledde till att ingen av respondenterna behövde svara på 

en upprepad fråga. Genom detta tillvägagångssätt fick vi flera svar på samma fråga men från olika 

respondenter, något som har gett denna studie hög reliabilitet.  

Intervjuerna har skett på ett strukturerat sätt, det vill säga frågorna var nedskrivna i förväg och 

ställdes i en bestämd ordning40. Frågorna skickades ut i förväg till respondenterna som då kunde 

förbereda sig väl inför intervjuerna. På detta vis blev svaren genomtänkta och trovärdiga.  
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Ett tredje metodbegrepp är objektivitet, som beskriver hur studien påverkats av värderingar41. För att 

denna studie skulle få en hög objektivitet har inget urval av fakta gjorts utan all fakta som krävdes för 

att uppnå vårt syfte har tagits med. Det finns vid intervjuer en stor risk att personen som ställer 

frågorna lägger in egna värderingar och vinklar frågorna för att få de svar som stämmer överens med 

studiens mål42. För att motverka detta valde vi att efter en sammanställning av intervjuerna skicka 

dessa till respondenterna som då fått godkänna sammanställningen.  

2.6. Källkritik 
När det gäller K2 finns en brist på relevant litteratur, där den övervägande delen är skriven av Anette 

Broberg. Brobergs expertis inom området var därmed värdefull för studien samtidigt som det fanns 

en risk att studien endast fick en synvinkel. Anette Broberg går i sina böcker in på djupet inom K2 och 

förklarar grundligt varje del av regelverket. För att få en annan synvinkel valde vi att använda 

ytterligare en litteraturkälla som skrivits av två revisorer från revisionsbyrån PwC.  

Förändringar inom redovisningsområdet sker kontinuerligt vilket gör att litteratur som skrivits för 

bara ett fåtal år sedan lätt blir oaktuell. Detta har medfört att litteraturen har behövt kompletteras 

med information från relevanta hemsidor som regelbundet uppdateras. De två främst relevanta 

hemsidorna för denna studie har varit Bokföringsnämnden och BL Information AB. Då 

Bokföringsnämnden är en statlig myndighet ger den tillförlitlig information, dock tog vi i beaktande 

att dess information kan ha politiska inslag då det är Regeringen som tillsätter Bokföringsnämnden43. 

BL Information AB gav oss uppdaterad information angående de utredningar som inte var 

färdigställda när vår litteratur trycktes.  
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3. Referensram 

I detta kapitel beskrivs den teoretiska delen av studien. Kapitlet berör intressent- och agentteorin 

samt K2:s förenklingar. En del ekonomiska begrepp förklaras och i slutet av kapitlet finns utredningar 

som har publicerats efter att K2 blivit färdigställt samt en tidigare undersökning kring 

implementeringen av K2 utförd av KPMG. 

3.1. Intressentteorin 
Intressentteorin utgår från förhållandet mellan ett företag och dess intressenter. Som intressent 

räknas individer, företag, statliga myndigheter med mera som på ett eller annat sätt har ett intresse i 

företaget, till exempel genom aktier. Intressenterna kan delas in i primära och sekundära 

intressenter där de primära intressenterna är de olika grupper som har betydelse för företagets 

fortsatta verksamhet. Medan sekundära intressenter inte har samma betydelse för företagets 

fortsatta drift.44  

En uppgift för företagsledningen är att hitta en balans mellan de olika intressenternas krav på 

information. Då dessa krav dels kan vara svåra att tillgodose fullt ut och dels strida mot andra 

intressenters behov av information är en viktig uppgift för företagsledningen att kompromissa för att 

kunna tillfredsställa de olika aktörernas krav. Ett tillvägagångssätt för att uppnå balans mellan de 

olika intressenterna är att tillgodose alla parters krav, dock vid olika tillfällen.45 

3.2. Agentteorin 
En annan teori är agentteorin vilken har som utgångspunkt att aktörerna är både rationella och 

nyttomaximerande. Teorin utgår från en agent som är företagsledningen och en principal som till 

exempel kan vara en aktieägare. Däremellan finns en relation som kan leda till konflikter då 

företagsledningen försöker öka sin egen nytta på bekostnad av aktieägaren. Teorin går att applicera 

även på andra områden och situationer, som exempel kan nämnas företagsledning och revisor eller 

redovisningskonsult. Agentteorin är ett exempel på en deskriptiv teori, det vill säga teorin påverkar 

inte verkligheten utan beskriver den.46  

3.3. Teorimotivering 
I vårt fall är det främst intressentteorin som är aktuell då den teorin behandlar hur företaget 

tillfredsställer sina intressenter. Detta är något som kan ske genom användandet av K2 då bland 

annat en jämförelse mellan företag underlättas. Dock är även agentteorin av visst intresse då det 

med K2 finns en risk att företagsledningen utnyttjar möjligheten att ge mindre information till sina 

intressenter som då får svårt att få en korrekt och fullständig bild av företaget. Det vill säga agenten 

drar nytta av lägre informationskrav på bekostnad av principalens behov.  
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3.4. God redovisningssed och rättvisande bild 
Redovisningslagstiftningen som innefattar bland annat årsredovisningslagen och bokföringslagen är 

ramlagar och behöver därför kompletteras utav normer för att bli fullständiga. En sådan norm är god 

redovisningssed.47 Att företagen ska följa god redovisningssed är sedan 1976 fastställt i 

bokföringslagen 4 kap.§2; 

”Bokföringsskyldigheten skall fullgöras på ett sätt som överensstämmer med god redovisningssed” 

Vidare är det genom bokföringslagen 8 kap.§1 fastställt att det är Bokföringsnämnden som ansvarar 

för utvecklandet av god redovisningssed. Dock ej för de företag som enligt samma paragraf ska följa 

Finansinspektionens syn på god redovisningssed. I förarbetena till bokföringslagen från 1976 går att 

utläsa att god redovisningssed ska utgöras av ”En faktiskt förekommande praxis hos en kvalitativt 

representativ krets av bokföringsskyldiga”48.  

En annan norm som används för att komplettera redovisningslagstiftningen är rättvisande bild. Detta 

begrepp är en översättning av det brittiska ”true and fair view” och syftar till att redovisningen ska ge 

läsaren av årsredovisningen en så sann och rättvisande bild som möjligt av företagets ekonomiska 

situation. Översättningen har diskuterats i litteratur då betoning lagts på ordet ”true” medan ordet 

”fair” inte framhållits på lika hög nivå.49 I årsredovisningslagen 2 kap.§3 är rättvisande bild 

formulerad som följer; 

”Balansräkningen, resultaträkningen och noterna skall upprättas som en helhet 

och ge en rättvisande bild av företagens ställning och resultat. Om det behövs 

för att en rättvisande bild skall ges, skall det lämnas tilläggsupplysningar…” 

3.5. Tillämpning av K2 
Väljer ett företag att tillämpa K2 i sin redovisning måste företaget följa enbart K2, det vill säga 

företaget får inte växla mellan K2 och andra rekommendationer50. 

I K2 nämns inte rättvisande bild som något som ska följas utan istället använder de sig av 

försiktighetsprincipen vid värderingen av de förpliktelser som företagen åtar sig. De företag som 

följer K2 behöver därför inte göra några ställningstaganden kring rättvisande bild eftersom det 

automatiskt sker genom tillämpningen.51 Försiktighetsprincipen innebär att skulder inte 

undervärderas och tillgångar inte övervärderas för att undvika att företagets ställning och resultat 

överskattas52.  
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Då K2 har begränsade värderingsmöjligheter när det gäller tillgångar, avsättningar och skulder finns 

det övergångsregler för de balansposter vars värderingssätt inte överensstämmer med vad K2 

tillåter. Vid övergång till K2 finns tre olika metoder för att anpassa redovisningen till K2:  

- Vid bland annat egenupparbetade immateriella anläggningstillgångar, uppskjutna skatter 

samt uppskrivningar ska korrigering ske mot ingående balans det år företaget inför K2. 

Korrigeringen kommer på så vis inte att påverka företagets resultat utan sker mot företagets 

egna kapital.  

- Omvärdering av befintliga tillgångar vid K2:s införande behöver ej ske. K2:s värderingsregler 

av tillgångar börjar gälla för de tillgångar som anskaffas efter företagets införande av K2. 

Dessa bestämmelser gäller för anskaffningsvärde på varulager eller egentillverkade 

anläggningstillgångar samt i de fall värdet på fastigheter eller mark skrivits upp över 

taxeringsvärdet.  

- Övriga balansposter som värderas på annat vis i K2, korrigeras i bokslutet det år K2 införs och 

påverkar då resultatet.53  

3.6. K2:s förenklingar 
Under detta avsnitt tas det upp punkter som från och med 1/1 2011 inte längre är gällande men 

eftersom de ännu inte kunnat tillämpas av företagen och de vi intervjuar därför inte kommer ha 

erfarenhet från de allra senaste förenklingarna väljer vi att ändå ta upp de tidigare reglerna. I stycket 

3.7.1. Förenklingsutredningen behandlas de förändringar som skett sedan K2:s ikraftträdande. 

3.6.1. Förvaltningsberättelse 

I årsredovisningen ska en förvaltningsberättelse enligt årsredovisningslagen ingå. Företaget ska i 

förvaltningsberättelsen uppge sådan information som har betydelse för värderingen av 

verksamheten och som ej framgår av årsredovisningens övriga delar. Förvaltningsberättelsens syfte 

är att fullständiggöra årsredovisningens resultaträkning, balansräkning och noter. 

Bokföringsnämnden har i K2 förtydligat vilken information som enligt årsredovisningslagen ska ingå i 

förvaltningsberättelsen. Exempel på denna information är typ av verksamhet, väsentliga händelser 

under och efter räkenskapsåret, flerårsöversikt som visar företagets ställning och resultat samt hur 

fritt eget kapital bör disponeras enligt styrelsens förslag till bolagsstämman.54  

3.6.2. Resultaträkning 

I K2 redovisas resultaträkningen endast som kostnadsslagsindelad55. Med kostnadsslagsindelad 

resultaträkning avses att de olika kostnadsposterna är fördelade efter utgiftsområde, till exempel 

löner, försäkringar och avskrivningar. Motsatsen till kostnadsslagsindelad resultaträkning är 

funktionsindelad resultaträkning där kostnaderna fördelas efter funktionsområde, till exempel 

försäljning, administration och produktion.56  
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3.6.2.1. Periodiseringar 

Förenklingarna i resultaträkningen berör bland annat att periodiseringar av mindre inkomster och 

utgifter, till skillnad från i årsredovisningslagen, ej behöver utföras. Detta gäller dock enbart för 

utgifter eller inkomster som ej var för sig överstiger 5 000 kronor.57 Väljer företaget att periodisera 

någon av sina mindre utgifter eller inkomster, det vill säga belopp under 5 000 kronor, måste 

företaget periodisera samtliga mindre utgifter eller inkomster. Blir däremot den totala summan av 

icke periodiserade mindre utgifter eller inkomster, ett för företaget väsentligt belopp, kan 

Skatteverket i ett fåtal fall komma att underkänna de ej utförda periodiseringarna.58 Återkommande 

utgifter kan bokföras på de år då fakturan tillhandahållits om dess storlek förväntas fluktuera med 

högst 20 % mellan räkenskapsåren. Att bokföra utgifterna respektive inkomsterna på den period de 

uppstår stämmer överens med matchningsprincipen.59 

3.6.2.2. Försäljning av fastigheter 

K2 medför en förändring när det gäller försäljning av en fastighet som är anläggningstillgång. 

Realisationsvinsten/-förlusten som uppstår vid försäljningen får redovisas redan på kontraktsdagen 

av förenklingsskäl.60 Redovisning på kontraktsdagen medför att företaget istället för att behöva 

justera i deklarationen två år i rad normalt endast behöver justera en gång i deklarationen under 

försäljningsåret.61 

3.6.2.3. Pågående arbeten 

Pågående arbete till fast pris avser uppdrag där priset är bestämt vid beställningen62. Vid redovisning 

av pågående arbeten till fast pris ger K2 möjlighet att välja mellan en huvudregel och en 

alternativregel. Vid uppdrag till fast pris utgår huvudregeln från färdigställandegraden som i sin tur 

multipliceras med det överenskomna priset. Denna summa kommer att påverka nettoomsättningen. 

Vid alternativregeln, då fast pris tillämpas, gäller att nettoomsättningen inte berörs av de kostnader 

som redovisas som ”Pågående arbete för annans räkning” i balansräkningen.63  

Vid löpande räkning faktureras köparen de kostnader som uppstår allteftersom arbetet fortlöper64. 

Pågående arbete vid löpande räkning har också två valmöjligheter. Används huvudregeln ska 

företaget redovisa intäkter och kostnader som kan hänföras till räkenskapsåret allteftersom de 

uppstår. Alternativregeln innebär att redovisningen sker allteftersom uppdraget faktureras. Det vill 

säga endast det som är fakturerat på balansdagen påverkar omsättningen.65  
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3.6.3. Balansräkning 

3.6.3.1. Immateriella anläggningstillgångar 

K2 innebär begränsningar när det gäller vad som får tas upp som immateriell anläggningstillgång. En 

immateriell tillgång är en tillgång som har ett bestående värde för företaget men som är av abstrakt 

karaktär, exempel på dessa är varumärke, patent samt goodwill. Egenupparbetade immateriella 

tillgångar får enligt K2 ej tas upp som anläggningstillgångar utan ska bokföras som kostnad vartefter 

de uppstår. Förvärvade immateriella anläggningstillgångar får dock tas upp som tillgång i 

balansräkningen till anskaffningsvärdet. Dessa förvärvade immateriella anläggningstillgångar kan 

skrivas av enligt en schablonregel som innebär att tillgången skrivs av med 20 % per år, det vill säga 

att tillgången har en nyttjandeperiod på fem år. Vid användning av schablonregeln måste tillgången 

efter fem år vara helt avskriven och något restvärde får ej kvarstå. Vill företaget skriva av till ett 

beräknat restvärde får schablonregeln inte tillämpas.66 Med restvärde avses det beräknade 

kvarvarande värde en tillgång förväntas ha när dess ekonomiska livslängd är slut.67  

3.6.3.2. Uppskrivningar 

De immateriella anläggningstillgångarna får inte genom en uppskrivning värderas högre än 

anskaffningsvärdet. Om ett företag vid övergång till K2-regelverket har uppskrivna immateriella 

anläggningstillgångar ska de uppskrivna värdena återföras.68  

K2 tillåter endast uppskrivning av värdet på mark och byggnader, dock högst till taxeringsvärdet. 

Uppskrivningen bokförs som uppskrivningsfond eller fondemission, det vill säga ökar det bundna 

egna kapitalet. Uppskrivningen på mark, liksom värdet på mark, får ej skrivas av då mark anses ha ett 

bestående värde. Emellertid ska det uppskrivna värdet på byggnaden skrivas av jämnt fördelat på 

den återstående nyttjandeperioden för byggnaden.69 Finansiella tillgångar får enligt K2, till skillnad 

från årsredovisningslagen, inte värderas till verkligt värde om detta medför en uppskrivning av 

tillgångens värde70. 

3.6.3.3. Avsättningar 

Som en förenkling behöver avsättningar som sammanlagt understiger antingen 10 % av totalt eget 

kapital vid årets ingång eller 25 000 kronor, ej redovisas71. Denna lättnadsregel gäller inte för 

pensionsförpliktelser samt tillhörande löneskatt. En annan förenkling som K2 medför gällande 

avsättningar är vid nuvärdeberäkning, som endast ska utföras på de förpliktelserna som förfaller tio 

år från balansdagen. Dock ska regeln tillämpas konsekvent, det vill säga om ett företag väljer att 

nuvärdeberäkna en avsättning som ska uppfyllas inom tio år måste samtliga avsättningar 

nuvärdeberäknas. Varje avsättning, som företaget tillämpat K2:s förenklingsregel på, ska prövas på 

nytt varje balansdag. Det är dessutom inte tillåtet för företagen att redovisa uppskjuten skatt som en 

egen post utan detta skall bokföras mot eget kapital.72  

  

                                                           
66

 Broberg (2009) s. 29-34 
67

 Andersson s. 296 
68

 Broberg (2008) s. 69 
69

 Broberg (2009) s. 54, 63-64 
70

 Ibid. s. 117 
71

 Engström (2009) 
72

 Broberg (2008) s. 99, 101 



14 
 

3.6.3.4. Skulder och krediter 

Enligt K2-regelverket ska samtliga skulder som förfaller inom 12 månader från balansdagen redovisas 

som kortfristiga skulder, övriga skulder räknas som långfristiga skulder73. I K2:s förarbeten diskuteras 

om checkräkningskredit ska redovisas som långfristig eller kortfristig skuld. Den ståndpunkt som 

Bokföringsnämnden väljer i K2 är att om checkräkningskrediten förfaller inom 12 månader men 

troligen kommer förnyas, anses detta vara en långfristig skuld.74 Ett tillägg till årsredovisningslagen är 

att K2 kräver att en skuld i utländsk valuta ska redovisas när den uppstår samt värderas igen på 

balansdagen till rådande valutakurs75. 

3.6.4. Tilläggsupplysningar 

I resultat- och balansräkningen kan det finnas information som måste förtydligas, detta ska då göras 

genom tilläggsupplysningar och noter. Det ställs lägre krav på tilläggsupplysningar för de företag som 

tillämpar K2 än de företag som följer Redovisningsrådets och Bokföringsnämndens tidigare 

rekommendationer. I K2 är det endast de tilläggsupplysningar som nämns i årsredovisningslagen som 

ska uppges till skillnad från tidigare rekommendationer som ställde högre krav. De företag som 

tillämpar K2 kommer genom tillämpningen redan i balans- och resultaträkningen ha lämnat en del av 

dessa tilläggsupplysningar. Till exempel ska antalet aktier framgå i balansräkningen samt uppdelning 

av kortfristiga och långfristiga skulder. Vilka bokslutsdispositioner, samt storleken på dessa, som 

utförts framgår enligt K2 av resultaträkningen. En annan tilläggsupplysning som ska uppges är vilka 

redovisningsprinciper som företaget använt sig av. När företaget tillämpar K2 räcker det att ange K2 

som företagets redovisningsprincip.76 

En ytterligare förenkling som K2 medför vid tilläggsupplysningar är uppgifter kring sjukfrånvaro. De 

företag som tillämpar K2 behöver inte vid beräkning av total sjukfrånvaro ta med de anställda som 

inte kan få kompensation för sjukfrånvaro. De anställda som kan få kompensation för sjukfrånvaro 

delas in i grupper utifrån bland annat kön och ålder. Enligt K2 behöver dock information om 

sjukfrånvaro ej lämnas för den grupp eller de grupper som innehåller färre än tre anställda med 

sjukfrånvaro.77 

Av tilläggsupplysningarna ska även framgå vilka val företaget gjort utifrån K2, det vill säga vilken regel 

företaget använt vid redovisning av pågående arbeten (huvud- eller alternativregeln). Det ska även 

framgå om avskrivning på anläggningstillgång tagits fram med ett beräknat restvärde eller om 

tillgången ska skrivas ner till noll.78  

Årsredovisningslagen kräver att upplysning ska lämnas kring varje post under omsättningstillgångar 

beträffande vilket belopp som ska betalas senare än 12 månader efter bokslutsdagen. Vid 

användning av K2 behöver denna upplysning inte lämnas då sådana tillgångar redovisas som 

finansiella anläggningstillgångar.79 
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3.7. Utredningar  
Det sker många förändringar inom redovisningen, ett flertal utredningar har begärts av regeringen, i 

detta avsnitt följer information ur två av de för vår studie relevanta utredningarna. 

3.7.1. Förenklingsutredningen 

I samband med att regeringen satte målet att minska de administrativa kostnaderna med 25 % fram 

till 2010 tillsattes en utredning som skulle undersöka om det var ytterligare redovisningsregler som 

kunde förenklas80. Utredningen kom under 2008 att avslutas och en del av utredningens resultat har 

röstats igenom av riksdagen och trätt i kraft 1 januari 201181. 

Förenklingarna från utredningen som riksdagen har röstat igenom är bland annat, 

- Färre tilläggsupplysningar, däribland slopas sjukfrånvaroupplysningen, uppgifterna om 

fastigheters taxeringsvärde samt upplysningskravet på löner, pension och avgångsvederlag 

för ledande befattningshavare inom företaget.  

- Vid upprättandet av en årsredovisning behöver inte företaget lämna lika omfattande 

information kring anläggningstillgångarnas avskrivningar, nedskrivningar och uppskrivningar. 

- Möjlighet till att upprätta förkortad resultat- och balansräkning i årsredovisningen. Det vill 

säga istället för att specificera samtliga poster så samlas allt under huvudrubriken, till 

exempel anläggningstillgångar, omsättningstillgångar och eget kapital.82 

- Istället för dagens fyra olika tillåtna räkenskapsår har utredningen lett till att företagen har 

möjlighet till tolv olika räkenskapsår, det vill säga att räkenskapsåret kan börja den första av 

valfri månad.  

- Lättnad har genomförts angående arkiveringstid för företagens räkenskapsmaterial. Den har 

förkortats från tio år till sju år.83  

3.7.2. SamRob-utredningen 

SamRob står för ”sambandet mellan redovisning och beskattning” och är en utredning som tillsattes i 

oktober 2004. Målsättningen var att utreda om sambandet mellan redovisningen och beskattningen 

skulle vara starkare, svagare eller helt frikopplad i framtiden.84 Förslaget från utredningen blev att 

helt avskaffa sambandet mellan redovisning och beskattning. Något som skulle innebära en 

omfattande omarbetning av inkomstskattelagen då redovisningsregler skulle behöva implementeras 

även i denna lag.85 SamRob-utredningen har ännu inte lett till några lagändringar86.  
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3.8. K3 
K2 är en förenkling utav K3 som kommer att bli huvudregelverket för aktiebolag samt vissa andra 

juridiska personer. K3 bygger på Bokföringsnämndens regler för större företag, Redovisningsrådets 

rekommendationer (RR1-RR29) samt en enklare version av den internationella 

redovisningsstandarden. Valmöjligheter som tagits bort i K2 återfinns i K3, bland annat kan 

egenupparbetade immateriella anläggningstillgångar tas upp som tillgångar i balansräkningen. 87  

Några av de skillnader som finns mellan K2 och K3 är att K2 inte tillåter värdering till verkligt värde, 

något som K3 kommer tillåta i viss utsträckning. K3 kommer även att bli mer principbaserat och 

därmed kräva mer bedömningar från företagen. Vidare kommer K3 kräva fler tilläggsupplysningar än 

de upplysningskrav som finns i årsredovisningslagen och därmed i K2.88  

3.9. Tidigare studie på området 
I en artikel skriven 2009 av revisionsbyrån KPMG beskrivs en undersökning som utfördes bland 97 

företag i Stockholm. Undersökningens syfte var att kontrollera hur stor del av de företag som kunde 

tillämpa K2 som valde att göra det redan första gången det var möjligt att använda K2 i sin 

årsredovisning. Resultatet kom att visa att ingen, 0 %, av de undersökta företagen hade valt att 

tillämpa K2 i redovisningen. De orsaker som KPMG nämnde som möjliga faktorer till detta, var att 

företagen inte såg nyttan med de förändringar som K2 medförde men även väntan på ett 

färdigställande av K3-regelverket angavs som en möjlig orsak.89  
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4. Empiri 

Detta kapitel ger en insikt kring hur K2 implementerats och påverkat företagen i verkligheten.  

4.1. Revisorers syn på K2 
Intervju med Jihmmy Ingvarsson, auktoriserad revisor samt vd för Adsum och Lars Lidgren, 

auktoriserad revisor för LHA Revision, har skett via personliga möten och frågorna återfinns i Bilaga 1. 

Intervju med författaren Anette Broberg har skett via mail och frågorna återfinns i Bilaga 2. 

4.1.1. K2 i det dagliga arbetet 

4.1.1.1. Adsum 

Redovisnings- och revisionsbyrån Adsum kommer enligt Jihmmy Ingvarsson i kontakt med K2 genom 

företags årsbokslut som upprättats av externa redovisningskonsulter vilka tillämpar K2. Val av 

redovisningsprinciper görs, enligt Adsum, i mindre företag i samråd med redovisningsbyrå eller med 

företagets revisor. I möten med externa redovisningskonsulter uppkommer diskussioner kring de 

effekter som en ändrad redovisningsprincip medför. Adsums egna redovisningskonsulter har ännu ej 

påbörjat upprättande av årsbokslut enligt K2. Ingvarsson berättar att detta beror på att Adsum 

väntar på införandet av K3-regelverket innan de tar ställning till vilket av K-regelverken som passar 

respektive klient. Av Adsums klientel är det uppskattningsvis mellan 80 % – 90 % som kan använda 

sig av K2.  

Adsum kommer främst i kontakt med K2 vid revisionsuppdrag där klienter på rekommendation från 

externa redovisningskonsulter har tillämpat K2 vid upprättandet av årsbokslut. De företag som 

tillämpar K2 utgör cirka 10 % av den del av Adsums klientel som kan tillämpa K2.  

Adsum hjälper även till vid nystart av ett företag. Passar företaget in i ramarna för K2 kommer Adsum 

att rekommendera att det nystartade företaget direkt använder sig av K2. Jihmmy Ingvarsson på 

Adsum räknar med att de innan 2011 års slut kommer ha tagit beslut kring vilket K-regelverk som de 

ska rekommendera till sina klienter för att regelverket ska kunna tillämpas från 1 januari 2012.  

4.1.1.2. LHA Revision 

LHA Revision har kommit i kontakt med K2 genom kurser och utbildningar inom området. LHA 

Revision berättar att utbildningarna är viktiga för att upprätthålla en hög kompetens kring K2. Detta 

behövs enligt LHA Revision för att de ska kunna ge sina klienter korrekt information. LHA Revision har 

ännu ej gått över till redovisning enligt K2 för sina klienter. Enligt Lidgren beror detta till stor del på 

att revisionsbyrån väntar på K3 för att se vad detta regelverk kan erbjuda. LHA Revision har ett 

klientel där 80-90 % kan tillämpa K2, men det är cirka 10 % av dessa som gör det. De företag som har 

valt att tillämpa K2 redan nu är företag som fått detta råd från externa redovisningskonsulter eller 

företagets egen ekonomiansvarige. LHA Revision för diskussioner om införandet av K2 med sina 

klienter men något slutgiltigt ställningstagande kommer inte ske förrän K3:s innehåll är fastställt.  

Lidgren anser att K-projekten kommer bidra till bättre struktur, likartad redovisning för företag i 

liknande storlek samt att det blir lättare för nya revisorer och redovisningskonsulter då 

rekommendationerna finns samlade utifrån företagens storlek.  
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4.1.2. Förändringar som K2 medfört  

4.1.2.1. Adsum 

Jihmmy Ingvarsson anser att det fanns ett behov av ett tydligare och mindre flexibelt regelverk. 

Därför menar Ingvarsson att K2 behövdes för att ge striktare riktlinjer för företagen och anser att det 

kommer att bli ett väl fungerande regelverk, där K3 kompletterar K2. Ingvarsson anser att en fördel 

med K2 är att det bara blir ett regelverk att följa till skillnad från de olika principer, lagar och 

rekommendationer, som i dagsläget går att kombinera fritt.  

Bokföringsnämndens införande av K2 har inte medfört några större förändringar för Adsums 

medarbetare. Ingvarsson anser att förenklingarna är marginella hittills då det främst är notdelens 

reducering som bidrar till förenklingar. Ingvarsson menar att denna förenkling bidrar till att företagen 

sparar resurser då noterna tidigare var mycket tidskrävande. Företagen behövde tidigare i 

årsredovisningen notera samtliga redovisningsprinciper, rekommendationer och lagar som de hade 

använt sig av i sin redovisning. Med K2 behöver företagen endast ange att K2 har tillämpats. Detta 

ger, enligt Ingvarsson, en stor förenkling då kunskapen hos allmänheten kring redovisningens 

principer och rekommendationer inte är djupgående. Företagen sparar även tid då de inte behöver 

diskutera med sina revisorer om vilka principer, rekommendationer och lagar som använts under 

räkenskapsåret.  

På Adsum används möjligheten att inte periodisera inkomster och utgifter som understiger 5 000 

kronor inte bara för de företag som tillämpar K2 utan även för Adsums resterande klienter. Adsums 

klienter, som inte tillämpar K2, får sätta ett belopp som de själva anser är väsentligt och de inkomster 

och utgifter som understiger detta belopp behöver då ej periodiseras. Ingvarsson hävdar att 

klienterna gärna använder sig av denna förenkling då det sparar tid och därmed pengar. Alla företag 

kan dock inte tillämpa denna förenkling om periodiseringarna uppgår till ett för företaget väsentligt 

belopp. Om beloppet inte är väsentligt kommer det trots att periodiseringar inte sker ge en 

rättvisande bild av företagets ekonomiska ställning.  

När det gäller de administrativa kostnaderna anser Jihmmy Ingvarsson på Adsum att det inte är 

möjligt att minska dessa med 25 % till år 2012, vilket är EU:s uppsatta mål. Däremot hävdar 

Ingvarsson att K2 kan bidra till en viss minskning av de administrativa kostnaderna. Som ett exempel 

nämns, när en redovisningskonsult gjort en felbedömning som sedan måste åtgärdas av en revisor. 

Den tid detta tar kan sparas in då företagens ekonomiavdelning inte behöver göra några 

bedömningar då K2 ger tydliga riktlinjer som ska följas. Detta leder i sin tur, enligt Ingvarsson, till att 

revisionskostnaderna för företagen minskar då revisorerna inte behöver korrigera de fel som lätt 

uppstår när bedömningar krävs. 
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4.1.2.2. LHA Revision 

Lars Lidgren hos LHA Revision anser att förenklingarna som K2 medfört är försumbara och att K2 

egentligen bara sätter gränser rent beloppsmässigt istället för dagens system med ständiga 

bedömningar. K2 innebär att redovisningen blir mer strikt vilket är ovanligt i svensk redovisning. 

Lidgren berättar att i till exempel USA och Storbritannien är det vanligt med uppsatta 

redovisningsramar medan traditionell svensk redovisningsstandard mer använt sig av god sed och 

bedömningar. K2 efterliknar därmed uppbyggnaden av redovisningsreglerna i USA och 

Storbritannien, vilket svenska redovisningsekonomer alltså inte är vana vid. Lidgren liknar K2-

regelverket med en kokbok där det står exakt hur receptet ska följas för att få ett gott resultat och en 

rättvisande bild. Skillnaderna mellan de gamla regelverken och K2 medför dock enligt Lidgren ingen 

större förändring vilket leder till att ett byte till K2 kan bli svårt att motivera för klienten.  

Lidgren poängterar att den största förändringen är minskade krav på tilläggsupplysningar, främst där 

företagen anger vilka redovisningsprinciper som de använt sig av. Istället för att företagen anger att 

de använt sig av Bokföringsnämndens allmänna råd, Redovisningsrådets rekommendationer, lagar 

och redovisningsprinciper anger företaget endast K2 som redovisningsprincip.  

Lars Lidgren hos LHA Revision förmodar att EU:s mål angående en minskning av de administrativa 

kostnaderna för företagen med 25 % fram till 2012 inte är möjlig att uppnå. Lidgren anser att EU 

valde ett högre mål än vad de själva trodde var rimligt att uppnå för att få minskningen så stor som 

möjligt. Lars Lidgren menar vidare att de administrativa kostnaderna bör konkretiseras och 

specificeras i olika poster för att på ett lätthanterligt sätt kunna jämföra de olika posterna mellan 

åren. Dock menar Lidgren att K2 är ett steg i rätt riktning mot en minskning av de administrativa 

kostnaderna.  

4.1.3. Varför inte K2? 

4.1.3.1. Adsum 

Ingvarsson poängterar att utvecklings- och forskningsföretag i och med att egenupparbetade 

immateriella anläggningstillgångar, enligt K2, inte får tas upp i balansräkningen kan tillämpa K2. En 

svårighet med denna regel är att utvecklingsföretag tillgångsför sin egenupparbetade tid, denna tid 

kan enligt K2 inte tas upp som en tillgång utan skall kostnadsföras. Detta leder till att dessa företag 

inte kommer kunna tillämpa K2 överhuvudtaget. Enligt Ingvarsson kan ett sådant företag, som under 

ett räkenskapsår övervägande arbetar med utveckling av en ny produkt, inte ta upp dessa kostnader 

som en tillgång och i värsta fall bli likvidationspliktigt om de tillämpar K2. 

En annan anledning till att K2 inte används i så stor utsträckning bland Adsums klienter är, som 

nämnts tidigare, att Adsum väntar på att K3 ska färdigställas för att se vilket regelverk som är bäst 

lämpat för respektive klient.  
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4.1.3.2. LHA Revision 

Hos LHA Revision är väntan på K3 en stor anledning till att K2 ännu inte implementerats i 

redovisningen. En annan anledning är att företaget använder sig av en programvara där den mall som 

följs, inte uppdaterats enligt K2. Detta leder till att det blir en kostnadsfråga kring valet mellan att K2-

anpassa dagens programvara eller att köpa en ny programvara. Lars Lidgren tog upp att mängden 

utvecklings- och forskningsföretag är en minoritet av LHA Revisions klientel och har därför svårt att 

uttala sig kring hur dessa företag skulle påverkas av att implementera K2 i sin redovisning. 

Lidgren förmodar att endast de mindre företagen inom K2-definitionen kommer att välja K2 medan 

de något större företagen kommer att använda sig av K3 då detta i stort liknar dagens system.  

4.1.4. Intressent- och agentteori 

4.1.4.1. Adsum 

Jihmmy Ingvarsson tror inte att intressenterna genom företagens tillämpning av K2 kommer att gå 

miste om någon relevant information. Ingvarsson anser även att K2:s förenklingar inte kommer att 

kunna utnyttjas av företagen då den information som försvinner i och med K2 inte är betydelsefull 

för intressenterna. Som exempel nämner Ingvarsson upplysningen angående revisorsarvode som 

egentligen främst är intressant för revisionsbyråerna. Vidare nämner Ingvarsson att intressenterna i 

de flesta fall inte har kunskap kring skillnaderna mellan K2 och de tidigare rekommendationerna och 

därmed inte uppfattar skillnaderna i upplysningarna.  

4.1.4.2. LHA Revision 

Lars Lidgren anser att K2 bidrar till en mer lättöverskådlig bild av företagen och ger intressenterna 

möjligheten att enklare jämföra olika företag då de använder sig av samma redovisningsprincip, det 

vill säga K2. Lidgren menar vidare att intressenterna inte kommer att gå miste om viktig information 

då den information som ges genom tillämpning av K2 är tillräcklig för att ge en korrekt bild av 

företagens ställning. Lidgren berättar att det genom K2:s krav kring vad som ska finnas med i 

årsredovisningen blir svårt för företagen att undanhålla väsentlig information på bekostnad av 

intressenternas behov av information. K2 följer årsredovisningslagen och endast rekommendationer 

utöver vad som krävs av lagen har slopats. 

4.2. Författaren Anette Brobergs syn på K2 
K2-reglerna är, enligt Anette Broberg, anpassade till hur de allmänna redovisningsreglerna ofta har 

använts i praktiken av många mindre företag. Därför är det många företag som inte ser den 

förenkling som reglerna faktiskt innebär. Detta är något som Broberg anser är synd då de införda 

förenklingarna i stort är de som har efterfrågats. Något som Broberg däremot saknar i K2 är 

möjligheten att aktivera utvecklingskostnader. Detta, tror Broberg, leder till att vissa mindre företag 

som arbetar med till exempel programutveckling inte kan tillämpa reglerna utan kommer att bli 

hänvisade till de mer omfattande reglerna i K3.  
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På frågan varför företag inte använder K2 i någon större utsträckning svarar Broberg att detta kan 

bero på att många företag avvaktar för att se vad K3 innebär innan de bestämmer sig för vilket av 

redovisningsregelverken de ska tillämpa. För redovisnings- och revisionsbyråerna tror Broberg att det 

är en tidsfråga, då de äldre reglerna fortfarande kan tillämpas. I dag kan företagen fortsätta som 

vanligt och därför gör företagen det. När företagen måste välja vilket av K-regelverken de ska 

tillämpa tror och hoppas Broberg att fler företag tar till sig K2-reglerna då hon tycker att reglerna 

underlättar för många mindre företag. Broberg tar upp att det finns flertalet bolag där K2 fungerar 

utmärkt, som exempel nämner hon okomplicerade enmansbolag.  

Anette Broberg berättar att när alla fyra K-regelverken är färdigställda kommer de äldre 

rekommendationerna från Bokföringsnämnden och Redovisningsrådet att försvinna. Då blir 

företagen tvingade att välja ett K-regelverk och kommer förhoppningsvis göra detta utifrån de behov 

som företaget har. Broberg anser att Bokföringsnämnden har gjort bra regelverk för de mindre 

företagen och regelverken stämmer överens med hur företagen till stor del redan tidigare redovisat, 

även om Broberg påpekar att det innan K2 inte har varit helt enligt regelboken men accepterats i 

praktiken.  

  



22 
 

5. Analys 

I analyskapitlet jämförs den teoretiska bilden med insamlad empirisk data. Skillnader och likheter 

mellan de olika respondenternas åsikter blir här belysta.  

5.1. Företag som inte använder K2 
KPMG utförde 2009 en studie på 97 företag som visade att 0 % av de studerade företagen börjat 

tillämpa K2. KPMG trodde att detta berodde dels på att företagen inte såg nyttan med de 

förenklingar som K2 medförde och dels för att företagen valde att vänta tills K3-regelverket 

färdigställts. Efter två år syns ingen markant skillnad då både Adsum och LHA Revision har endast 

cirka 10 % av sitt klientel som har implementerat K2 i sin redovisning. Det är i både Adsum och LHA 

Revision externa redovisningskonsulter som tagit beslut om att klienterna ska redovisa enligt K2. 

Adsum anger K2:s begränsning kring företag med stora utvecklings- och forskningskostnader som en 

faktor till att en del av deras klientel inte kan använda K2. Dessa kostnader får inte balanseras enligt 

K2:s regler vilket leder till att dessa företag kan hamna i svåra ekonomiska situationer. Dock säger 

Adsum att den främsta anledningen till att de ännu inte rekommenderat K2 till sina klienter är att de 

vill se hur K3-regelverket kommer att vara upplagt. Adsum uppger att ett ställningstagande kring 

vilket K-regelverk, K2 eller K3, som respektive klient bör tillämpa kommer att ske innan utgången av 

2011.  

LHA Revision anser att införandet av K2 skulle leda till en kostnad då deras nuvarande datasystem 

inte klarar av K2:s upplägg av redovisning utan en uppdatering. Detta bidrar till att LHA Revision vill 

vänta på K3 innan en sådan uppdatering görs för att se vilket av regelverken som lämpar sig bäst för 

deras klienter. LHA Revision tror även att endast de mindre företagen inom K2:s definition kommer 

att implementera K2 medan de övriga kommer att använda sig av K3. 

Anette Broberg tror även hon att väntan på K3 är en av de främsta orsakerna till att K2 inte 

implementerats i någon större utsträckning bland företagen. Broberg anser att redovisnings- och 

revisionsbyråer håller kvar sina klienter i det gamla systemet, det vill säga Bokföringsnämndens och 

Redovisningsrådets rekommendationer, så länge som detta är möjligt. Dock hoppas Broberg, när 

valet mellan K-regelverken sker, att detta görs utifrån företagens behov.  

5.2. Förändringar som K2 medfört 

5.2.1. Periodiseringar 

K2:s införande har medfört vissa förändringar, bland annat behöver inkomster och utgifter under 

5 000 kronor inte periodiseras så länge den totala summan inte är ett för företaget väsentligt belopp. 

Dock måste periodisering ske av samtliga inkomster och utgifter om företaget väljer att periodisera 

någon inkomst eller utgift under 5 000 kronor. Förenklingen gäller även för återkommande belopp 

som inte fluktuerar med mer än 20 % mellan åren.  

Förenklingen är enligt Adsum bra men de poängterar att denna förenkling var möjlig även innan K2:s 

införande. Adsum ber sina kunder att sätta en gräns för vad som är ett väsentligt belopp för just 

deras företag och som enligt god redovisningssed därmed ej behöver periodiseras. För företag som 

inte tillämpar K2 gäller det att göra bedömningar utifrån god redovisningssed medan företag som 

följer K2 inte behöver göra dessa bedömningar eftersom K2 sätter beloppsgränser.  
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Lars Lidgren på LHA Revision anser att K2:s periodiseringsförenkling inte ger någon märkbar 

förändring mot hur det tidigare redovisats i praktiken, något som stämmer överens med Adsums 

uppfattning. Lidgren hävdar att de nya förenklingsreglerna är striktare och att några omfattande 

ställningstaganden inte längre är nödvändiga.  

Anette Broberg menar, även hon, att många av de förenklingar som K2 medför redan använts i 

praktiken. Detta är något som leder till att företagen inte ser de förenklingar som K2 medför då de 

inte skiljer sig nämnvärt från hur företagen tidigare redovisat.  

5.2.2. Immateriella anläggningstillgångar 

K2 innebär inskränkningar kring vad som får tas upp som immateriella anläggningstillgångar. 

Egenupparbetade immateriella tillgångar får inte, enligt K2, tas upp som en anläggningstillgång utan 

ska omedelbart kostnadsföras.  

Adsum anser att denna inskränkning inte är bra då den utesluter företag som har stora utgiftsposter 

inom forsknings- och utvecklingsarbeten. De företag som har mycket utgifter för forsknings- och 

utvecklingsarbeten kan inte räkna dessa som tillgångar då de enligt K2 ska bokföras som kostnader. 

Detta medför att företagen inte kan aktivera några tillgångar medan kostnaderna växer, vilket till slut 

kan leda till att företagen blir likvidationspliktiga.  

Lars Lidgren hos LHA Revision har svårt att ta ställning till denna förenkling och hur den skulle slå mot 

företagen då forsknings- och utvecklingsföretag utgör en minoritet av LHA Revisions klientel. Överlag 

ställer sig Lidgren mindre positiv till att K2 medför att den svenska redovisningen blir mer strikt då 

färre bedömningar krävs. Den svenska redovisningen har av tradition byggt på bedömningar och 

ställningstaganden. K2 frångår denna redovisningstradition då de flesta bedömningar och 

ställningstaganden sker genom tillämpning av K2.  

Broberg anser i likhet med Adsum att denna förenkling blir ett problem för mindre företag som 

arbetar med forskning och utveckling då K2 inte tillåter aktivering av egenupparbetade immateriella 

anläggningstillgångar. Detta leder enligt Broberg till att dessa företag inte kan tillämpa K2 utan blir 

hänvisade till att följa reglerna i K3.  

5.2.3. Tilläggsupplysningar 

K2 medför lägre krav på tilläggsupplysningar än vad tidigare rekommendationer medfört. I och med 

att företagen tillämpar K2 kommer en del av de upplysningar som tidigare lämnades i not nu kunna 

utläsas direkt från företagens balans- och resultaträkning. När K2 tillämpas är det endast K2 som 

behöver anges som redovisningsprincip till skillnad från tidigare då varje princip, rekommendation 

och lag behövde anges.  

Jihmmy Ingvarsson berättar att detta medför en förenkling då Adsum inte behöver rätta till de fel 

som redovisningsekonomerna på företagen har utfört i deras noter kring vilka redovisningsprinciper 

som använts. Att endast ange K2 som redovisningsprincip blir, enligt Ingvarsson, lättare för 

företagen, andelen fel kommer minska och företagen kommer spara pengar då redovisnings- och 

revisionsbyråerna inte behöver lägga ner lika mycket tid på företagens tilläggsupplysningar.  
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Lars Lidgren på LHA Revision har åsikter som stämmer överens med Jihmmy Ingvarssons kring att K2 

underlättar för företagen vid tilläggsupplysningar. Med K2 har informationskravet på 

tilläggsupplysningarna minskat och överflödig information behöver inte längre anges i 

årsredovisningen. 

5.3. Intressent- och agentteorin 
Intressentteorin grundar sig i förhållandet mellan företag och dess intressenter. Det gäller för 

företagsledningen att tillgodose intressenternas krav på information, då intressenterna har olika krav 

kan dessa sällan tillfredsställas samtidigt utan olika intressenters informationsbehov tillgodoses vid 

olika tillfällen. Den andra teorin som tas upp i studien är agentteorin som utgår ifrån att samtliga 

aktörer på marknaden är rationella och nyttomaximerande samt att aktörerna försöker öka sin egen 

nytta på bekostnad av någon annans.  

Adsum anser att K2:s implementering inte har påverkat intressenterna negativt då endast de 

överflödiga informationskraven tagits bort. Adsum ser bara det positiva i att färre upplysningskrav 

finns kvar då detta underlättar för intressenterna att jämföra olika företag. Ur ett agentteoretiskt 

perspektiv anser Adsum inte att K2 kommer öka företagsledningens möjlighet att utnyttja de lägre 

informationskraven, som K2 har, på bekostnad av till exempel aktieägarna, revisorer eller 

redovisningskonsulter.  

LHA Revision tycker i överensstämmelse med Adsum att intressenternas informationsbehov inte 

åsidosätts av K2. Vidare påpekar LHA Revision att en tillämpning av K2 bidrar till tillräcklig 

information kring företaget för att intressenterna ska kunna få en korrekt bild av företagets ställning. 

LHA Revision menar att K2:s uppbyggnad försvårar företagens möjligheter att undanhålla relevant 

information från företagens olika intressenter. 

5.4. Administrativa kostnader 
Under år 2007 beslutades att de administrativa kostnaderna för företag inom EU ska ha minskat med 

25 % till år 2012. Både Adsum och LHA Revision anser att införandet av K-projektet är ett steg i rätt 

riktning för att minska företagens administrativa kostnader. Dock påpekar båda företagen att 25 % 

inte är ett realistiskt mål. Lars Lidgren på LHA Revision anser att EU:s beslut angående minskade 

administrativa kostnader hade kunnat få större genomslag om de administrativa kostnaderna varit 

specificerade i olika poster. 
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6. Resultat 

I resultatkapitlet diskuteras de likheter och skillnader som framkommit i analysen ur författarnas 

egna synvinklar. Det är dock viktigt att påpeka att resultaten inte kan ses som generella då studien 

berör två företag.  

6.1. Företag som inte använder K2 
Studien visar att den främsta anledningen till att K2 inte har implementerats i företagen är väntan på 

färdigställandet av K3-regelverket. Revisionsbyråerna väljer att vänta på K3 för att sedan kunna 

besluta om vilket av regelverken, K2 eller K3, som är bäst lämpad för de olika klienterna.  

I de två undersökta revisionsbyråerna har cirka 10 % av deras klientel börjat tillämpa K2. När vi 

inledde vår studie förväntade vi oss att andelen företag som använder K2 i sin redovisning skulle ha 

ökat markant i jämförelse med den studie KPMG utförde 2009. Även om en ökning har skett är den 

inte lika tydlig som vi hade förväntat oss. Detta tror vi till stor del beror på att revisionsbyråerna 

inväntar K3, de vill inte rekommendera K2 ännu då de inte vet hur K3 kommer att se ut när det är 

färdigställt. Adsum gav oss dock en indikation på att ett ställningstagande kring användandet av K2 

och K3 kommer att ske innan 2011 års slut. 

Vi tycker Anette Broberg är inne på rätt spår när hon säger att revisionsbyråerna kommer hålla kvar 

sina klienter i det gamla redovisningssystemet så länge det finns möjlighet till det. Vi anser att det är 

synd att många företag hålls kvar i ett mera resurskrävande system när det finns möjlighet till ett 

enklare och tidsbesparande alternativ. Vi menar inte att alla företag som går under K2:s definition 

bör tillämpa K2 redan nu. Men de företag som inte ligger i närheten av K3:s kriterier samt inte 

begränsas av K2 skulle i dagsläget med fördel kunna implementera K2 i sin redovisning och därmed 

spara resurser. Dock finns det även en kostnadsfråga för revisionsbyråerna kring en implementering 

av K2. Hos LHA Revision krävs en uppdatering av deras redovisningsprogram för att en tillämpning av 

K2 ska kunna ske.  

LHA Revision nämner vidare att det är främst de mindre företagen inom K2:s definition som kommer 

att implementera K2 medan de övriga kommer att använda sig av K3. Vi ställer oss tveksamma till om 

detta kommer vara företagens egna beslut då det framgår av vår studie att val av redovisningsprincip 

i de flesta fall sker genom att revisionsbyråerna rekommenderar sina klienter vilken princip som bör 

användas. Så det faktum att Lars Lidgren hos LHA Revision anser att en stor del av de företag som 

passar i K2:s ramar istället placerar sig i K3 tror vi till stor del kommer bero på att de fått den 

rekommendationen från sin revisionsbyrå. Detta anser vi tyvärr kan bidra till att övergången till 

K-regelverken inte sker på basis av företagens behov, något som även Anette Broberg har farhågor 

kring.  

K2 kan liknas vid redovisning i till exempel USA och Storbritannien där den är strikt och där klara 

regler finns kring hur redovisning ska ske. I Sverige är företagen vana att göra bedömningar och 

ställningstaganden i sin redovisning för att uppnå god redovisningssed och rättvisande bild. Detta 

tror vi är ytterligare en anledning till att revisionsbyråerna väntar på K3 som till stor del kommer likna 

företagens redovisning i dagsläget. Revisorerna i Sverige är vana att själva få ta ställning till hur bland 

annat pågående arbeten och periodiseringar ska värderas och kan i K2 känna sig begränsade i sitt 

arbete då alla ställningstaganden redan är gjorda.  
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6.2. Förändringar som K2 medfört 
De i studien utvalda företagen har inte märkt någon förändring när det gäller periodiseringar av 

mindre utgifter och inkomster. Företagen har redan innan K2:s införande tagit ställning till vad som 

är ett väsentligt belopp för företaget och som därmed behöver periodiseras. Vi anser att Anette 

Broberg har rätt när hon säger att företagen inte ser förenklingarna då företagen redan tidigare har 

redovisat på detta sätt när det gäller periodiseringar. Detta tycker vi är ett tydligt exempel på när 

Bokföringsnämnden har formulerat rådande praxis till en rekommendation, det vill säga 

Bokföringsnämnden har byggt upp K2 utifrån god redovisningssed. Vi tycker att det är bra att 

beloppsgränsen har satts, främst för de företag där kunskapen om redovisning kan vara begränsad. 

Det kan vara svårt att besluta om vad som är ett väsentligt belopp och därför kan K2:s 

periodiseringsgräns underlätta.  

Företag med stor andel forsknings- och utvecklingskostnader kan inte tillämpa K2 då 

egenupparbetade immateriella tillgångar inte får tas upp på tillgångssidan i balansräkningen. Denna 

begränsning tycker vi är mindre bra då den utesluter företag som annars med fördel skulle kunna 

använda K2. Därmed kommer dessa företag att bli tvingade att använda sig av det mer 

resurskrävande K3. Därför anser vi i likhet med Anette Broberg och Adsum att det är synd att K2 

begränsar aktivering av forsknings- och utvecklingskostnader. 

Tilläggsupplysningarna har genomgått en stor förändring genom att noter har tagits bort och 

förenklats. En del noter som brukade behöva anges i tilläggsupplysningar anges i och med K2 direkt 

vid upprättandet av balans- och resultaträkningen. Denna förändring anser vi i likhet med Adsum och 

LHA Revision är positivt, då onödig information har tagits bort, som till exempel revisionsarvode som 

egentligen bara revisorerna har intresse av. Dock vill vi poängtera att det inte är bara genom K2 som 

det skett förenklingar på detta område. K2 kom med en del förenklingar men förenklingsutredningen 

har därefter bidragit till ytterligare förenklingar av tilläggsupplysningarna för samtliga företag, till 

exempel behöver inte sjukfrånvarostatistik anges. Att dessa förenklingar har genomförts ställer vi oss 

överlag positiva till då vi anser att de informationskrav som slopats inte tillförde majoriteten av 

intressenterna någon relevant information.  

6.3. Intressent- och agentteori 
Både Adsum och LHA Revision anser att K2 inte har bidragit till någon försämring för intressenterna 

sett ur intressent- respektive agentteorin. K2 har, enligt respondenterna, enbart bidragit med 

fördelar då intressenterna genom K2 får lättare att jämföra företagen då redovisning sker på likartat 

sätt. Adsum och LHA Revisions åsikter stämmer i stort överens med våra men vi anser att vissa 

intressenter kan gå miste om lättillgänglig information. Då har vi främst olika myndigheter i åtanke 

där statistisk information kan vara av intresse, vi menar att det finns en anledning till att denna 

information tidigare funnits med som rekommendation. Trots att K2 säger att viss information inte 

behöver lämnas tycker vi inte att företagen ska bli bekväma utan även i fortsättningen tillgodose sina 

intressenters informationsbehov, även om detta innebär att företagen kommer lämna information 

utöver vad som krävs enligt K2.  
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6.4. Administrativa kostnader 
EU:s mål är att de administrativa kostnaderna ska ha minskat med 25 % fram till 2012. Tillväxtverkets 

undersökning från 2010 visar att de administrativa kostnaderna då hade minskat med 7,3 % från 

2007. Både Adsum och LHA Revision anser att K-projektet är ett steg i rätt riktning för att minska de 

administrativa kostnaderna. Företagen anser vidare att EU:s mål är bra, dock inte realistiskt inom den 

givna tidsramen. Vi tycker det är ett bra initiativ av EU att försöka minska de administrativa 

kostnaderna för de mindre företagen. Vi håller dock med Lars Lidgren på LHA Revision i hans 

tankegångar kring att de administrativa kostnaderna behöver specificeras i olika poster för att ge 

större överskådlighet kring vilka kostnader som kan och bör minskas.  

I Sverige har regeringen genom förenklingsutredningen genomfört ett flertal förenklingar som har 

bidragit till lägre administrativa kostnader för företagen. Vi tycker det är bra att regeringen engagerat 

sig i den administrativa kostnadsfrågan och försöker hitta lösningar på problemet för de mindre 

företagen.  
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7. Slutsatser 

I slutsatserna besvaras studiens problemfrågeställningar kort och koncist, därefter ges förslag till 

vidare forskning inom studiens område. 

I hur stor utsträckning har företag börjat tillämpa K2?  

Till skillnad från KPMG:s undersökning från 2008 som visade att 0 % av företagen redovisade enligt 

K2 har vår studie visat att cirka 10 % av de studerade företagens klientel nu implementerat K2 i sin 

redovisning. Vidare visar vår studie att det är K3 som är den största anledningen till att åtminstone 

revisionsbyråerna väntar med att rekommendera sina klienter att gå över till K2. En av våra utvalda 

respondenter gav oss indikationer på att ett ställningstagande angående K2 eller K3 kommer att ske 

innan år 2011 är slut.  

Har K2 underlättat det dagliga arbetet för redovisningskunniga?  

K2 har bidragit till att underlätta det dagliga arbetet för redovisningskunniga genom att ha strikta 

regler och beloppsgränser där egna bedömningar inte längre krävs. Dock innebär inte K2 några större 

förändringar i praktiken då K2:s tillvägagångssätt till stor del liknar tidigare redovisningspraxis, men 

de större bedömningarna och ställningstagandena har slopats. Bokföringsnämnden har genom K2 

utvecklat en rekommendation utifrån rådande praxis. De förändringar som har skett och som märks 

av mest bland revisionsbyråerna är det minskade kravet på tilläggsupplysningar.  

Har företagens administrativa kostnader minskat till följd av de förenklingar som skett? 

Tillväxtverkets studie från 2010 visade att de administrativa kostnaderna från 2007 till 2010 hade 

minskat med 7,3 %. K2 är ett steg i rätt riktning mot en ytterligare minskning av företagens 

administrativa kostnader. Vidare är förenklingsutredningen och de beslut utredningen ledde till en 

förenkling för företagen. Förenklingsbesluten har medfört en minskning av det administrativa arbetet 

för företagen och därmed minskat de administrativa kostnaderna. 

7.1. Förslag till vidare forskning 
När K3 har färdigställts och trätt i kraft kan en studie liknande denna utföras igen för att se vilket 

ställningstagande företagen gjort. Ur en sådan studie vore det intressant att kunna utläsa hur stor 

andel av de företag som är inom K2:s ramar som väljer att tillämpa K2 samt hur stor andel av de 

företag som är inom K2:s definition som istället väljer att tillämpa K3. En intressant aspekt är då att 

se vad som påverkade det val som företagen gjorde. Berodde det på rekommendation från 

revisionsbyrå, K2:s begränsningar, ett eget val eller fanns någon annan tydlig faktor med i beslutet? 

EU:s mål om minskade administrativa kostnader med 25 % sträcker sig till och med 2012. Detta 

öppnar för en studie kring hur detta mål har uppnåtts. Då officiell statistik kring detta förmodligen 

kommer att presenteras skulle studien kunna gå in på djupet kring varför eller varför inte målet 

uppnåtts. Skiljer sig minskningen av de administrativa kostnaderna åt mellan EU:s medlemsländer 

samt hur ser ländernas engagemang kring denna målsättning ut? 
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I 
 

Bilaga 1 – Intervjufrågor till Adsum och LHA Revision 
 

Hur kommer Ni i kontakt med K2 i Ert dagliga arbete? 

Vad hade Ni för förväntningar på K2? Vilket behov såg Ni? Har K2 uppfyllt Era förväntningar? 

Har förenklingar skett på de områden Ni önskade? 

Har införandet medfört någon konkret förändring i Ert arbete? Vilka förenklingar har det medfört? Är 

Ni positivt eller negativt inställd till K2? 

EU har som mål att mindre företags administrativa kostnader ska minska med 25 % från 2007 fram 

till 2012. Anser Ni att företagens administrativa kostnader har minskat i och med införandet av K2? 

Hur stor del av Er kundkrets kan tillämpa K2? Hur stor del av denna gör det? Vem är det som väljer 

redovisningsprincip, Ni eller Er kund? 

Anser Ni att K2 bidrar till en mer lättöversiktlig bild av företaget ur intressenternas 

synvinkel?(intressentteorin)  

Anser ni att den lättöversiktliga bilden är på bekostnad av intressenternas behov av 

information?(agentteorin) 

 

Företagsfrågor: 

När bildades ni? 

Hur många anställda är ni i Västerås/Sverige? 

Vilka tjänster erbjuder ni? 

 

 

  



II 
 

Bilaga 2 – Intervjufrågor till Anette Broberg 
 

Tycker Ni att K2 innehåller de förenklingar som redovisningsmarknaden efterfrågar? Något som 

saknas eller är överflödigt? 

Varför tror Ni att företag väljer att inte använda K2? 

Vad tror Ni om K-projektens framtidsutsikter? Tror ni att det kommer fungera att företag redovisar 

efter sin storlek till skillnad från tidigare (efter område)?  

 


