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Sammanfattning 

 

Titel: Skillnaden mellan regelverken K2 och K3. En studie om valets 

påverkan på det mindre företaget och dess verksamhet. 

Datum:   29 maj 2013 

Lärosäte:  Mälardalens Högskola 

Institution:  Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, EST 

Nivå:  Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 hp 

Författare:  Frida Carlsson Johanna Hansson 

  911210  880408 

Handledare:  Kent Trosander 

Nyckelord:  K2, K3, BFN, ÅRL, K-regelverk 

Problemdiskussion: Från och med första januari 2014 kommer K2 och K3 bli 

obligatoriskt. Mindre företag har möjligheten att välja regelverk. 

Hur kommer de att beröras? 

Syfte: Syftet med studien är att undersöka skillnader mellan K2- och K3- 

regelverken och därifrån komma fram till hur mindre företag och 

dess verksamhet kommer att påverkas vid valet.  

Metod: I studien har en kvalitativ metod använts där sekundärdata är 

införskaffad från litteratur, artiklar och hemsidor. Primärdata är 

insamlad från tre stycken intervjuer varav respondenterna fick 

svara på 12 frågor. 

Slutsats: De företag som väljer att tillämpa K3 kommer troligtvis att visa 

upp en så rättvis och noggrann bild av företaget som möjligt. Om 

de väljer K2 kommer de däremot att få en enkel och tydlig 

redovisning. Viktigt är dock att ta hänsyn till sin verksamhet och 

hur dess framtid kommer se ut, då till exempel resultatet kan 

komma att ändras i viss mån. 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

Title: Difference between the regulations K2 and K3. A study of the 

election influence of a smaller company and it´s operations.  

Date:  May 29
th
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Authors:  Frida Carlsson Johanna Hansson 

  10
th

 December 1991 8
th

 April 1988 

Advisor:  Kent Trosander 

Keywords:  K2, K3, BFN, ÅRL, K-regulations  

The main issue: From the 1
th

 January 2014, K2 and K3 become mandatory. Smaller 

companies have the ability to choose regulation. How will they be 

affected? 

Purpose: The purpose of this study is to examine the differences between 

K2 and K3 regulations and from there work out how a small 

company and its operations will be affected by the election. 

Method: The study is a qualitative method used where secondary data is 

purchased from literature, articles and websites. Primary data is 

collected from three interviews which respondents were asked to 

answer 12 questions. 

Conclusion: Companies that choose to apply K3 will probably show up as fair 

and accurate picture of the company as possible. If they choose 

K2, the contrast to get a simple and clear presentation. 

Importantly, however, take account of their business and what 

their future will look like, then such income is subject to change in 

a certain degree. 

 

 

 

 

 



 
 

Förord 

Vi skulle härmed vilja rikta ett stort tack till vår handledare Kent Trosander för allt stöd, svar 

på våra frågor och funderingar, förbättringsförslag och konstruktiv kritik under hela kursen. 

Vi vill även tacka alla opponenter som granskat vår uppsats ett flertal gånger och kommit med 

värdefulla åsikter och idéer för en så bra uppsats som möjligt. Till sist vill vi särskilt tacka 

våra tre respondenter, Carina Bjerlöv på Aspelin Motek AB, Stefan Bengtsson på Grant 

Thornton i Eskilstuna och Lars Kjellström på KPMG i Västerås för att de tog sin dyrbara tid 

och ställde upp på intervjuer, utan dem hade inte uppsatsen gått att genomföra. 

 

Eskilstuna den 29 maj 2013 

 

Frida Carlsson  Johanna Hansson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Innehållsförteckning 

1. Inledning………………………………………………….……………………………...…1 

1.1 Bakgrund………………………………………………………………………......1 

1.2 Problemdiskussion…………………………………………………………………1 

1.3 Frågeställningar……………………………………………………………….……2 

1.4 Syfte………………………………………………………………………………..2 

1.5 Avgränsning………………………………………………………………………..2 

1.6 Arbetets disposition………………………………………………………………...2 

2. Teoretisk referensram…………………………………………………………….……….3 

             2.1 Bokföringsnämnden..…………………………………………………….………..3 

2.1.1 Bokföringsnämndens allmänna råd………………………………………..3 

             2.2 God redovisningssed ………………………………………………………….......3 

             2.3 Rättvisande bild …………………………………………………………………...3 

             2.4 Grundläggande principer.………………………………………………………….3 

             2.5 K-regelverken………………………..…………………………………………….4 

             2.6 K2 och K3…………………………………………………………………………5 

2.6.1 Principbaserat vs. regelbaserat…………………………………………….6 

2.6.2 Skillnader mellan K2 och K3……………………………………………...6 

2.6.3 Att tänka på vid valet mellan K2 och K3………………………………….7 

             2.7 Årsredovisning enligt K2 och K3…………………………………………………7 

2.7.1 Förvaltningsberättelse …………………………………………………….8 

 2.7.2 Resultaträkning ……………………………………………………………9 

2.7.3 Balansräkning………………………………………………………….......9 

2.7.4 Noter……………………………………………………………………...10 

3. Metod………………………………………………………………………………………11 

             3.1 Kvalitativ och kvantitativ metod…………………………………………………11 

             3.2 Datainsamling……………………………………………………………………11 

             3.3 Tillvägagångssätt ………………………………………………………………..12 

3.3.1 Respondenterna………………………………………………………......13 

             3.4 Källkritik…………………………………………………………………………13 

3.4.1 Validitet, reliabilitet och objektivitet……………………………………..14  

 

 



 
 

4. Empiri……………………………………………………………………………………..16 

             4.1 Presentation av respondenter…………………………………………………….16 

             4.2 Intervjufrågor…………………………………………………………………….16 

 4.2.1 Vad har du för arbetsroll på företaget?.......................................................16 

4.2.2 Vad har du för kontakt med K2 och K3?...................................................16 

4.2.3 Vilka skillnader anser du är dem viktigaste mellan K2 och K3?...............17 

4.2.4 Hur skulle dessa skillnader i så fall påverka kunder, leverantörer, 

aktieägare och andra intressenter?.......................................................................17 

4.2.5 Vad anser du att företagen bör ta hänsyn till i sina val av K-regelverken?19 

4.2.6 Vilka strategiska val har gjorts före övergången?......................................19 

4.2.7 Vilka områden kommer bli mest påverkade efter bytet till K-

regelverken?........................................................................................................20 

4.2.8 I vilken omfattning kommer resultatet bli påverkat av bytet till K-

regelverken?........................................................................................................20 

4.2.9 Hur ska företagen göra för att undvika påverkan på väsentliga poster de 

inte vill ska påverkas?.........................................................................................21 

4.2.10 Kommer införandet av regelverken kräva ytterligare kompetens inom 

personalen eller kommer företagen att hyra in personal?....................................21 

4.2.11 Hur kommer redovisningen av de olika posterna bli efter införandet av 

K2 eller K3? Kommer poster klumpas ihop eller kommer det bli fler 

specificerade poster?...........................................................................................22 

4.2.12 Är det något mer du anser att vi bör veta som vi inte har frågat om?......22 

 

5. Analys……………………………………………………………………………………...24 

              5.1 K2 och K3……………………………………………………………………….24 

              5.2 Årsredovisningen………………………………………………………………..24 

              5.3 Resultaträkning………………………………………………………………….25 

              5.4 Balansräkning……………………………………………………………………25 

              5.5 Sammanfattning av huvudsakliga skillnader……………………………………26 

              

6. Slutsats…………………………………………………………………………………….28 

              6.1 Slutsatser………………………………………………………………………...28 

              6.2 Förslag till fortsatt forskning…………………………………………………….30 

 



 
 

Förkortningar 

 

BFL  Bokföringslagen (1999:1078) 

BFN  Bokföringsnämnden 

BFNAR  Bokföringsnämndens allmänna råd 

BAS95  Utvecklad BAS-kontoplan 

EU-Bas  Kontoplan för bokföring 

IAS  International Accounting Standards 

IASB  International Accounting Standards Board 

IFRS  International Financial Reporting Standards 

RFR  Rådet för Finansiell Rapportering 

RR  Redovisningsrådets rekommendationer 

R&D   Research and Development 

ÅRL  Årsredovisningslagen (1995:1554) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

1. Inledning 

I det inledande kapitlet redogörs bakgrunden till det valda ämnet, problemdiskussion, 

frågeställning, syfte, avgränsning samt arbetets disposition. 

1.1 Bakgrund 

Vid tillämpning av ekonomisk redovisning förr i tiden användes enbart ett fåtal konton, vilka 

var fordringar och skulder. Syftet var då att räkna fram en periods ställning, resultat och 

framgång. Utöver att redovisningen handlade om resultat lades dessutom i uppgift till om att 

förutse intressenter med viktig information. I och med företagens utveckling ställs det 

strängare villkor för redovisningen och idag anses redovisningssystemet innehålla 

resultaträkning, balansräkning, förvaltningsberättelse samt ett notsystem. Idag har de tidigare 

regelverken, såsom normer i BFNAR och RR, ersatts av kategoriseringsprojektet K1-K4. 

BFNAR stod till svars för onoterade företag och RR svarade för reglers utveckling för 

noterade företag. Onoterade företag har haft möjlighet att välja mellan olika normgivares 

redovisningsregler, antingen RR:s eller BFN:s regler. Detta har enligt många ansetts vara 

behändigt men det har även skapat osäkerhet för både ekonomiansvariga och intressenter. 

Denna valmöjlighet försvinner helt med det nya systemets inträde. Idag består varje kategori i 

redovisningen av ett regelverk som måste följas.
1
 

1.2 Problemdiskussion 

Bokföringsnämnden påbörjade år 2004 någonting som kom att kallas för K-projektet. Detta på 

grund av att de ville få en överblick av redovisningsnormerna för svenska företag. Grunden 

till projektet var att svenska normer på redovisningsområdet ansågs vara svåröverskådliga och 

på många ställen var det otydligt för användare att förstå vad som fick tillämpas och inte.
2
 

Tidigare tillämpades BFNAR och RR men ersätts nu av K-regelverken. Svensk redovisning 

utvecklas således ständigt i ett raskt tempo och de nya regelverken har en betydande effekt på 

alla typer av företag.
3
  

Det finns för tillfället fyra stycken K-regelverk, då det senast i juni 2012 publicerades 

ytterligare ett, vid namn K3. Detta kommer numera att bli det nya huvudregelverket när 

onoterade företag, det vill säga aktiebolag och ekonomiska föreningar, ska upprätta sin 

årsredovisning eller koncernredovisning. För större företag (Se 2:1) kommer K3 att vara 

tvingande medan företag som klassas som mindre företag (Se 2:1) enligt årsredovisningslagen 

har möjlighet att välja att istället använda sig utav alternativregelverket K2.
4
 Senast den 1 

januari år 2014, då ett nytt räkenskapsår börjar, måste de mindre företagen ha tagit ett beslut 

om de vill tillämpa antingen K2 eller K3, i förutsättning att de inte redan valt att tillämpa detta 

tidigare.
5
 Att redovisa enligt K-regelverken är därmed ett krav. Företagen får dock inte 

använda sig utav båda två utan ska vara konsekventa och följa detta fullt ut.
6
 Det gäller helt 

                                                           
1
 Artsberg, K. (2003) s.13-15 

2
 Öhrlings (2008) s.7 

3
 www.grantthornton.se 

4
 www.k2k3.se 

5
 Balans (2012) Nr.8-9 s.30 

6
 www.k2k3.se 
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enkelt för dessa företag att djupt sätta sig in i deras verksamhet för att sedan avgöra vilket 

regelverk som passar in för just dem.  

1.3 Frågeställningar 

 Vilka val kommer göras före övergången? 

 Hur skulle skillnaderna påverka företagets externa intressenter? 

 Vad blir skillnaden för mindre företag personalmässigt efter införandet av K2 och K3?  

 

1.4 Syfte 

Syftet med den här studien är att klargöra och redovisa skillnader mellan K2- och K3-

regelverken för att underlätta de mindre företagens val mellan dessa redovisningsalternativ.  

Delsyftet är att hjälpa mindre företag och ge dem en inblick i hur valet kommer att påverka 

dess poster och verksamhet. 

1.5 Avgränsning 

En avgränsning är vald att göras till de två regelverken K2 och K3. Studien kommer att 

genomföras endast med utgångspunkt ifrån mindre onoterade aktiebolag. Större aktiebolag 

med en stor och avancerad verksamhet kommer inte att ha något val, utan det är K3 som 

gäller för deras del. Mindre företag som ligger på gränsen till att bli ett stort företag kommer 

troligtvis ha det svåraste valet då det finns både för- och nackdelar med både K2 och K3 

beroende på hur dess sysselsättning ser ut.  

 

En del grundläggande ekonomiska begrepp kommer inte att få en djupgående förklaring, då 

det utgås ifrån att läsaren har en viss kännedom om området ekonomi och redovisning. 

1.6 Arbetets disposition 

 

  

 

 

 

Figur 1 synliggör hur arbetets disposition är upplagt.
7
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 Figur 1. Egen konstruktion 
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begrepp 
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2. Teoretisk referensram 

I det här kapitlet kommer K2 och K3 behandlas. Olika begrepp såsom grundläggande 

redovisningsprinciper kommer även att tas upp och förklaras.  

2.1 Bokföringsnämnden 

BFN är en egen myndighet som är kontrollerad av regeringen. BFN har som huvuduppgift att 

utveckla god redovisningssed. Nämnden ger ut regler och allmänna råd om bokföringslagen 

och årsredovisningslagen men även normer och övrig information om redovisningsfrågor.
8
 

2.1.1 Bokföringsnämndens allmänna råd 

BFNAR ges ut i en speciell serie vid namn Bokföringsnämndens allmänna råd.
9
 I denna visas 

uppgifter om år och ordningsnummer på de allmänna reglerna. BFNAR utgör vägledningar, 

regler och i vissa fall uttalanden. Dessa är inte några obligatoriska bestämmelser som måste 

tillämpas utan bara allmänna råd och normer som BFN själva bestämt. Att påpekas är dock att 

en bestämmelse i lagen givetvis alltid måste följas även om den nämns i en vägledning eller i 

ett uttalande. 
10

 

2.2 God redovisningssed 

God redovisningssed ska tillämpas när företagen gör sin bokföring
11

 och offentliga 

redovisning. Med god redovisningssed menas framför allt att företagen ska följa de lagar och 

regler som gäller men även att de ska ta hänsyn till god praxis.
12

 

2.3 Rättvisande bild 

Med rättvisande bild menas att ett företag vid upprättande av sin årsredovisning, ska i sin 

resultaträkning, balansräkning och noter ta med sådan information som gör att läsaren får en 

så rättvisande helhets bild som möjligt av företagets ekonomiska ställning.
13

 Om det är 

nödvändigt ska även tilläggsupplysningar anges.
14

 Företagen ska lyda lag och normgivning.
15

 

2.4 Grundläggande principer 

Försiktighetsprincipen värderar de olika posterna med granskande av möjlig försiktighet. 

Detta innebär att skulder värderas högt, tillgångar värderas lågt och att intäkter redovisas när 

de har inträffat. Om flera alternativ på resultat förekommer ska det lägsta redovisas. Det är 

alltså inte aktuellt att fundera på möjliga värdeökningar i denna princip.
16

 

 

 

 

                                                           
8
 www.bfn.se 

9
 FARs samlingsvolym (2013) 

10
 www.bfn.se 

11
 BFL Kap.4 2§ 

12
 www.e-conomic.se 

13
 www.blinfo.se 

14
 ÅRL Kap.2 2§ 

15
 Balans (2012) Nr.4 s.30 

16
 Grönlund, A. Tagesson, T. & Öhman, P. (2005) s.21,79 
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Fortlevnadsprincipen innebär att företag antas fortsätta med sin yrkesutövning för all framtid. 

Ska ett företag antas överleva länge gäller det att aktiekapitalet inte försvagas genom åren, för 

ett aktiebolag får inte drivas framåt utan ett aktiekapital. Detta är således en avgörande del av 

aktuell princip och förmågan att överleva.
17

 

 

Periodiseringsprincipen är en av de viktigaste redovisningsprinciperna och har lett fram till 

att utgifter och inkomster ska klassificeras till den tidsepok då de grundat sig som kostnader 

och intäkter. För att den ekonomiska ståndpunkten och resultat ska kunna fastställas delas 

därför verksamheten upp i perioder.
18

 

Kontinuitetsprincipen säger att den utgående balansen från föregående räkenskapsår vara 

identisk med den ingående balansen nästkommande räkenskapsår. Detta är något som 

företagen är väldigt noga med att följa. Principen innebär till exempel att totalbeloppet som 

finns på posten årets resultat i balansräkningen i slutet av föregående räkenskapsår ska vara 

samstämmig med det belopp som redovisas i början av nästkommande år. Det här ger en 

naturlig koppling emellan de olika verksamhetsåren.
19

 

 

Kvittningsprincipen innebär att om det inte tillåts eller krävs i det allmänna rådet får företag 

inte kvitta tillgångar och skulder eller intäkter och kostnader mot varandra. Nettovärdering av 

tillgångar på grund av beräknade avdrag anses inte som kvittning, som till exempel avdrag för 

förutsedda kundförluster.  Ett undantag, då kvittning är tillåtet, är när ett företag har överlåtit 

en kortfristig placering eller en anläggningstillgång. I denna situation ska företaget istället 

redovisa en realisationsvinst eller realisationsförlust.
20

 

2.5 K-regelverken 

Det finns fyra stycken K-regelverk, K1-K4.
21

 K1 ska tillämpas av enskilda firmor som 

omsätter mindre än tre miljoner kronor per år. K2 ska tillämpas av mindre företag medan de 

företag som definieras som större ska tillämpa K3. K4 ska användas utav företag som nyttjar 

IFRS.
22

 Ett företag som klassas som större beror på tre saker varav minst två av dessa ska 

uppfyllas. 

1. Medelantalet anställda i företaget har under de två senaste räkenskapsåren, räknat var 

för sig, uppgått till mer än 50 stycken. 

2. Den redovisade balansomslutningen i företaget har under de två senaste 

räkenskapsåren, räknat var för sig, uppgått till mer än 40 miljoner kronor. 

3. Den redovisade nettoomsättningen i företaget har under de två senaste räkenskapsåren, 

räknat var för sig, uppgått till mer än 80 miljoner kronor. 

Mindre företag är sådana företag som inte klassas som större.
23

 

 

                                                           
17

 Grönlund, A. Tagesson, T. & Öhman, P. (2005) s.21,75 
18

 Ibid s.18,21 
19

 Ibid s.21,38,108 
20

 BFN remiss s.19-20 
21

 Drefeldt, C. & Törning, E. (2013) s.20 
22

 Öhrlings (2008) s.14 
23

 ÅRL Kap.1 3§ p.4,5 
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K-regelverken har ersatt alla tidigare normer som funnits i BFNAR men även alla RR.
24

 

Reglerna för K1, K2 och K3 skapas och utarbetas utav BFN medan IFRS-reglerna för K4-

företagen skapas av IASB. RFR ger sedan ut tilläggsupplysningar för K4-företagen med 

hänsyn till vissa säregna krav för Sverige.
25

 K-regelverken tar således upp information om hur 

företag på ett riktigt sätt ska ta sig framåt vid deras upprättande av årsredovisningen. 

Meningen med K-regelverken är inte att tala om vilket konto alla poster ska bokföras på. Det 

är snarare en hjälp att upplysa företagen om till exempel hur saker ska värderas eller vilka 

intäkter som är aktuella för året och vilka som ska periodiseras. Kortfattat är K-regelverken 

alltså en form av kompletterande normgivning till ÅRL som informerar hur företag ska 

bokföra enligt regler. K2 och K3 utgör där exempel på två metoder som de kan använda sig 

utav. Dessa gäller dock, som nämnts tidigare, endast för onoterade företag.
26

 

2.6 K2 och K3 

K2-regelverkets normgivning är baserad på regler men har sitt utgångsläge i några få 

sedvanliga redovisningsprinciper, framför allt i försiktighetsprincipen men även i till exempel 

anskaffningsvärdesprincipen. Principerna tillämpas gemensamt med noggrant detaljrika regler 

som visar hur olika individuella fall ska redovisas. Meningen med K2-regelverket är att det 

ska vara okomplicerat och därmed göra det enkelt för företagen att kunna genomföra sin 

redovisning. I många fall finns det till och med färdiga mallar att använda sig utav. K2 

innehåller få alternativ och små valmöjligeter, endast för att göra allting lättare att förstå. 

Målgruppen för detta regelverk är främst tänkt att vara mindre företag som inte har en alltför 

komplicerad verksamhet och inte heller en mängd med externa intressenter.
27

 

 

K3-regelverkets normgivning är principbaserat och har sin utgångspunkt i åtta huvudsakliga 

principer:  

 Fortlevnadsprincipen 

 Principen om konsekvent tillämpning och jämförbarhet  

 Försiktighetsprincipen 

 Periodiseringsprincipen 

 Principen om individuell värdering  

 Kvittningsprincipen 

 Kontinuitetsprincipen 

 Principen om ekonomisk innebörd framför juridisk form  

 

 

 

 

 

 

                                                           
24

 www.k2k3.se 
25

 Öhrlings (2008) s.14 
26

 www.k2k3.se 
27

 Ibid 
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Jämfört med K2 har företagen som använder K3 betydligt fler alternativ och valmöjligheter. 

Detta kräver som påföljd en högre sakkännedom och kompetens hos företaget. För att nämna 

ett exempel kan både funktionsindelad och kostnadsindelad resultaträkning användas i K3. 

Det är därför viktigt att användaren av K3 är så pass skicklig inom området att denne kan 

avgöra vilken av resultaträkningarna som bäst skulle passa in på just det företaget och för att 

därmed kunna visa upp en så bra verksamhet som möjligt.
28

 

2.6.1 Principbaserat vs regelbaserat 

Som nämnts ovan är K2 regelbaserat och K3 är principbaserat. För att bringa klarhet i de två 

begreppen används ett exempel vid en vägkorsning. Om det finns ett trafikljus som visar grönt 

säger regeln att du kan gå. Finns det nu däremot varken något trafikljus eller övergångsställe 

gäller principen att du tittar åt båda hållen och om det är fritt går du över vägen. Principer ger 

alltså mer plats för individuella bedömningar (är jag långsam att jag måste vänta eller hinner 

jag springa över vägen innan bilen kommer) än vad regler gör där jag vet att jag måste stanna 

och vänta ifall det är rött ljus.
29

 

 

2.6.2 Skillnader mellan K2 och K3 

Vid valet mellan K2 och K3 är det många saker som bör tas hänsyn till. En del av skillnaderna 

mellan regelverken kan tala både för och emot i vissa situationer. För de flesta mindre 

företagen med en enkel verksamhet kan K2 kännas som det naturliga valet medan större 

företag med en avancerad verksamhet troligtvis kommer tycka att K3 är det mest lämpade 

valet.
30

 K2 eftersträvar förenklingar men det leder även till begränsade möjligheter till olika 

val.
31

 K2 är ett enklare regelverk som på ett noggrannare sätt visar hur företaget ska gå till 

väga. Nackdelen blir då att årsredovisningen ger en mindre rättvisande bild av hur företaget 

utvecklats. K3 är ett mer komplicerat regelverk och kräver större kompetens inom företaget 

då det förekommer fler bedömningar och värderingar. Fördelen med K3 blir då att 

årsredovisningen ger en mer komplett bild av företaget med mer omfattande information.
32

 

Fördelarna växer även i samband med ju fler intressenter ett företag har.
33

 

 

Hur dessa regelverk kommer påverka företagen och hur stora skillnaderna kommer att bli 

beror på vad de har tillämpat tidigare och vad de är för sorts företag. Skillnaderna kommer att 

bli mindre för de företag som tidigare använt sig utav RR. 
34

 

 

 

 

 

                                                           
28

 www.k2k3.se 
29

 Grant Thornton (2013) 
30

 www.pwc.se 
31

 Öhrlings (2008) s.8 
32

 www.pwc.se 
33

 www.ey.com 
34

 www.ekonomisverige.se 
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2.6.3 Att tänka på vid valet mellan K2 och K3 

Det finns en del synvinklar som är särskilt viktiga att tänka på vid valet mellan regelverken. 

Ett förslag är att ställa upp en frågeställning.
35

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 visar en frågeställning med saker värda att tänka på inför valet mellan K2 och K3.
36

 

 

2.7 Årsredovisning enligt K2 och K3 

År 1949 kom den första vägledningen till aktiebolagens årsredovisning ut av FAR och har 

varje år sedan dess uppdaterats. Idag benämns den FARs redovisningsrekommendationer nr 1 

(FAR 1) om upprättande av årsredovisning i aktiebolag. Det finns idag fem delar som 

årsredovisning ska bestå av enligt ÅRL. Dessa är balansräkning, resultaträkning, noter, 

förvaltningsberättelse och en kassaflödesanalys. Den sistnämnda är endast krav för större 

företag.
37

 

 

 

 

 

  

 

 

                                                           
35

 www.k2k3.se 
36

 Figur 2. Egen konstruktion med information från www.k2k3.se 
37

 FARs Samlingsvolym (2013) s.1676,1680 
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Figur 2 visar hur räkenskapsåret avslutas i BFNs olika K-regelverk.
38

 

 

2.7.1 Förvaltningsberättelse 

Ett rättvisande sammandrag över utvecklingen av företagets verksamhet, resultat och tillstånd 

är vad en förvaltningsberättelse dels ska innehålla. Vid behov att få större förståelse av 

årsredovisningen ska den även omfatta ytterligare upplysningar om poster som redovisas i 

andra delar av årsredovisningen. Det kan röra sig om upplysningar som varken finns med i 

resultaträkningen, balansräkningen eller i noter men ändå har viktig betydelse vid värdering 

av företagets tillväxt, resultat och tillstånd. Således händelser av vikt som skett efter eller 

under räkenskapsåret. Det ska även finnas beskrivet hur företagets framtid ser ut, avgörande 

risker och faktorer vilka sätter företaget i osäkerhet. Har bolaget en verksamhet inom 

forskning och utveckling ska även den beskrivas här, dessa ska endast anges om kostnaderna 

uppgår till mer än 30 procent av de totala rörelsekostnaderna.
39

 En annan viktig punkt som 

ska nämnas är deras filialer till utlandet, om det finns några sådana. Kvotvärde och antal egna 

aktier som innehas av företaget, samt kvotvärde och antal aktier som förvärvats eller överlåtits 

under räkenskapsåret ska även dessa nämnas här. Om det skett förvärv eller överlåtelse av 

aktier ska det även framgå av vilka skäl dessa händelser är gjorda. Förvaltningsberättelsen bör 

även behandla icke-finansiella upplysningar vilka är av betydelse för att bedöma företagets 

                                                           
38

 BFN K-projektet 
39

 Öhrlings (2008) s.24 
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tillväxt och resultat men även är relevant för verksamheten. Här syftas på upplysningar som 

personal- och miljöfrågor.
40

  

 

Om företaget själv vill får de lämna fler uppgifter än dessa i förvaltningsberättelsen men det 

är inget krav för att uppfylla villkoren för en rättvisande sammanfattning. K3 har en mer strikt 

uppställningsform medan K2 har en mer enkel sådan.
41

 Genom ett sådant regelverk finns en 

risk att vissa exempel tolkas som väldigt detaljerade och att då endast är sådana villkor som är 

av vikt men detta är inte avsikten, utan det som är viktigt och avgörande kan även omfatta 

andra uppgifter.
42

 K2 lämnar även olika exempel på villkor och en bra vägledning som bör 

uppmärksammas i förvaltningsberättelsen.
43

 

2.7.2 Resultaträkning 

Resultaträkningen är den del som räknar ut årets resultat. Detta görs genom att ta upp intäkter 

och kostnader för det passerade räkenskapsåret. Uppställningen demonstrerar hur företags 

resultat har uppkommit och hur stort det är under en viss epok. Det visar således om företaget 

gått i vinst eller förlust. Resultatet som räknas fram förs alltid över till eget kapital i 

balansräkningen i slutet av varje räkenskapsår. Det här tyder på att dessa två uppställningar är 

förenade med varandra. Resultatet är alltså en detaljering av utvecklingen som skett under 

eget kapital från ett år till ett annat.
44

 K2-företag får endast använda sig utav en 

kostnadsslagsindelad resultaträkning
45

 medan K3-företag får välja mellan en 

kostnadsslagindelad eller funktionsindelad. Den kostnadsslagsindelade resultaträkningen är 

den vanligaste uppställningsformen och visar företagets prestationer under året och vad dessa 

har kostat företaget. Den funktionsindelade resultaträkningen delar upp kostnaderna i diverse 

aktiviteter såsom tillverkning, försäljning och administration.
46

 

2.7.3 Balansräkning 

I balansräkningen bokförs summorna av skulder, eget kapital och tillgångar på bokslutsdagen, 

alltså den sista dagen på räkenskapsåret. Innevarande uppställning visar företagets 

förmögenhet eller finansiella ställning vid en specifik tidpunkt.
47

 I ÅRL finns formella regler 

angående balansräkningen, i huvudsak uppställningsformen.
48

 Båda sidorna i en 

balansräkning måste alltid vara i jämvikt, för att på skuldsidan demonstreras hur kapitalet har 

anskaffats medan det på tillgångssidan visas hur kapitalet har brukats. I och med att det 

ekonomiska tillståndet första dagen nästkommande räkenskapsår är samstämmig som 

tillståndet den sista dagen på det aktuella räkenskapsåret. Det stärks även här att 

balansräkningen visar en ögonblicksbild.
49

  

 

                                                           
40

 ÅRL Kap.6 1§ 
41

 Balans (2012) Nr.4 s.30 
42

 Öhrlings (2008) s.25 
43

 Balans (2012) Nr.4 s.30 
44

 Grönlund, A. Tagesson, T. & Öhman, P. (2005) s.16,20 
45

 Öhrlings (2008) s.34 
46

 Drefeldt, C. & Törning, E. (2013) s.109,118 
47

 Grönlund, A. Tagesson, T. & Öhman, P. (2005) s.16,20 
48

 Drefeldt, C. & Törning, E. (2013) s.91 
49

Grönlund, A. Tagesson, T. & Öhman, P. (2005) s.16,20 
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För företag som väljer att redovisa enligt K2 innebär det en förenkling men därmed även en 

begränsning. Till exempel får inte komponentavskrivningar användas, en del poster är inte 

tillåtna, redovisning av uppskjuten skatt får inte redovisas och uppskrivningar är inte tillåtna 

på andra tillgångar än byggnader och mark.
50

 Om företaget istället väljer att tillämpa K3 

innebär det fler valmöjligheter men också fler krav. En del poster får göras men många blir 

också tvingande.
51

 

 

2.7.4 Noter 

För att ge en bättre förståelse och insikt genom hänvisningar i årsredovisningen används 

noter. De innehåller upplysningar om hur poster uppkommit och vad de kopplas till. Detta 

görs för att ge intressenter en större förståelse för företaget. När företaget anger upplysningar 

genom noter måste de göra anmärkningar vid berörda konton i resultat- eller balansräkningen 

för att styrka vilka de är kopplade till. Det finns ungefär 25 olika upplysningar som är 

obligatoriska för företag att ta med beroende på hur företaget ser ut, om det är dotterbolag, 

moderbolag eller annat.
52

 För företag som implementerat K2 krävs endast de upplysningar 

som ÅRL uppger, vilka är de absolut lägsta villkoren. Detta ger ingen större skillnad mot vad 

som krävdes för mindre företag före K2. K3 däremot kräver betydligt mer information i sina 

upplysningar.
53

 Exempelvis vilka värderings- och redovisningsprinciper som K3-företag har 

och måste ange utöver årsredovisningslagens villkor. Upplysningar om bedömningar och 

uppskattningar är ett annat krav som ställs på dessa företag.
54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
50

Grönlund, A. Tagesson, T. & Öhman, P. (2005) s.34,52 
51

 Ibid s.42 
52

 ÅRL Kap.5 1§ 
53

 Öhrlings (2008) s.27 
54

 BFN vägledning s.55 
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3. Metod 
I det här kapitlet kommer det att redogöras för vilka metoder som använts i studien vid 

datainsamling och hur dessa har använts. Det ges även en förklaring till vilka val som gjorts 

och varför under framställandet av arbetet. 

 

3.1 Kvalitativ och kvantitativ metod 

Studien inleddes genom en litteraturinsamling för att få en grundläggande inblick över ämnet. 

Därefter granskades ämnets relevans och ifall det fanns tillräcklig information att införskaffa. 

När detta uppsatsämne väl var valt börjades all data att filtreras. Vidare bedömdes den 

kvalitativa metoden som mest relevant för den här studien där intervjuer utgör informationen 

för empirin och litteratur samt artiklar utgör informationen för teorin. Den kvalitativa metoden 

valdes därför att det sättet att skaffa information på bedömdes som det mest mätbara. Genom 

intervjuer ansågs det lättare att jämföra teori med empiri. 

En metod är ett tillvägagångssätt för att finna lösningar på problem och komma fram till ny 

vetskap. Det går att använda sig utav två metoder för att undersöka information. Dessa kallas 

för kvantitativa och kvalitativa metoder.
55

 En kvantitativ metod innebär att vid tillämpning av 

mätningar används stöd utav statistik och matematik. Detta är alltså en metod som resulterar i 

numeriska observationer. Exempel på kvantitativa metoder är frågeformulär, enkäter och 

tester. Kvalitativa metoder använder sig inte alls utav siffror utan endast av språkliga 

uttryckssätt, antingen i skrift eller i tal.
56

 Det centrala i denna metod är att samla in sådan data 

som kan ge oss en större och grundligare förståelse, samt skildra helheten av det problem som 

studeras. 
57

 Särdraget för den kvalitativa metoden är närhet till källan och en noggrann 

granskning av data. Det finns dock ingen anledning till att påstå att det ena sättet är bättre än 

det andra, utan metoderna bör jämföras som likvärdiga. Det kan till och med vara en fördel att 

blanda metoderna.
58

  

3.2 Datainsamling 
Intervjuer utgör viktig data i den här studien och med hjälp av dessa kommer analys och 

slutsats att utformas. Muntlig kommunikation bedömdes som det lämpligaste valet då det blir 

mindre missuppfattningar och mer rättvist. Litteratur, artiklar och hemsidor utgör även dessa 

viktig data. Lämplig litteratur är hämtad från Mälardalens Högskolebibliotek efter sökningar i 

bibliotekskatalogen. Vetenskapliga artiklar är sökta och hämtade i FARs databas. Sökning 

efter ytterligare information såsom hemsidor har gjorts via Google. Sökord som varit aktuella 

är: K2, K3, BFN och ÅRL. 

Det finns olika sätt att hantera källor. I första hand talas det om förstahandskälla eller med ett 

annat ord primärdata. Nästa sätt att införskaffa information är genom andrahandskällor eller 

med ett annat ord sekundärkälla.
59

 Det finns tre sätt som redogör tillvägagångssätt vid 

insamling av primärdata, vilket handlar om data som samlas in med ett förberedande ändamål 

                                                           
55

 Holme, I & Solvang, B (2008) s.13 
56

 Backman, J (1998) s.31 
57

 Holme, I & Solvang, B (2008) s.14 
58

 Ibid s.85 
59

 Ibid s.132 
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till att bilda ett stabilt underlag för studien. I det här skedet ska det då bedömas ifall 

observationer, enkäter eller intervjuer ska användas. 
60

 I sin tur finns det sedan olika sätt att 

genomföra dessa på. Vid till exempel intervjuer talas det ofta om öppna, strukturerade eller 

semi-struktureade intervjuer.
61

 

 

Sekundärdata kallas den information som redan har samlats in för andra syften.
62

 Om det 

finns andra undersökningar inom området som studeras bör dessa användas. Det gäller dock 

att bedöma tillämpligheten, validiteten och reliabiliteten i sekundäranalyserna.
63

 Det 

traditionella sättet att samla in sekundärdata är att granska exempelvis böcker, 

årsredovisningar, broschyrer och tidningsartiklar men nu granskas även medier och 

elektroniska dokument. 
64

 

3.3 Tillvägagångssätt 
Fokus vid val av respondenter låg på erfarenhet eller någon form av kunskap inom området 

och som även kommer att tillämpa regelverken. Förhoppningen var att få till åtminstone 3 

intervjuer. Förfrågan skickades dels till 4 revisionsbyråer (Grant Thornton, Ernst & Young, 

PwC och KPMG) både i Västerås och i Eskilstuna men även till 25 mindre onoterade 

aktiebolag i Eskilstuna då bådadera kommer att använda sig utav regelverken. Det bedöms 

även mer intressant att se det från två olika håll med kanske olika synsätt och åsikter. Just 

dessa 25 företag kontaktades eftersom de hade flest antalet anställda, enligt www.allabolag.se, 

och därmed störst chans till kunskap och tid. Det var dock svårt att få till intervjuer med 

ekonomiansvariga på företag då de ännu är väldigt lite insatta i ämnet. Av de 25 företagen 

som kontaktades gick först 4 stycken med på en intervju men när de vidare fick höra om 

ämnet var det endast 1 som valde att tacka ja. De andra kunde inte ge oss svar på några av 

våra frågor. Lika svårt var det att få till intervjuer med revisorer då denna tidpunkt på året är 

den mest hektiska för dem. Vi fick därmed nöja oss med en ekonomiansvarig och två 

revisorer.  

 

Intervjuerna hölls med följande personer: 

Carina Bjerlöv, Ekonomichef, Aspelin Motek AB 

Stefan Bengtsson, Kontorschef/Auktoriserad revisor, Grant Thornton 

Lars Kjellström, Auktoriserad revisor, KPMG 

 

Innan intervjuerna utformades det ett frågeformulär
65

 med öppna frågor som utan 

påverkningar ska kunna leda till diskussioner. Alla respondenter gick med på personliga 

intervjuer som vardera tog dryga halvtimmen. Dessa spelades in via en mobiltelefon, vilket 

samtliga respondenter gick med på. Därefter transkriberades informationen för att på den 

vägen ge respondenternas svar en så felfri och rättvis bild som möjligt. Bengtsson bjöd även 

in oss till hans seminarie som skulle hållas fyra dagar efter vår intervju, vilket självklart 

                                                           
60

 Befring, E (1994) s.64 
61

 Fisher, C (2010) s.174 
62

 Eriksson, T & Wiedersheim-Paul, F (2011) s.88 
63

 Befring, E (1994) s.64 
64

 Lundahl, U & Skärvad P-H (1999) s.131 
65

 Se bilaga 1 
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besöktes. Seminaiet hette Framtidens redovisning är här nu! (K2) och var två timmar långt. 

Utöver detta lämnade han en nytryckt bok som heter Finansiell rapportering enligt K3 och 

K2, där det gick att få tydliga svar på eventuella ytterligare funderingar under uppsatsens 

gång. Med Bjerlöv har vidare mailkontakt funnits.  

3.3.1 Respondenterna 

Personlig intervju utfördes med Carina Bjerlöv den 8 april 2013 kl 15.00 – 15.30 på Aspelin 

Motek AB i Eskilstuna. Innan dess genomfördes en väldigt utförlig mailkontakt där vi i stort 

sett fick dem svar hon kunde ge oss men vi var ändå hjärtligt välkomna att träffas för en 

intervju för att utveckla svaren. I efterhand har det även genomförts ytterligare mailkontakt 

där hon lämnade en mer utförlig presentation av sig själv. 

Personlig intervju utfördes med Stefan Bengtsson den 15 april 2013 kl 11.30 – 12.00 på Grant 

Thornton i Eskilstuna där vi fick omfattande och tydliga svar på våra frågor. Vi fick även äran 

att låna en nyutgiven bok ur deras sortiment för att utveckla vår uppsats. Bengtsson 

välkomnade oss för eventuella ytterligare frågor och på hans kommande seminarium som 

handlar om K2. 

Personlig intervju utfördes med Lars Kjellström den 2 maj 2013 kl 11.00 – 11.30 på KPMG i 

Västerås där vederbörande gav oss sina innehållsrika svar på våra frågor. 

3.4 Källkritik 

Under uppsatsskrivningen har det funnits ett noggrant och granskande förhållningssätt till alla 

källor. Detta är viktigt att förhålla sig till eftersom källorna där informationen är hämtad ifrån 

kan vara både snedvridna, bristfälliga och opartiska. De olika källorna kan delas in i två 

huvudtyper, kvarlevor av humana aktiviteter och berättande källor.
66

 Den förstnämnda är 

dylika källor som utgör en del av undersökningsförloppet som till exempel när en 

brottsutredare/kriminaltekniker letar bevis som fingeravtryck på en mordplats. Denna person 

söker alltså efter lämningar från det skeende som utreds. Den andra kategorin, berättande 

källor, beskriver istället hur något har skett. Följaktligen att det som utredaren håller på att 

fördjupa sig i kan medvetet ges information om. Källorna kan även kategoriseras efter 

förstahands- och andrahandskällor. Som det hörs på namnet utformas en förstahandskälla inte 

på någon tidigare grundtext men det gör däremot en andrahandskälla.
67

 

Källkritik bygger på olika kriterier som till exempel att källorna ska vara oberoende och 

riktiga samt att tidssambandet ska vara relevant för nutiden.
68

 Under uppsatsskrivandet har 

källkritik självklart funnits i åtanke. För att stärka den vetenskapliga tyngden, förtroendet och 

äktheten i uppsatsen har granskningen av all information tagits på största allvar. Eftersom att 

redovisningen i Sverige ständigt utvecklas har sådan uppdaterad litteratur som möjligt försökt 

tillämpats.  

                                                           
66

 Esaiasson, P. Gilljam, M. Oscarsson, H. & Wängnerud, L (2007) s.314 
67

 Lundahl, U. & Skärvad, P-H (1999) s.134, 223-224 
68

 Thurén, T (2005) s.13 
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3.4.1 Validitet, reliabilitet och objektivitet 

Studiens information i form av intervjuer anses inte helt och hållet vara objektiv men 

betraktas ändå som pålitlig. För Bjerlöv var detta ett tämligen nytt ämne som det mestadels 

pratades relativt allmänt om. Det anses därför inte ha funnits något intresse i att vinkla svaren 

på något sätt. Bengtsson håller föreläsningar och kurser inom ämnet K2 och K3 och anses 

därför prata för de båda alternativen. Det tycks egentligen inte finnas någon anledning att leda 

in svaren till fördel för något av de två regelverken men för de mindre företagen tryckte han 

ändå på att de skulle välja K2. Kjellström var minst objektiv och var noga med att vi skulle 

förstå att han rekommenderade K3 till alla företag oavsett storlek. Vi anser dock att 

subjektiviteten i undersökningen inte haft någon större påverkning på våra egna tankar och 

synpunkter. 

Vid en undersökning betraktas alltså begrepp som valididet, reliabilitet och objektivitet. Dessa 

kan ses som tre stycken mått på tillförlitligheten av en studie. Det första centrala begreppet 

inom vetenskaplig metod är alltså validitet. Det handlar om att behandla och diskutera 

felaktigheter som uppkommer i undersökningar. Begreppet handlar om betydelsen av den 

insamlade data utifrån problemställningen samt mätinstrumentets kapacitet att mäta det som 

är ämnat att fastställas. 
69

 Två synvinklar på validiteten är inre och yttre validitet. 
70

 Den inre 

validiteten handlar om överensstämmelsen mellan den teoretiska och den operationella 

avgränsningen medan den yttre validiteten handlar om överensstämmelsen mellan mätvärdet 

vid till exempel en intervjufråga och verkligheten.
71

 

 

Det andra centrala begreppet är reliabilitet och handlar om pålitligheten och kvaliteten vid en 

mätning. Informationen ska vara framtagen på ett trovärdigt sätt och det ska inte finnas några 

fel som inte är granskade.
72

  

 

Två saker att tänka på vid en kvantitativ undersökning är: 

- En hög reliabilitet säkrar inte en hög validitet 

- En hög validitet är en bra förutsättning för en hög reliabilitet 

 

Det tredje begreppet är objektivitet. Med det avses utredarens kapacitet att vara neutral och 

inte blanda in sina egna tankar och åsikter.
73

 Det gäller även att sära på vad som är fakta och 

vad som är en värdering.
74

  

 

 

 

 

 

                                                           
69

 Björklund, M & Paulsson, U (2003) s.59 
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Genom ett öppet frågeformulär kunde respondenterna ge objektiva svar. Eftersom det gavs 

flera intervjuer uppstod också fler synsätt hur regelverken tillämpas i praktiken. Det gick 

sedan att jämföra respondenternas svar för att se hur lika eller olika de uppfattar verkligheten.  

Validiteten och reliabiliteten klassas som hög på grund av att intervjuerna skedde personligen 

och varade i mer än 30 minuter vardera. Med hänsyn till respondenternas yrkesroll anses 

tillförlitligheten kring studien som hög.  

 

 

 

 

 

  

                             

 

 

Figur 3 visar en förklaring av validitets- och reliabilitetsbegreppen. Den vänstra bilden visar 

en både svag validitet och reliabilitet. Bilden i mitten visar en hög reliabilitet men ännu en låg 

validitet. Den högra bilden visar en både hög validitet och reliabilitet. En hög reliabilitet nås 

alltså om det blir ett samlat resultat och hög validitet nås om resultatet blir så nära mitten som 

möjligt.
75
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4. Empiri 

I det här kapitlet delges en beskrivning av de utvalda respondenterna samt svaren och 

informationen utifrån intervjuerna. 

4.1 Presentation av respondenter 

Carina Bjerlöv är utbildad Civilekonom på Mälardalens Högskola med inriktning på 

redovisning och revision. Sedan ett år tillbaka är hon anställd på Aspelin Motek AB i 

Eskilstuna som ekonomichef. På Motek sköter hon deras årsbokslut, månadsbokslut, 

avtalshantering, löpande redovisning, inköp, kreditbevakning, rapportering till moderbolaget 

(i Danmark), budgetering, analyser men är även lite allt i allo. Bjerlöv har tidigare varit 

anställd som koncernredovisningschef, ekonomichef, revisorsassistent och ekonomiansvarig. 

Anställningarna var dels på Grant Thornton och Bernhardssons Förvaltning AB.
76

  

Stefan Bengtsson är utbildad auktoriserad revisor sedan 1996 och är idag anställd som 

kontorschef på Grant Thornton i Eskilstuna sedan ungefär 10 år tillbaka. Innan denna 

anställning arbetade han på Ernst & Young i Göteborg. Bengtsson arbetar idag med sina 

återkommande kunder som han dagligen vägleder och reviderar åt. Utöver detta håller 

vederbörande i utbildningar inom K2 både internt och externt, med viss mån i K3.
77

  

Lars Kjellström är utbildad auktoriserad revisor sedan 1980 och jobbar idag med detta på 

KPMG i Västerås. Han har varit anställd på bolaget sedan 1975. Där utför han det som står i 

en revisors plikt och följer dagligen upp rådgivningen med sina klienter. Utöver detta håller 

Kjellström i föreläsningar på Mälardalens Högskola.
78

 

 

4.2 Intervjufrågor 

 

4.2.1 Vad har du för arbetsroll på företaget?  

Svar på frågan besvaras under presentationen av respondenterna. 

 

4.2.2 Vad har du för kontakt med K2 och K3?  

Bjerlövs kontakt med K2 och K3 idag är än ganska liten. Hon har gått på seminarium som 

Ernst & Young har haft och fått lite grundläggande information där.
79

 

Bengtsson kommer i kontakt med regelverken genom att ett stort antal av sina kunder 

använder K2. Han hjälper kunder att implementera regelverken och sedan håller han, som 

nämnts tidigare, i utbildningar inom området. Bengtsson utbildar konsulter, 

branschorganisationen FAR och revisionsbyråer i ungefär halva Sverige.
80

 

Kjellström anser att han inte har blivit påverkad av regelverken så mycket än idag. Han 

uppfattar det som att K3-regelverket motsvarar god redovisningssed och FAR’s RedR1 som 

den är idag med undantag för komponentavskrivningar och koncernredovisningen. Han har 
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idag kommit i kontakt med K2-reglerna genom att några av hans klienter redan implementerat 

regelverket men annars är det inte så mycket arbete för honom än inom området i och med att 

regelverken ännu inte är obligatoriska.
81

 

4.2.3 Vilka skillnader anser du är de viktigaste mellan K2 och K3? 

Bjerlöv anser att K2 verkar vara ett lättare redovisningsverk medan K3 verkar vara 

krångligare främst avseende avskrivningar vid fastighetsfrågor. Aspelin Motek AB är ett 

handelsföretag med en väldigt enkel redovisning, dvs. inga immateriella tillgångar, inga R & 

D, koncernfrågor, goodwill m.m. I deras fall ser hon inga större skillnader. Dock känner 

Bjerlöv att hon måste sätta sig in mer rörande fastighetsfrågor då Motek äger sin fastighet. 

Det är i så fall denna post Bjerlöv bedömer i deras situation kan bli skillnaden i valet mellan 

K2 eller K3. Hon anser även att K3 är mer skrivet ur en koncernredovisningsprincip och som 

det ser ut idag är dem ett självständigt bolag. Dock har Motek ett norskt moderbolag men de 

använder sig av ett helt annat redovisningssystem som grundas på helt andra lagar.
82 

Bengtsson tycker att de största skillnaderna består av att K3 är ett principbaserat regelverk 

medan K2 är ett regelbaserat regelverk. Den sistnämnda visar tydligt att såhär ska bolagen 

göra, det är tydligt styrt, plats för mindre egen bedömning, de får skriva av på 5 år, de får inte 

aktivera lönekostnad förutom sociala avgifter, det är lätt att följa, många beloppsgränser gör 

att ingen ska behöva fundera själv, lättare system och borde ge ungefär samma årsredovisning 

för samtliga bolag som tillämpar systemet. I K3 får däremot bolagen själva göra sina 

bedömningar vilket ger en större variation men också antagligen en bättre redovisning, mer 

rättvisande bild men är svårare att genomföra. K3 kräver därigenom bättre kompetens. Båda 

K-regelverken bygger på ÅRL.
83 

Kjellström anser att de största skillnaderna är komponentavskrivning och enhetsregeln som 

gäller för koncernredovisning, istället för ägarprincipen.
84

 

4.2.4 Hur skulle dessa skillnader i så fall påverka kunder, leverantörer, aktieägare och 

andra intressenter? 

Bjerlöv ser inte att dessa poster skulle göra några större skillnader förutom hur 

årsredovisningen är utformad. Vid K2 anses det vara mindre tillförlitligt och vid K3 mer 

tillförlitligt men hon ser inte att deras externa intressenter skulle kräva det ena eller det andra 

regelverket.
85

 

Bengtsson tror absolut att det kan ha en viss påverkan. Hans kunder som gått över till K2 i år 

har gjort det för att de sparar skatt och resultatet blir då sämre temporärt på grund av att de 

inte får aktivera lika mycket. Då minskas skattebelastningen vilket är intressant om de inte ska 

låna pengar eller heller inte ska sälja bolaget. Är de egna företagare är det ganska intressant 

att sänka resultatet temporärt, för det kan påverka mycket. Ska bolaget skaffa banklån inom 

en snar framtid är det förmodligen bättre att hålla sig till K3, vilket ger ett högre resultat. Det 
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beror dels på att enligt K2 får de inte aktivera indirekta kostnader i varulagret medan K3 säger 

att de ska aktivera kostnaderna om de inte är obetydliga. K2 säger även att bolagen endast får 

aktivera löner samt sociala avgifter, direkta löner i tillverkningen, medan K3 endast menar att 

då är det personalkostnader. En lönekostnad kan vara 50-60% i K3 men K2 begränsar den till 

31,49 % vilket ger en ganska stor skillnad. K3 tillåter aktivering av egenutvecklade 

immateriella tillgångar, vilket K2 inte gör. Ett datorföretag får till exempel inte aktivera 

programvaror som de tar fram för att sälja eller att utveckla men det går däremot med K3.
86

  

I K2 behöver bolagen inte periodisera återkommande poster som hyror, vilka kommer varje 

kvartal eller månad. Det innebär att det året företagen implementerar regelverket blir det en 

kvartalshyra mer. Kommande år blir som vanligt. Allt detta påverkar förstås resultatet. 

Bengtsson tror att valet kommer styras utifrån syftet som företaget har. Är de på väg att sälja 

eller växa inom företaget borde de gå in i K3, för att det ger ett bättre regelverk och mer 

anpassat för köparen. Vill de ha en enklare bokföring och ett billigt bokslut ska de införa 

K2.
87

 

Bengtsson har idag fått över knappt hälften av sina bolag till K2 vilka är ca 50-60 stycken och 

han märker att det inte är många som är insatta. Han observerar också när han föreläser att det 

är väldigt få som ens har börjat tänka på valet. Bengtsson är förvånad över att till och med 

revisorer är så pass lite pålästa. Av 50 personer brukar det vara en som har börjat med ett 

uppdrag.
88

 

Kjellström anser att huvudalternativet för deras klienter är att tillämpa K3 för att det ger en 

mer rättvis bild utåt till kunder, leverantörer, aktieägare etc., det representerar allt och ger en 

så korrekt bild av verkligheten som möjligt. Detta tycker han rör alla klienter i alla storlekar 

från minsta enmansföretag till stora klienter. Han anser däremot att K2 är en förenkling och 

motsvarar då en lägre ambition på företaget vilket kan vara negativt utåt och blir på bekostnad 

av kvaliteten. Kjellström anser inte att skillnaderna kommer påverka kunder, leverantörer och 

aktieägare så mycket direkt. Väljer bolagen att tillämpa K2 tyder det på en lägre ambition och 

att redovisningen kanske inte är viktig för dem. I och med att han själv anser att redovisningen 

är så pass viktig i sin helhet borde företagen välja K3 för att det ger en bättre redovisning. Vill 

klienterna helst ha K2 är det förstås helt okej men Kjellström tycker att det är ett sämre 

redovisningssätt i och med förenklingen. Tycker företagen att kostnaden är viktigare än 

kvaliteten ger det bilden av bolaget hos sina kunder, leverantörer och andra intressenter. 

Kjellström menar att ifall företagen har låg ambition om redovisningen kanske de har samma 

ambition om arbetet, vilket syns utåt.
89
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4.2.5 Vad anser du att företagen bör ta hänsyn till i sina val av K-regelverken? 

Bjerlöv anser att följande frågor bör företagen ta hänsyn till innan de gör sina val: Hur ser 

framtiden ut för verksamheten? Kommer företaget att växa? Ska de köpa upp bolag? Ändra 

inriktning m.m.
90

 

Bengtsson anser att företagen bör ta hänsyn till om de vill ha ett mindre eller större resultat, 

banklån, vad dem har för syfte, växa eller sälja. De bör även kontrollera om företaget har 

mycket immateriella tillgångar som datorprogram, medicin etc. Då bör de välja K3 på grund 

av att dessa inte får aktiveras i K2, vilket Bengtsson anser är en viktig fråga. En annan anspekt 

företag bör ta hänsyn till är om de befinner sig i stor tillväxt och därav om de ska gå in i K3 

eller inte.
91

 

Kjellström anser att det som talar för K2 är att det är enklare och i viss mån kanske billigare, 

allt övrigt talar för K3. Vid implementering av K2 tycker han att det är tecken på lägre 

ambition, ger ingen bra och tillräcklig bild samt utger inga bra signaler.
92

 

4.2.6 Vilka strategiska val har gjorts före övergången? 

Bjerlöv säger att Motek än så länge inte gjort några val. Just nu klarar dem sig på de 

förutsättningar som ges för K2-regelverket, vilket gör att det lutar åt att de väljer K2. Ifall det 

sker större förändringar i verksamheten, som att utöka personalen eller öka omsättningen till 

hundra miljoner kronor, då de inte längre håller sig inom kraven för ett ”mindre företag”, kan 

de komma att övergå till K3. Dock ska revisorn komma med förslag på vad som verkar vara 

mest lämpligt för deras verksamhet.
93

 

Bengtsson har märkt att vissa av hans kunder lätt kan säga att K2 är bättre för dem pågrund 

av att de är mindre och omsätter runt 30 miljoner kronor. För de blir valet enkelt. De företag 

revisorerna kommer att behöva hjälpa är de lite större. Där kommer de få bolla för- och 

nackdelar angående de olika regelverken. I denna situation bör de även gå igenom resultat- 

och balansräkningen för att se vad som händer om de väljer K2 respektive K3. Vet företagen 

att de ska in i K3 inom två år anser Bengtsson att de bör implementera K3 direkt, för att det är 

besvärligt att byta. Deras framtidsfråga och hur det kommer påverka balans- och 

resultaträkningen är alltså de strategiska val som bör ha gjorts innan övergången.
94

 

Kjellström anser att de val som gjorts innan är ifall det är billigare och enklare, med andra 

ord en kostnadsfråga. Annars ser han inga andra argument och skäl som ska avvägas.
95
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4.2.7 Vilka områden kommer bli mest påverkade efter bytet till K-regelverken? 

Bjerlöv yttrar att just nu blir det bara den finansiella rapporteringen men att de redan tar 

hänsyn till K2-regelverket. Hon anser att om företag har en goodwill kan det komma att bli en 

avgörande post. I deras fall finns inte den och blir då inte intressant.
96

  

Bengtsson tror att de områden som kommer bli mest påverkade är de han har tagit upp 

tidigare men även fastighetsfrågor. I K2 skriver företagen av hela fastigheten på 3-4% i 

värdeminskning, i K3 däremot måste de dela upp fastigheten i komponenter för det är olika 

avskrivningstider, till exempel kan fönster skrivas av på 15 år, tak som håller lite längre skrivs 

av på 20 år och stommen skrivs av på 50-60 år. Tanken är när bolagen byter fönster ska de 

utrangera de gamla fönstren och sen aktivera de nya på nytt. Detta måste företag göra i K3, 

inte i K2. Fastighetsägarna har därmed en mycket att ta hänsyn till. De måste dessutom skriva 

upp marknadsvärdet på sina förvaltningsfastigheter, det vill säga fastigheter de tjänar pengar 

på att hyra ut, i not. Även detta gäller endast för K3.
97

 

Kjellström menar att komponentavskrivningar är det största området som kommer bli 

påverkat efter bytet.
98

   

4.2.8 I vilken omfattning kommer resultatet bli påverkat av bytet till regelverken?  

Bjerlöv ser inga större skillnader på det resultatet som skulle bli med K2 eller K3, om det inte 

blir större förändringar på hur fastighetsavskrivningar skiljer sig i K3. Är det någon post hon 

anser som kan ha en påverkan på resultatet överlag för företag är det avskrivningarna, då kan 

ett bättre resultat bli angeläget.
99

 

Bengtsson säger att bolagen kommer få ett mindre resultat om de väljer K2 och ett större om 

de väljer K3. Detta går inte att se och säga generellt i vilken omfattning utan får granskas 

utifrån varje bolag. Exempelvis berättade Bengtsson om en kund han haft som inte hade så 

stort resultat och sänkte sitt varulager i värderingen genom bytet med 500 tkr, vilket var 

mycket för honom. Påverkningen på så vis ledde till att han sänkte sitt resultat vilket var det 

han ville uppnå för att få ner skatten. Då fick han dock inte med indirekta kostnader, vilket 

kan vara en ganska stor del.
100

  

Många butiker betalar kvartalshyror på ganska stora belopp, går de då in i K2 behöver de inte 

periodisera dessa poster, då blir första året fem hyror och sen blir det som vanligt. Detta ger 

helt klart en resultateffekt. 
101

 

Kjellström anser att resultatet i flesta fall inte kommer bli påverkat i någon större grad. I 

vissa fall kanske och det är just dessa undantag som har betydelse för skillnaderna mellan K2 

och K3. Annars tror han inte att det kommer vara någon större skillnad i många av fallen.
102
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4.2.9 Hur skall företagen göra för att undvika påverkan på väsentliga poster de inte vill 

ska påverkas? 

Bjerlöv kan inte ge oss något svar på den här frågan.
103

 

Bengtsson menar att egentligen är båda regelverken tvingande på vissa sätt. Om ett företag 

har fastigheter är det komponentavskrivning som gäller och det finns inget annat val än att gå 

in i K3. Går företaget in i K2 måste de kostnadsföra immateriella tillgångar och de får då inte 

bokföra uppskjuten skatt. Det handlar mer om att välja det system som passar bäst, annars kan 

företagen inte göra så mycket. Ju mer de kan desto lättare blir det att tolka regelverken och se 

hur just dem kan anpassa det. K3 regleras av många principer vilket gör att dessa kan 

hanteras. I K3 får företagen även skriva av goodwill på max 10 år, i IAS står det ingen 

avskrivning och i K2 finns ingen tidsbegränsning på så många som 10 år. Detta kan bli lite 

jobbigt för vissa anser Bengtsson.
104

  

Kjellström har här inget svar på frågan.
105

 

4.2.10 Kommer införandet av regelverken kräva ytterligare kompetens inom personalen 

eller kommer företagen att hyra in personal? 

Bjerlöv anser att det inte kommer krävas ytterligare kompetens så länge de väljer K2. I det 

fallet kommer hon själv kunna läsa sig till kunskapen och för att säkerställa att redovisningen 

av K2 går rätt till kommer litteratur införskaffas. Om och när de eventuellt ändrar till K3 

kommer hon dock att behöva gå någon kurs för att öka sin kompetens. Ytterligare kompetens 

kommer helt klart behövas för införandet. Hon kommer även ta hjälp av revisorer som finns i 

hennes kontaktnät och annan utbildad personal inom området för att få den bästa förståelsen 

och kunskapen.
106

 

Bengtsson tror att företagen har lätt att införa K2 och att de kommer kunna klara sig på 

samma sätt som de gör idag, antingen själva eller att de lejer ut det. Med K3 tror han att det är 

många som kommer behöva ta hjälp, särskilt om det är fastighetsbolag. Han tror även att det 

kommer bli väldigt mycket jobb för konsulter framåt årsskiftet när det gäller K3.
107

 

Kjellström tror inte att det kommer krävas mer kompetens inom företagen och kommer 

därmed inte påverkas förutom vid komponentavskrivning och koncernredovisning. Annars 

anser han inte att det är någon väsentlig förändring och att bolagen kan fortsätta utföra sin 

redovisning som de tidigare gjort. Han tror slutligen inte att det kommer krävas någon stor 

extra insats, extra utbildning eller höjning av kompetens. I sådana fall marginellt.
108
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4.2.11 Hur kommer redovisningen av de olika posterna bli efter införandet av K2 eller 

K3? Kommer poster klumpas ihop eller kommer det bli fler specificerade poster? 

Bjerlöv anser i och med att K-regelverken inte reglerar hur ett företag ska sköta sin löpande 

bokföring blir det ingen förändring mot det som de har idag. Motek kommer dock vid 

införande av nytt affärssystem nästa år gå från BAS95 till EU-Bas. Då kommer en översyn 

göras av deras konton för att smidigare få ihop siffror på rätt poster i årsredovisningen samt se 

till att alla poster av vikt är representerade och ger en rättvisande bild av företagets 

verksamhet.
109

  

Bengtsson förklarar att i K2 får bolagen egentligen inte slå ihop poster, ändra benämningar 

och heller inte lägga till poster. Där blir det i stort sett årsredovisningslagens mall. Har ett 

företag många lastbilar får de ändra Maskiner och Inventarier till Maskiner och Fordon men 

de får inte ändra mycket mer än det. Medan i K3 får företagen göra anpassningar och kommer 

ha en mer detaljerad redovisning. Som fastighetsägare upprättas en redovisning som är 

anpassad för deras verksamhet, vilket de kommer kunna fortsätta att göra i K3 men inte i K2. 

Redovisningen i K3 är mer utvecklad och detaljerad, tvärtom i K2. Där blir det enligt mallen 

och mer hopslaget.
110

  

Kjellström säger att eftersom K2 representerar en förenkling menar han att det blir en enklare 

och mer hopklumpad redovisning i den mån det går. Han har utöver det inte lagt märke till om 

det blir någon väsentlig trappa med fler specificerade poster utan att det sker stegvis varje år. 

Han lägger även till att redovisningen visar historiskt att den blir mer och mer specificerad 

och utbyggd för varje år.
111

 

4.2.12 Är det något mer Du anser att vi bör veta som vi inte har frågat om? 

Bjerlöv hade inget att tillägga.
112

 

Bengtsson tror att de flesta bolagen kommer välja K2 på grund av att den är enkel, trots att 

alla har trott att K3 är den populäraste vilket har varit uppfattningen från de stora byråerna 

särskilt i Stockholm. Där anses K3 vara finare, alla har gått och avvaktat K3. Bengtsson tror 

därmed att vi kommer få se en tydlig expansion av K2-företag då han tror att 90% kommer 

välja detta regelverk. Det han tycker är lite oroväckande är att revisorerna och konsulterna 

som kommer hjälpa företagen att välja och i Stockholm föredrar företag K3 för att det är lite 

finare, trots att de är mindre företag. Vid implementering av K2 kanske det kommer att kosta 

företaget endast några tusenlappar extra det första året, det är väldigt enkelt, redovisningen 

blir lättare och de slipper periodisera de poster som inte är väsentliga. Väljer företagen istället 

K3 kommer det bli ett ganska tungt extrajobb, det kommer bli mycket svårare redovisning än 

vad dem har idag och när företagen inser att det kommer kosta dem 25-30 tkr mer per år är 

frågan om hur många som egentligen vill spendera denna omfattning av pengar. Bengtsson 

tror att det kommer bli väldigt stort fokus på K2 eftersom det blir lite billigare, lite lättare och 
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förhoppningsvis lite mindre styrt av dem som upprättar regelverken. I K2 står det klart och 

tydligt, till exempel vilka nyckeltal som ska anges. Företagen får då mer jämförbara 

årsredovisningar om de har samma principer. Det här tror Bengtsson att banken borde 

uppskatta. Han anser även att företag som vet att de ska välja K2 borde ha bytt redan i år då 

skatten ändrats från 26% till 22%, vilket samtidigt ger en ytterligare skatterabatt på 4% mer. 

Tragiskt nog kan inte tillräckligt många något om det berörda ämnet.
113

 

Kjellström anser att det är viktigt att bolagen visar affärshändelserna på ett adekvat sätt.  Han 

tycker att det stora hela med införandet är att bolagen får ett samlat regelverk. Ju mer 

tvetydliga poster företagen har ju viktigare är det att specificera sig i not. Då kan läsaren själv 

ta ställning. Kjellström menar också att det kan bli marginellt för enklare företag vid valet 

mellan K2 eller K3. Detta på grund av att om de redan har en enkel redovisning har de inte 

mycket mer att ta upp i K3 än de gjort tidigare och ger då ingen större skillnad på om de 

väljer K2 eller K3.
114
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5. Analys 

I det här kapitlet kommer analysen att presenteras genom att teorin kopplas ihop med 

empirin. Det sammanställs även en tabell som visar de huvudsakliga skillnaderna mellan 

regelverken. 

5.1 K2 och K3  

Eftersom att K-regelverken ännu inte är tvingande är det väldigt få företag som har börjat 

använda sig av dessa eller överhuvudtaget satt sig in i vad det är eller kommer att innebära. 

Bjerlöv anser att K2 verkar vara ett lättare regelverk jämfört med K3 som tycks vara av det 

krångligare slaget. Bengtsson anser att den största skillnaden mellan regelverken är att K3 är 

principbaserat medan K2 är regelbaserat. K2 visar tydligt hur företagen ska göra medan i K3 

finns det större plats för egna bedömningar och tolkningar. Om ett mindre företag väljer att 

redovisa enligt K2 kommer de temporärt att redovisa ett sämre resultat men på den vägen 

även minska skattebelastningen. Om företaget ändå inte har planer på att sälja företaget eller 

låna pengar från en bank spelar det kanske en mindre roll vad de redovisar för resultat. De får 

dessutom en billigare, tydligare och enklare redovisning. Har företaget däremot planer på en 

försäljning kan det vara lägligt att tillämpa K3 då de redovisar ett högre resultat. Ett högt 

resultat ser bra ut både vid en försäljning men även vid eventuella banklån. Det högre 

resultatet anser Bengtsson dels beror på att i K2 får företagen inte aktivera de indirekta 

kostnaderna i varulagret medan de i K3 ska aktivera alla kostnader som inte är oväsentliga. 

K3 tillåter även aktivering av egentillverkade immateriella tillgångar, vilket K2 inte gör. 

Kjellström menar även han att K2 är en förenkling men tycker på den vägen att företaget visar 

upp en lägre ambition till sin redovisning. Detta kan visas som negativt utåt sett och kan bli en 

bekostnad av kvaliteten. Han anser att alla företag ska välja K3 då det ger en mer rättvisande 

bild av verkligheten.  

5.2 Årsredovisning 

I K2 finns det klara mallar att följa vid redovisningen medan i K3 finns det möjlighet till 

anpassning efter sysselsättning och behov. K2 har även beloppsregler som talar om vad som 

är ett väsentligt belopp och inte. I K3 finns det inga sådana konkretiseringar utan det är här 

upp till företaget att bestämma vad som ska tas upp som väsentliga belopp. Bengtsson menar 

att beloppsgränserna i K2 gör att företagen inte behöver tänka själva och redovisningen 

kommer bli relativt lik för alla bolag som tillämpar K2. I K3 ska företaget själv göra 

bedömningar vilket ger en större variation på redovisningen företag emellan men det blir 

antagligen en bättre redovisning. Bengtsson förklarar vidare att i K2 står det klart och bestämt 

till exempel vilka nyckeltal som ska anges. Företagen får därför mer jämförbara 

årsredovisningar om de följer samma principer. Bengtsson säger även att företag som 

tillämpar K2 egentligen inte får slå ihop eller lägga till poster utan måste använda sig utav 

årsredovisningslagens mall. I K3 får företagen däremot anpassa redovisningen så att den blir 

mer detaljerad. Kjellström menar att redovisningen blir mer och mer specificerad och 

utvecklad för varje år och har än så länge inte lagt märke till fler specificerade poster. Han 

tror däremot att K2 kommer att få en mer hopklumpad redovisning i den mån det går. Bjerlöv 

berättar att redovisningen enligt K2 anses vara mindre tillförlitlig medan K3 ger en mer 

rättvisande bild av företagets verksamhet.  
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I årsredovisningen enligt K3 är kravet på tilläggsupplysningar väldigt betydande. Företaget 

måste dessutom lämna upplysningar om olika redovisningsprinciper som använts. I K2 krävs 

det endast ett fåtal tilläggsupplysningar som är tvingande enligt ÅRL. En sådan här förenkling 

kan givetvis bli negativ eftersom det leder till mindre information om företaget i 

årsredovisningen.  

5.3 Resultaträkning 

Som vi har förklarat tidigare i kapitlet teoretisk referensram är skillnaden i detta begrepp att 

när företag väljer att tillämpa K2 får endast en kostnadsslagsindelad resultaträkning användas. 

Vid implementering av K3 har företag däremot möjlighet att välja mellan antingen en 

funktions- eller en kostnadsslagsindelad resultaträkning. Vid införandet av den sistnämnda 

anser två av respondenterna att det kommer krävas mer kompetens och kunskap inom 

företaget vilket kan ge en högre kostnad och därmed påverka företaget. Detta är helt beroende 

på hur verksamheten ser ut och om företaget kanske redan innan införandet av regelverken 

använt sig av den funktionsindelade, i sådana fall kommer införandet inte att påverka i en 

högre grad. Här håller Kjellström inte med, han antyder att genom införandet kommer det inte 

behövas någon extra insats, extra utbildning eller höjning av kompetens, endast möjligen vid 

komponentavskrivning och koncernredovisning. I övrigt anser han att bolagen kan fortsätta 

utföra sin redovisning som de tidigare gjort. I och med begränsningen av utformningen som 

lyder i K2 kan det komma att förhindra bolag att välja det regelverket eftersom de berörda 

uteblir valmöjligheten av resultaträkning. Det som möjligen är mer lockande för företag i 

denna genre är att de får en enklare utformning som de är vana med och slipper extra 

kostnader. Bjerlöv säger att det inte kommer bli några större skillnader på resultatet beroende 

på vilket regelverk de väljer. På denna fråga håller vår andra respondent Kjellström även med 

om att resultatet i de flesta fall inte kommer bli påverkat i en större grad, i vissa fall möjligen 

en aning.  

Periodisering av poster under 5 000 kronor behöver inte göras i K2. I K3 ska däremot alla 

poster av väsentligt belopp periodiseras. Bengtsson styrker detta och förklarar att när företag 

implementerar K2 slipper de periodisera de poster som är oväsentliga, till exempel 

återkommande poster såsom hyror vilka betalas varje månad eller kvartal. Han menar att 

dessa är faktorer som påverkar resultatet. Syftet med en periodisering är att sprida ut 

kostnaden över den period som kostnaden avser för att få ett så rättvist resultat som möjligt.  

5.4 Balansräkning 

Utifrån tidigare beskrivning bokförs här resultatet av skulder, tillgångar och eget kapital på 

bokslutsdagen, både debet- och kreditsidan måste ständigt vara i balans. Balansräkningen 

klargör bolagets tillgångar eller finansiella ståndpunkt vid ett visst tillfälle. Bolag som väljer 

att införa K2 får här inte använda sig av komponentavskrivningar, ingen redovisning av 

uppskjuten skatt får redovisas och de får heller inte skriva upp andra tillgångar än byggnader 

och mark. Dessa begränsningar har alltså inte K3.  
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När det gäller komponentavskrivningar anser Bjerlöv att det kan komma att bli en avgörande 

post både för Motek på grund av att de själva äger sin fastighet men också för andra företag i 

samma situation, allt detta gör redovisningen krångligare än i K2. Hon anser även att 

avskrivningar i allmänhet kan ha en viss påverkan på resultatet. Vid avskrivningar av 

fastigheter som är uppdelade i komponenter håller även våra andra respondenter Bengtsson 

och Kjellström med om det Bjerlöv säger. Detta anser dem vara ett av de största områden som 

kommer bli mest påverkande och ger den största skillnaden. Bengtsson antyder det här på 

grund av att det kommer krävas kompetens och ta kraft, vilket Kjellström inte håller med om. 

Bengtsson menar även att för företag som äger fastigheter blir K3 så gott som tvingande på 

grund av att då gäller komponentavskrivning, vilket kommer ge en rättvisare bild av företaget 

och att varje del av byggnaden kommer skrivas av på rätt tid.  

Vid värdering till verkligt värde, vilket får göras i K3 men inte i K2, kan det påverka 

verksamheten. Om en anläggningstillgång värderas upp vid bokslutsdagen ger det en ökning 

av tillgångarna och ger då ett bättre resultat. Detta kan vara avgörande för företag som vill ha 

den här förändringen. Likaväl som att uppskjuten skatt inte får redovisas i K2 och att indirekta 

tillverkningskostnader inte får räknas med för egentillverkade produkter i samma regelverk 

betraktas det ha en viss effekt på verksamheten. Här menar Kjellström att alla företag oavsett 

storlek kommer tjäna på att välja K3 för att det är ett bättre redovisningssätt och ger en mer 

rättvis bild av bolaget. Han tillägger också att om företaget redan har en enkel redovisning har 

de inte mycket mer att ta upp i K3 än de gjort tidigare. Det blir här ingen större skillnad på om 

de väljer K2 eller K3 och bör då välja K3 eftersom han tycker att det är ett bättre regelverk.  

5.5 Sammanfattning av huvudsakliga skillnader 

 

 K2 K3 

Årsredovisning Ska innehålla: 

Resultaträkning, balansräkning, noter 

och förvaltningsberättelse. 

 

Tydlig vägledning. 

Beloppsregler. 

Ska innehålla: 

Resultaträkning, balansräkning, noter, 

förvaltningsberättelse samt 

kassaflödesanalys. 

 

Det finns möjlighet till anpassning 

efter sysselsättning och behov. 

Förvaltningsberättelse Enkel uppställningsform. Detaljerad uppställningsform. 

Resultaträkning Kostnadsslagsindelad. 

 

Poster under 5 000 kronor behöver inte 

periodiseras. 

Kostnadsslagsindelad eller 

funktionsindelad. 

 

Samtliga väsentliga poster ska 

periodiseras. 

Balansräkning Komponentavskrivningar ska inte 

användas på anläggningstillgångar. 

 

Värdering till verkligt värde är inte 

tillåtet. 

 

På finansiella instrument är enbart 

anskaffningsvärde tillåtet. 

 

Indirekta tillverkningskostnader får ej 

medräknas i anskaffningsvärdet för 

egentillverkade produkter. 

 

Säkringsredovisning är ej tillåtet. 

 

Komponentavskrivningar ska användas 

på bestämda typer av 

anläggningstillgångar. 

 

Värdering till verkligt värde får göras 

till viss del. 

 

Finansiella instrument får i särskilda 

fall redovisas till verkligt värde. 

 

Indirekta tillverkningskostnader får 

medräknas i anskaffningsvärdet för 

produkter som är egentillverkade. 

 

Säkringsredovisning får användas om 
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Aktierelaterade ersättningar ska inte 

redovisas. 

 

Nuvärdesberäkning ska inte göras, med 

avvikelse för pensionsåtaganden. 

 

Uppskrivningar av tillgångar är enbart 

tillåtet på mark och byggnader. Där 

maximalt till taxeringsvärdet. 

 

Redovisning av uppskjuten skatt är inte 

tillåtet. 

 

Ett leasingavtal ska alltid redovisas 

som ett operationellt leasingavtal, 

oavsett form. 

särskilda villkor är uppfyllda. 

Aktierelaterade ersättningar ska tas 

upp. 

Nuvärdesberäkning ska vanligtvis 

göras. 

 

Uppskrivning av tillgångar är vid 

motivering tillåtet till marknadsvärdet. 

 

Uppskjuten skatt ska redovisas på 

samtliga tillfälliga avvikelser mellan 

beskattningen och redovisningen. 

 

Både operationell- och finansiell 

leasing är tillåtet att redovisa. 

Anläggningstillgångar Nyttjandeperioden för inventarier, 

maskiner och immateriella tillgångar 

får fastställas till 5 år. 

 

Goodwill får skrivas av på 5 år oavsett 

beräknad nyttjandeperiod. 

 

Ej tillåtet med aktivering av 

egentillverkade immateriella tillgångar. 

Varje tillgångs nyttjandeperiod ska 

bestämmas individuellt. 

 

Goodwill får maximalt skrivas av på 

10 år. 

 

Aktivering av egentillverkade 

immateriella tillgångar är tillåtet. 

 

Omsättningstillgångar Varulagret får fastställas till 97 % av 

anskaffningsvärdet. (LVP). 

 

Post för post. 

Lägsta värdets princip. (LVP) 

 

Post för post. 

 

Schablonmässig metod får tillämpas. 

Skulder/avsättningar Endast tillåtet med avsättningar för 

legala förpliktelser. 

Tillåtet med avsättningar för både 

legala och informella förpliktelser. 

Noter/upplysningar Fåtal krav på tilläggsupplysningar. 

Behöver endast lämna noter som är 

tvingande enligt ÅRL. 

Kravet på tilläggsupplysningar är mer 

betydande. Måste även lämna 

upplysningar om olika 

redovisningsprinciper som använts. 

Tabell 1 visar en sammanställning över de mest väsentliga skillnaderna i K2 och K3 

regelverken.
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6. Slutsats 

I det här kapitlet presenteras våra slutsatser utifrån analysen för därigenom besvara vår 

frågeställning. Det ges även förslag till fortsatt forskning inom ämnet. 

6.1 Slutsatser 

 Vad är det för skillnader mellan dessa två regelverk? 

 

Analysen indikerar att den största och mest väsentliga skillnaden är att K2 är en mer enkel 

redovisningsmodell medan K3 är mer detaljerad och kräver ett utförligare upplägg. K2 har 

konkreta regler som måste följas då däremot K3 är mer öppet för fria tolkningar. En annan 

viktig skillnad som enligt studien är betydande grundar sig i de två olika uppläggen i 

resultaträkningen, där den kostnadsslagsindelade är tvingande i K2 medan i K3 krävs 

kompetensen till att veta vilken av den kostnadsslags- och funktionsindelade som passar bäst 

för företagets verksamhet. Analysen påpekar dock att valet av uppställningsform inte kommer 

vara en av de avgörande frågorna för företagen utan tror ändå att mindre företag med en enkel 

verksamhet kommer välja det lättarbetade K2 medan de med en komplex verksamhet kommer 

välja K3. 

Troligtvis kommer företagen att visa upp ett mindre resultat om de väljer K2 och ett större om 

de väljer K3. Det är dock svårt att säga i vilken utsträckning och exakt vad det är som 

påverkar. Studien visar emellertid att avgörande händelser kan vara till exempel att i K2 får 

inte poster under 5000 kronor periodiseras, värdering till verkligt värde får inte ske och 

komponentavskrivningar får inte tillämpas. Detta kan ha verkan på att resultatet blir mindre 

vilket kan vara till både för- och nackdel. Det positiva är att företaget minskar sin 

skattekostnad men i vissa fall kan det vara negativt att visa upp ett lägre resultat utåt sett. 

Tvärtom visar företag som tillämpar K3 upp ett högre resultat men krävs därmed på en större 

skattekostnad. Vi håller även med Bengtsson i frågan om att en periodisering påverkar 

resultatet, då främst i K3. I K2 anses dock att en påverkan inte sker i en västentlig grad. Detta 

på grund av att det endast rör sig om belopp under 5 000 kronor.  

 Vilka val kommer göras före övergången? 

 

Analysen påpekar att de val som mindre företag kommer ta hänsyn till innan 

implementeringen kommer att bli värda en tankeställare men för de flesta ändå relativt lätta. 

Detta kan bero på olika faktorer såsom ifall de äger fastigheter och anser att redovisningen ska 

bli så korrekt som möjligt och därmed visa upp en bra och seriös bild av företaget. Vi håller 

här med respondenterna om att bolag med fastigheter kommer visa upp en rättvisare bild av 

företaget om de väljer att implementera K3. Studien pekar däremot på att de viktigaste valen 

är att ta hänsyn till framtiden.  Till exempel ifall företaget har i åtanke eller tron på att de 

kommer växa eller om de av någon anledning ska komma att sälja verksamheten eller har 

funderingar på att investera och därmed ta lån. Ett annat val att ta hänsyn till är 

kostnadsfrågan. Utifrån analysen anses det bli billigare att tillämpa K2 än K3 men det är i 

nuläget svårt att bedöma i vilken omfattning.   
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 Hur skulle skillnaderna påverka företagets externa intressenter? 

 

Studien visar att de företag som väljer att tillämpa K3 ger en mer rättvis bild med mer utförlig 

information om verksamheten till sina externa intressenter. Det analysen menar är att i K3 är 

det ett bättre redovisningssystem och visar upp en hög ambition från företagets sida. 

Företagen som däremot väljer att tillämpa K2 visar upp en enkel redovisning som troligtvis 

därav blir lättare för intressenter att förstå och kunna jämföra med andra företag. Nackdelen 

kan i det här fallet däremot leda till en försämrad redovisning. Oavsett om ett mindre företag 

väljer K2 eller K3 visar analysen att de externa intressenterna och deras åsikter inte kommer 

spela in i val av regelverk. Studien menar inte heller att dessa kommer att begära det ena eller 

det andra. Det känns till och med tveksamt över hur många externa intressenter som faktiskt 

granskar vilket regelverk ett mindre onoterat företag använder sig utav. Kunder och 

leverantörer kommer troligtvis inte enligt oss att avväga vilket regelverk som tillämpas vid val 

av företag att göra affärer med. Analysen framhäver härmed att en förenklad redovisning inte 

behöver vara en försämrad redovisning och att en sådan inte skulle leda till negativt 

påverkade intressenter. Information om företaget och dess verksamhet går alltid att finna på 

annat sätt. 

 

 Vad blir skillnaden för företagen personalmässigt efter införandet av K2 och K3? 

Måste de hyra in personal eller utbilda egen? 

 

Studien indikerar att företagen kommer behöva utbilda egen personal men kanske inte hyra in 

extra. För implementering av K2 räcker det förmodligen att gå på några kurser och sedan 

beställa hem litteratur för att läsa sig till vidare kunskaper. Vid tillämpning av K3 krävs det 

däremot mer kompetens vid en avancerad verksamhet men i de flesta fallen förmodar 

analysen att företagen klarar sig på att utbilda egen personal. De företag som idag anlitar 

extern personal anses fortsätta med det medan de företag som klarar sig på egen hand kommer 

försöka vidareutveckla företagets kunskaper.  

 

 Avslutande tankar och åsikter 

 

Det är inte lång tid kvar tills företagen ska börja tillämpa antingen K2 eller K3. Utifrån 

analysen bedöms det som förvånansvärt hur lite ekonomiansvariga och revisorer vet om dessa 

regelverk i dagens läge. Många är ännu inte insatta över huvudtaget. Genom studien anses K-

regelverken som ett stort ämne och det är mycket att lära. För oss upplevs det konstigt att 

företagen väntar såpass länge med att sätta sig in i detta. En anledning kan vara bekvämlighet. 

Det känns skönt att göra som du brukar och är van vid men det blir med alla säkerhet 

stressigare ju närmre årsslutet kommer. Analysen indikerar att de företag som har engagerat 

sig till viss del i K-regelverken redan nu kommer få det lättare när regelverken väl träder i 

kraft. Bengtsson tror att det är många företag som kommer att behöva ta hjälp inför valet. Han 

tycker att det är oroväckande att det är revisorerna och konsulterna som kommer att spela en 

stor roll att hjälpa företagen att välja. Bengtsson tror i slutändan att det kommer bli stort fokus 

på K2. Även vi tror att de flesta av de mindre företagen kommer att tillämpa K2 med tanke på 

dess förenklingar. Det gäller dock för företagen att tänka till vad de har för syfte med sin 
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verksamhet, både nu och i framtiden. Kjellström tryckte på att alla företag borde tillämpa K3 

för att det gav en bättre bild och en redovisning enligt K2 visar upp en lägre ambition från 

företagets sida. Vi håller dock med Bjerlöv i det här fallet och tror inte att externa intressenter 

kommer att kräva det ena eller det andra regelverket. 

Studien visar att en anledning till att välja K3 kan vara ifall företaget har många intressenter, 

kunder och leverantörer som läser deras årsredovisning, då kan det vara bättre med en 

utförligare och mer rättvis redovisning som är anpassad för just det företaget. Har bolaget 

planer på att växa i framtiden eller kanske redan nu ligger under utvecklingsfas är det lämpligt 

att börja tillämpa K3 redan nu eftersom det betraktas som krångligt att byta. Analysen 

förmodar dock att de flesta mindre företagen kommer välja att tillämpa K2, just för att det är 

ett enkelt och billigt regelverk med tydliga förklaringar vad som får och inte får göras.  

 
Sammanfattning av våra slutsatser 

 K2 är en mer enkel redovisningsmodell medan K3 är mer detaljerad.  

 Det viktigaste valet är att ta hänsyn till framtiden. 

 Externa intressenter kommer inte påverkas beroende på vilket val företaget gör. 

 Vid tillämpning av K3 krävs mer kompetens men osäkert om det behövs mer personal. 

Vid K2 räcker det förmodligen med några kurser.  
 

6.2 Förslag till fortsatt forskning 

Efter att regelverken blivit obligatoriska vore det intressant att fördjupa sig i regelverken och 

se vilket av K2 och K3 som blev mest använt. Detta förslagsvis genom en kvantitativ metod. 

Ett annat förslag är att forska i om det blev någon skillnad på årsredovisningen för ett mindre 

företag som valde K2 gentemot de som valde K3. Det går sedan att jämföra och analysera hur 

och var skillnaderna påträffades. Det vore även intressant att undersöka ifall 

implementeringen medförde mer aktivitet hos revisorerna.  
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Bilaga 1 

Intervjufrågor 

1. Vad har du för arbetsroll på företaget? Din bakgrund? 

2. Vad har du för kontakt med K2 och K3? Hur kommer du i kontakt med dem? 

3. Vilka skillnader anser du är de viktigaste mellan K2 och K3? 

4. Hur skulle dessa skillnader i så fall påverka kunder, leverantörer, aktieägare och andra 

intressenter? 

5. Vad anser du att företagen bör ta hänsyn till i sina val av K-regelverken? 

6. Vilka strategiska val har gjorts före övergången? 

7. Vilka områden kommer bli mest påverkade efter bytet till K-regelverken? 

8. I vilken omfattning kommer resultatet bli påverkat av bytet till regelverken? Är det 

olika beroende på om de väljer K2 eller K3? 

9. Hur ska företagen göra för att undvika påverkan på väsentliga poster de inte vill ska 

påverkas? 

10. Kommer införandet av regelverken kräva ytterligare kompetens inom personalen eller 

kommer företagen att hyra in personal? 

11. Hur kommer redovisningen av de olika posterna bli efter införandet av K2 eller K3? 

Kommer poster klumpas ihop eller kommer det bli fler specificerade poster? 

12. Är det något mer du anser att vi bör veta som vi inte har frågat om? 


