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Bakgrund: Sedan år 2004 har Bokföringsnämnden arbetat med det så kallade K-projektet. 

Projektet innebär att företagen delas in i fyra olika kategorier (K1-K4) och att samlade regel-

verk skapas för de olika kategorierna. Förhoppningen med K-projektet är att redovisningsar-

betet ska underlättas. K3 kommer att vara huvudalternativet för företag som upprättar årsre-

dovisningar och regelverket för årsredovisning med K2 innehåller förenklingar som mindre 

företag frivilligt får tillämpa istället för de mer avancerade reglerna i K3.  

 

Problem: Vi har identifierat en valsituation som ansvariga på mindre företag står inför. Valet 

står mellan att antingen invänta K3-regelverket eller att byta till K2-regelverket. Problemet för 

personerna i valsituationen är att de saknar upplevelser av både K2-regelverket och K3-

regelverket eftersom de ännu inte har använt sig av regelverken. De har således ingen uppfatt-

ning om huruvida K2 är ett förenklat regelverk eller inte. Det innebär att de ska grunda sitt val 

på obefintliga erfarenheter. 

 

Syfte: Syftet med vår studie är att beskriva hur personer som arbetar på redovisnings-

/revisionsbyråer upplever K2-regelverket. Vi vill utifrån personernas upplevelser ta reda på 

och redogöra för vilka företag det lämpar sig att använda K2-regelverket. 

 

Metod: Studien bygger bland annat på primärkällor i form av åtta stycken intervjuer med 

personer som arbetar på olika redovisnings-/revisionsbyråer i Sverige. Studien är utförd på ett 

kvalitativt sätt och våra respondenters delgivelser är av stor vikt för studien. Sekundärkällor 

som har använts i studien består av litteratur, regelverk, artiklar samt information från 

Bokföringsnämndens hemsida.  

  

Slutsatser: En av våra slutsatser är att K2 i dagsläget upplevs som onödigt på grund av att vi 

ännu inte har kunnat jämföra förenklingsreglerna med huvudreglerna. Strukturen med samla-

de regelverk upplevs som positivt på grund av att osäkerheten om att det kan finnas andra 

rekommendationer tas bort. Majoriteten av våra intervjupersoner upplever att periodiserings-

arbetet underlättas i K2. En annan slutsats är att redovisningsarbetet i K2 upplevs olika bero-

ende på vilken typ av företag som använder regelverket. Vår studie visar att K2 är ett lämpligt 

regelverk för företag som är mindre och där användarna av redovisningen är de själva och 

banken. K2 är också ett lämpligt regelverk för företag med få delägare. 

  

Nyckelord: K2, K3, regelverk, redovisning, Bokföringsnämnden.  
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Background: Since the year of 2004, The Swedish Accounting Standards Board have worked 

with the K-project. The project involve that companies are divided into four different catego-

ries (K1-K4) and that a common regulatory framework is created for the different categories. 

The intention with the K-project is to facilitate the work with accounting. K3 will be the main 

alternative for companies that prepare annual reports and the regulatory framework for annual 

reports with K2 contains simplifications that smaller companies voluntarily may apply instead 

of the more advanced rules in K3. 

 

Problem description: We have identified a situation of choice that managers at small com-

panies are facing. The choice is either to wait for the K3-regulatory or switching to the K2-

regulatory. The problem for people in the choosing situation is the lack of experience from 

both K2 and K3 because they have not yet made use of the regulations. They have no idea 

whether K2 is a simplified regulatory framework or not. This means that they must base their 

choice on non-existent experience. 

 

Purpose: The purpose with our study is to describe how people who works at account-

ing/audit firms are experiencing the K2-regulatory. From the experiences we want to find out 

and explain which companies who are suitable to use K2.  

 

Method: The study is based on primary sources from eight interviews with people working 

on different accounting/audit firms in Sweden. The study is performed in a qualitative manner 

and our respondents experiences are of great importance for the study. Secondary sources 

used in this study consist of literature, regulations, articles and information from The Swedish 

Accounting Standards Boards website. 

  

Conclusions: We conclude that K2 in the current situation is perceived as unnecessary be-

cause we have not yet been able to compare the simplification rules with the main rules. The 

structure with a common regulatory framework is perceived in a positive way because the 

uncertainty that there may be other recommendations is removed. The majority of our respon-

dents feel that the periodization work is facilitated in K2. Another conclusion is that the ac-

counting work in K2 is perceived differently depending on the type of companies that use the 

rules. Our study shows that K2 is an appropriate regulatory framework for companies that are 

smaller and where users of the report is themselves and the bank. K2 is also an appropriate 

regulatory framework for companies with few shareholders. 

 

Keywords: K2, K3, rules and regulation, accounting, The Swedish Accounting Standards 

Board.  

 



 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 
1 INLEDNING....................................................................................................................................................... 1 

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

1.2 Problemdiskussion ........................................................................................................................................ 3 

1.3 Forskningsfråga ............................................................................................................................................ 4 

1.4 Syfte ............................................................................................................................................................. 4 

1.5 Disposition ................................................................................................................................................... 4 

2 METOD .............................................................................................................................................................. 6 

2.1 Förförståelse ................................................................................................................................................. 6 

2.2 Forskningsansats .......................................................................................................................................... 6 

2.3 Forskningsmetod .......................................................................................................................................... 7 

2.4 Datainsamlingsmetod ................................................................................................................................... 8 

2.4.1 Primärdata ............................................................................................................................................. 9 

2.4.2 Intervjugenomförande .......................................................................................................................... 9 

2.4.3 Sekundärdata ...................................................................................................................................... 10 

2.5 Forskningskvalité ....................................................................................................................................... 11 

2.5.1 Tillförlitlighet ..................................................................................................................................... 11 

2.5.2 Källkritik............................................................................................................................................. 11 

3 SAMMANFATTNING AV K2 ....................................................................................................................... 13 

3.1 Syftet med K2 ............................................................................................................................................. 13 

3.2 Tillämpning av K2 ...................................................................................................................................... 13 

3.3 Förenklingar ............................................................................................................................................... 14 

3.3.1 Samlat dokument ................................................................................................................................ 14 

3.3.2 Färre valmöjligheter ........................................................................................................................... 14 

3.3.3 Tydliga väsentlighetsregler ................................................................................................................. 14 

3.3.4 Övriga förenklingar ............................................................................................................................ 15 

3.4 Skillnader i redovisningen .......................................................................................................................... 15 

4 TEORETISK REFERENSRAM .................................................................................................................... 17 

4.1 Redovisningens syfte och användbarhet ..................................................................................................... 17 

4.1.1 Redovisningens egenskaper ................................................................................................................ 17 

4.1.2 Nytta och kostnad ............................................................................................................................... 18 

4.2 Redovisningsprinciper ................................................................................................................................ 19 

4.3 Regelbaserat och principbaserat regelverk ................................................................................................. 20 

4.4 True and Fair View ..................................................................................................................................... 20 

5 UPPLEVELSER AV K2 .................................................................................................................................. 22 

5.1 Karl Pettersson och Emmy Åstrandh, Grant Thornton ............................................................................... 22 

5.2 Robert Alexandersson, LRF Konsult .......................................................................................................... 24 

5.3 Michael Andersen, Viskadalens Revisionsbyrå ......................................................................................... 25 

5.4 Bengt-Åke Vestman, K2 redovisning ......................................................................................................... 26 



 

5.5 Kenneth Rehnqvist, PR Revision & Redovisning ...................................................................................... 27 

5.6 Helena Svedlund, Ernst & Young .............................................................................................................. 28 

5.7 Mattias Overud, Deloitte ............................................................................................................................ 29 

5.8 Eva Törning, Grant Thornton ..................................................................................................................... 31 

6 ANALYS ........................................................................................................................................................... 33 

6.1 K2:s användbarhet ...................................................................................................................................... 33 

6.2 K2 och rättvisande bild ............................................................................................................................... 34 

6.3 Regelbaserat (K2) och principbaserat (K3) ................................................................................................ 36 

6.4 Nytta och kostnad ....................................................................................................................................... 38 

6.5 Förenklingar ............................................................................................................................................... 39 

7 SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER......................................................................................... 41 

7.1 Slutsatser .................................................................................................................................................... 41 

7.2 Rekommendationer .................................................................................................................................... 43 

7.3 Förslag till fortsatt forskning ...................................................................................................................... 44 

REFERENSLISTA ............................................................................................................................................. 45 

Regelverk ......................................................................................................................................................... 47 

Muntliga källor ................................................................................................................................................. 47 

BILAGOR ............................................................................................................................................................ 48 

Bilaga 1: Frågeguide till intervjuerna ............................................................................................................... 48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 

 

1 INLEDNING
 

Vårt inledande kapitel ger en kort introduktion till vår studie. Vi beskriver bakgrunden till K-

projektet och för en diskussion om problemet som vi har identifierat. Utifrån problemdiskus-

sionen formulerar vi vår forskningsfråga och studiens syfte. Slutligen presenterar vi uppsat-

sens fortsatta disposition.  

 
 

 

1.1 Bakgrund  

Under de senaste decennierna har det skett stora förändringar inom redovisningsområdet. För-

ändringarna har framförallt avsett reglerna inom redovisningen, både mängden regler och 

komplexiteten i reglerna har ökat. (Wedin & Olsson 2008) Den svenska lagstiftningen har 

under de senaste åren förändrats på olika sätt, bland annat har lagstiftningen anpassats till EG-

rätten och internationella redovisningsstandarder har fått ett allt större inflytande (Broberg, 

2010). 

 

Ett ämne som har debatterats flitigt inom redovisningsområdet är mindre företags administra-

tiva börda (Keasy & Short, 1990). Ett stort antal personer har uppfattat de nuvarande redovis-

ningsreglerna som svåra att överblicka och onödigt komplicerade, speciellt för små företag. 

Reglerna har förutsatt en stor kunskap av dem som arbetar med redovisningen. (Broberg, 

2010) Vi har kommit till en tid där allt fler längtar efter förenklingar och det finns ett behov 

hos framför allt mindre och medelstora företag av förenkling (Wedin & Olsson, 2008).  

 

Mot bakgrund av alltför komplicerade regler pågår det sedan några år, både inom EU och i 

Sverige, arbeten för att åstadkomma förenklingar inom redovisningsområdet (Wedin & Ols-

son, 2008). För några år sedan påbörjades arbeten med att anpassa redovisningsreglerna till de 

särskilda förutsättningar som gäller för olika slags företag (Broberg, 2010).  

 

Bokföringsnämnden är en myndighet under regeringen (Finansdepartementet) med 

huvudansvaret för utvecklandet av god redovisningssed i företagens bokföring och offentliga 

redovisning. Det sker bland annat genom att nämnden ger ut allmänna råd (BFNAR) och 

informationsmaterial inom sitt ansvarsområde. (Bokföringsnämnden, 2012a) 
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I Sverige har Bokföringsnämnden sedan år 2004 arbetat med det så kallade K-projektet. Syftet 

med projektet är att skapa en ny och tydligare struktur för normgivningen inom redovisnings-

området. Projektet innebär att företagen delas in i fyra olika kategorier (K1-K4) och att sam-

lade regelverk skapas för de olika kategorierna. Förhoppningen med K-projektet är att redo-

visningsarbetet ska underlättas, det ska bland annat bli lättare att hitta de relevanta reglerna 

och reglerna i sig ska bli enklare. (Månsson & Ohlson, 2008)  

 

De fyra olika kategorierna är följande: 

 

K1 Företag med en nettoomsättning på högst 3 miljoner kronor och som upprättar 

 förenklat årsbokslut. 

K2 Mindre företag (för gränsdragning, se 3.2 s 13). 

K3 Huvudregelverk som får tillämpas av alla icke noterade företag men ska 

 tillämpas av större företag. 

K4 Noterade företag ska tillämpa International Financial Reporting Standards 

 som faller utanför Bokföringsnämndens normgivning. (Törning, 2010)  

 

Hittills har följande allmänna råd beslutats: 

 

BFNAR 2006:1, Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut (K1). 

BFNAR 2008:1, Årsredovisning i mindre aktiebolag (K2). 

BFNAR 2009:1, Årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar (K2). 

BFNAR 2010:1, Ideella föreningar och registrerade trossamfund som upprättar förenklat års-

bokslut (K1). (Bokföringsnämnden, 2012b) 

 

För tillfället finns det inte något allmänt råd för K3 (Nilsson, 2010). Arbetet med K3 bedrivs 

med inriktning att regelverket ska tillämpas på årsredovisningar som upprättas för räken-

skapsår som inleds närmast efter 31 december 2013. K3 är tänkt att bli huvudregelverk för de 

företag som upprättar årsredovisning. (Bokföringsnämnden, 2012b)  

 

Företag inom en kategori kan välja att följa de mer komplicerade reglerna i normgivningen 

för en högre kategori om de önskar en mer utförlig redovisning. K3 kommer att vara huvudal-

ternativet för företag som upprättar årsredovisning och regelverket för årsredovisning med K2 

kommer att innehålla förenklingar som mindre företag frivilligt kommer att få tillämpa istället 

för de mer avancerade reglerna i K3. (Broberg, 2010) 
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De nuvarande reglerna ska behållas parallellt med att de nya antas. Personer kommer därmed 

att kunna välja vilket regelverk de ska följa fram till dess att utredningarna resulterat i förslag 

och antagits av riksdagen, då avskaffas Bokföringsnämndens nuvarande råd. (Bokförings-

nämnden, 2012b) 

 

 

1.2 Problemdiskussion 

K2 är idag ett frivilligt val, men så småningom kommer Bokföringsnämnden att upphäva nu-

varande normer och personer på företag kommer att tvingas välja vilket av K-regelverken som 

de tänker tillämpa (Bokföringsnämnden, 2008). Det finns anledning för ansvariga på mindre 

företag att individuellt överväga om de ska välja att tillämpa det förenklade K2 eller det mera 

omfattande K3 när det färdigställts (Wedin & Olsson, 2008).  

 

När K3 publiceras senare i år kommer frågan om vilket av regelverken som ska väljas att ak-

tualiseras för de mindre företag som måste upprätta årsredovisning (Drefeldt & Törning, 

2012). ”Den stora utmaningen för företagen är att välja rätt regelverk” (Drefeldt & Törning, 

2012, s 32).  

 

Vi har identifierat en valsituation som ansvariga på mindre företag står inför. Valet står mel-

lan att antingen invänta K3-regelverket eller att byta till K2-regelverket. Problemet för perso-

nerna i valsituationen är att de saknar upplevelser av både K2-regelverket och K3-regelverket 

eftersom de ännu inte har använt sig av regelverken. De har således ingen uppfattning om 

huruvida K2 är ett förenklat regelverk eller inte. Det innebär att de ska grunda sitt val på obe-

fintliga erfarenheter. 

 

Ett sätt att underlätta valsituationen för beslutsansvariga personer är att ta reda på hur K2 upp-

levs av personer som är insatta i regelverket. Genom att samla in erfarenheter från andra tror 

vi att beslutsfattande personer för företag i valsituationen lättare kan få en inblick i hur K2 

upplevs. Eftersom K3 ännu inte är färdigställt kan vi inte studera upplevelserna av det, men vi 

kan studera upplevelserna av K2. Genom att ta reda på hur K2 upplevs avser vi att underlätta 

valsituationen för alla inblandade personer.  

 

Sedan Bokföringsnämnden fattade beslut om K2 har det framförts en hel del kritik. En kritik 

som riktats mot K2 är bland annat att regelverket upplevts som fyrkantigt. (Drefeldt & Tör-

ning, 2012)  
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Med tanke på den aktuella valsituationen och att en hel del kritik riktats mot K2, vill vi under-

söka hur K2 verkligen upplevs av personer som i sitt dagliga arbete kommer i kontakt med 

regelverket.  

 

”K2” eller ”K2-regelverket” avser i den här studien BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre 

aktiebolag.  

 

 

1.3 Forskningsfråga 

Hur upplever personer som arbetar på redovisnings-/revisionsbyråer K2-regelverket? 

 

 

1.4 Syfte 

Syftet med vår studie är att beskriva hur personer som arbetar på redovisnings-

/revisionsbyråer upplever K2-regelverket. Vi vill utifrån personernas upplevelser ta reda på 

och redogöra för vilka företag det lämpar sig att använda K2-regelverket.  

 

 

1.5 Disposition  

Kapitel 2 – Metod  

I metodkapitlet som följer beskriver vi hur studien har genomförts och vilka metoder som har 

använts för bland annat datainsamling. Det framkommer även en redogörelse för forsknings-

kvalitén i studien.   

 

Kapitel 3 – Sammanfattning av K2 

Kapitlet innehåller en sammanfattning av K2-regelverket. Vi förklarar bland annat syftet med 

K2 och vilka förenklingar som regelverket innebär. Det framkommer även en presentation av 

de viktigaste skillnaderna gentemot andra regelverk.  

 

Kapitel 4 – Teoretisk referensram 

I det här kapitlet kommer vi att redogöra för de generella aspekter av redovisningsteorin som 

vi anser väsentliga för studien.  
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Kapitel 5 – Upplevelser av K2 

I det här kapitlet presenterar vi vad våra intervjupersoner har förmedlat till oss genom de 

intervjuer som har utförts under studiens gång.  

 

Kapitel 6 – Analys 

Analyskapitlet består av kopplingar mellan vår insamlade empiri, delar av K2-regelverket och 

den teoretiska referensramen.  

 

Kapitel 7 – Slutsatser och rekommendationer  

I vårt avslutande kapitel redogör vi för studiens slutsatser. Vi besvarar vår forskningsfråga 

och drar en slutsats kring den. Här framkommer även rekommendationer till företag i valsi-

tuationen och förslag på fortsatt forskning inom ämnet.  
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2 METOD

 
I det här kapitlet beskriver vi hur studien har genomförts och vilka metoder som har använts 

för bland annat datainsamling. Slutligen görs en redogörelse för forskningskvalitén i studien.   

 

 

 

2.1 Förförståelse  

Vi som har utfört den här studien är båda studenter vid Ekonomihögskolan, Linnéuniversitet i 

Kalmar. Vi läser vår sista termin på ekonomprogrammet, inriktning redovis-

ning/ekonomistyrning. Vi kände båda till Bokföringsnämndens K-projekt och vad projektet 

hade för syfte innan vi startade vår studie, däremot hade vi ingen uppfattning om hur andra 

personer uppfattade regelverken. Idén till studien växte fram efter att vi hade besökt en av 

landets redovisnings-/revisionsbyråers hemsida och sett förslag på relevanta uppsatsämnen.   

 

 

2.2 Forskningsansats  

Patel och Davidson (2003) förklarar att när forskare ska angripa ett problem måste de välja ur 

vilken synvinkel de ska se problemet, så kallad ansats. Författarna menar att det finns olika 

forskningsansatser och att skillnaden ligger i arbetet med att skildra generella ståndpunkter 

(teori) och specifika ståndpunkter (empiri).  

 

Med vår forskningsfråga som utgångspunkt formulerade vi nio stycken intervjufrågor och 

ställde sedan frågorna till lämpliga personer. Efter att ha samlat in data från intervjuer kunde 

vi lättare identifiera passande redovisningsteori som kunde kopplas till den insamlade empi-

rin. Det här är en kortfattad beskrivning av hur vi har arbetat med vår forskning. Bryman och 

Bell (2005) förklarar att när forskare börjar med att göra observationer för att få ett resultat 

och sedan använder det resultatet för att leta efter teorier som stämmer överens har forskaren 

ett induktivt arbetssätt. Vi kan konstatera att vårt tillvägagångssätt stämmer överens med för-

fattarnas beskrivning av den induktiva ansatsen. 

 

Vi valde att använda den induktiva metoden för att få en större frihet och inte behöva hålla 

fast vid en teoretisk bild. Vi har istället kunnat använda intervjuerna som grund och därefter 

letat efter teorier som passar. På grund av vårt val har vi kunnat ta med intervjupersonernas 
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åsikter i större utsträckning och så länge det är inom forskningsfrågans gränser är intervjuper-

sonernas åsikter av stor vikt för oss.  

 

Holme och Solvang (1997) skriver att en nackdel med att använda den induktiva forsknings-

ansatsen är att relevanta teorier riskerar att gå förlorade på grund av att det inte görs en lika 

djupgående teoretisk undersökning. Vi har varit medvetna om att det här är en nackdel med 

den induktiva ansatsen. Vi har med utgångspunkt i vad våra respondenter berättat försökt att 

göra en så djupgående teoretisk undersökning som möjligt, men vi vill reservera oss för att en 

del relevanta teorier kan ha förbisetts.  

 

I början av studien läste vi på om K2 och satte oss in i regelverket. Att vi läste in oss på K2 

medförde att vi på ett bra sätt kunde följa med i våra respondenters diskussioner. Vi kunde 

tack vare vår kunskap lättare ställa följdfrågor vid intervjuerna med våra respondenter. Det 

här innebär att vi i studien till viss del utgick från K2 och teori kopplat till regelverket. Patel 

och Davidson (2003) förklarar att om en studie utgår från teorin har forskarna en deduktiv 

ansats. Vi kan konstatera att vi har haft deduktiva inslag i vår studie, men att vi har haft en 

induktiv ansats som utgångspunkt.  

 

 

2.3 Forskningsmetod  

I vår studie har vi fokuserat på våra respondenters delgivelser och uppfattningar. Vi har låtit 

intervjupersonerna föra samtalen och låtit dem betona det som de anser viktigt. Vår undersök-

ning innehåller inte någon mätbar information utan endast våra respondenters personliga del-

givelser. Enligt Bryman och Bell (2005) kallas den forskningsmetod där tyngden läggs vid 

ord och inte vid kvantifieringen av data för kvalitativ metod. Den här metoden förutsätter en-

ligt författarna att datainsamlingen fokuserar på mjuk data som kvalitativa intervjuer och tol-

kande analyser.  

 

Den här studien är således genomförd med en kvalitativ forskningsmetod. Anledningen till att 

vi använde oss av en kvalitativ metod är för att få en så djup kunskap som möjligt. Bryman 

och Bell (2005) förklarar att när problemet handlar om att tolka och förstå kan forskare med 

fördel använda en kvalitativ forskningsmetod. En fördel enligt författarna är att den ger till-

gång till olika människors syn på omständigheterna och rymmer mycket flexibilitet.  
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Vi var i början av studien osäkra på vad våra respondenter skulle berätta för oss. Vi har under 

studiens gång ändrat vår forskningsfråga och vårt syfte allteftersom att vi fick nya idéer och 

större förståelse för ämnet. Enligt Bryman och Bell (2005) kan forskare som arbetar med en 

kvalitativ metod lättare ändra inriktning och fokus under den rådande forskningen än vad en 

forskare som arbetar med kvantitativ metod kan göra. Enligt författarna är det inte bra om 

formuleringen av forskningsfrågan för studien är allt för specifik eftersom det finns en risk att 

den då står i vägen för alternativa idéer och synsätt som kan uppstå vid datainsamlingen.  

 

Enligt Bryman och Bell (2005) är en kritik mot kvalitativa forskningsresultat att de är svåra 

att generalisera utanför det område de skapades i. Författarna menar att de personer som in-

tervjuas i en kvalitativ studie endast är en mindre grupp individer i ett sammanhang och inte 

kan sägas tala för en hel population. Författarna skriver att det är vanligt att generaliseringar 

av kvalitativa forskare ifrågasätts på grund av att sådana anses vara reserverat för kvantitativa 

forskare. Vi är medvetna om den här kritiken och anser den befogad, vår studie kan därför 

inte anses som generella åsikter. Det vi beskriver i den här studien är endast personliga upple-

velser från våra respondenter och upplevelserna kan inte antas vara samma för andra personer.  

 

 

2.4 Datainsamlingsmetod  

Patel och Davidson (2003) skriver att det finns en rad olika sätt för att samla in nödvändig 

information till en studie. Författarna förklarar att forskare exempelvis kan använda befintliga 

dokument eller genomföra intervjuer och observationer. De menar att forskare bör utgå från 

vad som är intressant att ta reda på och därefter välja det tillvägagångssätt som är mest lämp-

ligt med tanke på de medel och den tid som finns till förfogande.  

 

Saunders, Lewis och Thornhill (2009) skriver att den allra första förekomsten av information 

kallas för primärdata och kan beskrivas som förstahandsrapporteringen. De skriver vidare att 

sekundärdata är senare publiceringar av primära källor som återfinns i bland annat tidskrifter 

och böcker. Patel och Davidson (2003) menar att informationen blir mindre och mindre de-

taljrik när den förflyttas från primärdata till sekundärdata, men samtidigt mer lättillgänglig. Vi 

har dels samlat in primärdata från våra respondenter och dels sekundärdata från olika litterära 

källor.  
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2.4.1 Primärdata 

Vi har i vår studie genomfört intervjuer och på det sättet samlat in primärdata. Vi har genom-

fört personliga intervjuer, telefonintervjuer och en mejlintervju. Vår insamlade primärdata 

består av åtta stycken intervjuer med nio respondenter från olika organisationer med undantag 

för tre personer som tillhör samma organisation. Alla våra respondenter arbetar på redovis-

nings-/revisionsbyrå. För att få en bra och bred bild av hur personer upplever K2 har vi inter-

vjuat personer med olika arbetsroller. Fem av våra respondenter arbetar som redovisningskon-

sulter och har hand om upprättandet av årsredovisning. Två av respondenterna arbetar med 

revision och granskning av redovisningen. Slutligen har vi också intervjuat två personer som 

är redovisningsexperter och bland annat ansvarar för kvalitetssäkring av redovisningen inom 

deras respektive organisation.  

 

För att få tag på personer att intervjua ringde vi dels runt till redovisnings-/revisionsbyråer 

som vi kände till och dels letade vi på internet för att hitta ”mindre” byråer. Vi har så gott det 

går försökt att få tag på personer av olika karaktär. Vi har intervjuat tre kvinnor och sex män 

och personerna i fråga är i olika åldrar. Vi var noggranna i vår första kontakt med personerna 

och ställde frågan: har ni upplevelser av K2? De personer som vi har intervjuat anser sig alla 

någorlunda insatta i ämnet och har alla någon form av upplevelse från regelverket.  

 

Vi valde att intervjua personer från olika organisationer med motivering att vi får en bredare 

bild än om vi endast hade intervjuat personer från samma organisation. Vi vill dock framhäva 

att det är personernas personliga åsikter och upplevelser som vi har studerat och är intressera-

de av, inte organisationernas. 

 

2.4.2 Intervjugenomförande  

Under intervjuerna har vi använt oss av en intervjuguide där vi hade en lista över vilka områ-

den som vi ville skulle beröras, men vi gav också respondenterna stor frihet att uttala sig på 

sitt eget sätt och lyfta fram det som de ansåg väsentligt. När vi formulerade våra intervjufrå-

gor hade vi vår forskningsfråga som utgångspunkt och formulerade frågor som kunde tänkas 

svara på den. Vi ville ha öppna frågor, men ändå tillräckligt snäva för att svara på forsknings-

frågan.  

 

Vi har ställt i stort sett samma frågor till alla våra respondenter, med undantag för de följdfrå-

gor som ställts under respektive intervju. Som forskare kan du enligt Bryman och Bell (2005) 

frångå intervjuguiden om du anknyter till något speciellt som intervjupersonen har sagt, det 
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kallas enligt författarna för en semi-strukturerad intervju. Vid användandet av den metoden 

finns det enligt författarna möjligheter för den intervjuande personen att ta upp områden som 

de är speciellt intresserade av.  

 

För att inte gå miste om någonting viktigt som sagts vid intervjuerna valde vi att spela in dem. 

Enligt Bryman och Bell (2005) kan det bli problem om en intervju endast skulle antecknas, ett 

misstag som enkelt kan uppstå är att vissa meningar och viktiga saker som sägs går förlorade. 

Författarna skriver att forskare har möjlighet att lyssna på intervjun flera gånger om de har 

spelat in den och kan på så sätt få med allt viktigt som respondenten påpekat.  

 

Bryman & Bell (2005) skriver att nackdelen med att spela in en intervju är att intervjuperso-

nen kan hämmas av att han eller hon blir inspelad. Personen kan enligt författarna bli orolig 

för att allt som de säger kommer att bevaras en tid framöver och att det finns en risk för att 

andra får höra allt som sagts. Författarna menar att det finns en risk att intervjupersonerna inte 

agerar helt naturligt om de blir inspelade.  

 

Trots det här problemet har vi valt att spela in våra intervjuer eftersom vi anser att det positiva 

övervinner det negativa. Vi kände att vi istället för att lägga kraft på att anteckna, ville fokuse-

ra på att ställa bra frågor och tolka respondenternas svar. Vi frågade alla respondenter om de 

godkände att vi använde oss av inspelning och alla ställde sig positiva till det, några med för-

behåll att de fick se ett utkast av intervjun innan den publicerades för att granska eventuella 

citat. 

 

2.4.3 Sekundärdata 

I den här studien har vi, förutom att vi har genomfört intervjuer, också samlat in sekundärdata. 

En del sekundärdata har vi hämtat från böcker som vi har hittat på universitetsbiblioteket i 

Kalmar. Vi har läst flera vetenskapliga artiklar som berör olika aspekter inom vår studie. Ar-

tiklarna som vi har använt oss av har vi fått fram genom att söka i databasen OneSearch beta 

på universitetsbiblioteket. Vi har också genomgående i uppsatsen sökt efter information angå-

ende K2 på internet. Vi har till exempel sökt i databasen FAR Komplett efter artiklar om K2, 

artiklar som vi fann intressanta har vi använts oss av i uppsatsen. Till sist har vi hämtat myck-

et information och sekundärdata från Bokföringsnämndens hemsida.  
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2.5 Forskningskvalité  

2.5.1 Tillförlitlighet 

Holme och Solvang (1997) skriver att det finns risk för att felaktigheter kan ingå i den infor-

mationsinsamling som forskare gör och att det kan medföra att informationen ger en felaktig 

bild av verkligheten. Författarna skriver vidare att det är av största vikt att forskare arbetar 

mot en så hög tillförlitlighet som möjligt.  

 

Vi som har genomfört den här studien har strävat efter att uppnå hög tillförlitlighet. Vi har 

strävat efter att försöka avspegla verkligheten på ett så riktigt sätt som möjligt. För att uppnå 

en hög tillförlitlighet har vi under studien varit öppna och gjort förändringar i bland annat 

forskningsfråga, metodval och val av teoretisk referensram. Anledningen till att vi har gjort 

förändringar är att vi under studiens gång har upptäckt saker som vi inte var medvetna om när 

vi inledde studien. Larsen (2009) förklarar att när forskare kan genomföra förändringar under 

arbetets gång, bidrar det till en ökad tillförlitlighet.  

 

Som vi nämnde tidigare har vi under våra intervjuer spelat in våra respondenters redogörelser 

för att säkerställa att ingen information gått förlorad. Vi har i efterhand skrivit ned intervjuer-

na så att de finns i textad form. Vi kan på så sätt säkerställa att empirin återspeglar vad re-

spondenterna har sagt, vilket bidrar till att osäkerheten gällande feltolkningar minskar. Vi har 

båda medverkat vid intervjuerna, vilket har minskat risken för feltolkningar. Vi vill tydliggöra 

att våra respondenters svar och uppfattningar gäller för tidpunkten vid genomförandet av in-

tervjuerna.  

 

Vi har försökt uppnå en så hög tillförlitlighet som möjligt, men är medvetna om att felaktighe-

ter kan ingå. När vi ringde upp våra respondenter för första gången i syfte att boka en intervju 

var det några som endast gick med på en intervju om vi först mejlade ut studiens syfte och 

även delar av intervjuguiden. Vi vill reservera oss för att det kan ha medfört att respondenter-

na valde att svara på ett annorlunda sätt än om vi inte hade skickat ut materialet i förväg. Vi 

tror att utskickat material i förväg inte nödvändigtvis behöver anses som negativt. Att respon-

denterna fick se frågorna innan tror vi medförde att vi fick mer utförliga svar om upplevelser-

na, tack vare att personerna fick tid att reflektera. 

 

2.5.2 Källkritik 

Patel och Davidson (2003) säger att forskare måste hålla sig kritiska till de dokument som 

undersöks och ligger till grund för arbetet. Författarna skriver vidare att det är viktigt att ta 
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hänsyn till ifall fakta som använts är sannolik i relation till verkligheten. Patel och Davidson 

(2003) påtalar vikten av att som forskare tänka på vilket syfte författarna till källorna har till 

att skapa dokumentet. De menar att det är viktigt att fundera på om källan är opartiskt skriven, 

om författaren haft möjlighet till vinstintresse och ifall författaren eller upphovsmannen har 

mycket kunskap inom ämnet.   

 

Vi valde att försöka utgå från Bokföringsnämnden och själva K2-regelverket när vi hämtade 

information om hur K2 är utformat och fungerar. Vi anser att de källorna var de mest lämpliga 

eftersom det är Bokföringsnämnden som har utformat K2. Vad gäller förenklingar i K2 har vi 

försökt utgå från andra källor än Bokföringsnämnden eftersom kunniga personer utifrån lätta-

re och mer objektivt kan se vad som är bra med ett regelverk än vad upphovsmännen kan. K2 

är ett relativt nytt regelverk och det har inte skrivits många böcker om ämnet ännu, men de 

böcker vi har fått tag på är vi nöjda med.  

 

Vi har använt en del material från artiklar i tidningen Balans och är medvetna om att det är 

subjektiva åsikter som lyfts fram där, men eftersom det är insatta personer som oftast skriver 

artiklarna anser vi att källorna är trovärdiga och ger en bra återspegling av verkligheten. An-

gående våra vetenskapliga artiklar har vi bland annat använt följande tidskrifter: Accounting 

and Business Research, Accounting Horizons och Journal of Accounting Research. Enligt 

Linnéuniversitetet (2012) redovisar en vetenskaplig artikel forskningsresultat och är skriven 

av forskare för en akademisk målgrupp. Vetenskapliga artiklar är granskade av experter inom 

samma ämnesområde före publicering. Med tanke på det känner vi oss trygga med våra källor 

från vetenskapliga artiklar.  
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3 SAMMANFATTNING AV K2
 

I det här kapitlet sammanfattas K2-regelverket. Vi förklarar bland annat syftet med K2 och 

vilka förenklingar som regelverket innebär. Slutligen presenterar vi de viktigaste skillnaderna 

gentemot andra regelverk.

 

 

 

3.1 Syftet med K2 

Sedan 31 december 2008 har mindre privata aktiebolag kunnat välja att upprätta sin årsredo-

visning efter vägledning av K2 som skapats av Bokföringsnämnden. K2 är baserat på be-

stämmelser i Årsredovisningslagen och Bokföringslagen. Regelverket syftar till att förenkla 

arbetet med årsredovisning och reglerna är därför standardiserade. (Broberg, 2010)  

 

Tillämpning av K2 är frivilligt och är ett förenklat regelverk jämfört med det mera omfattande 

regelverket K3 (Drefeldt & Lundqvist, 2008). Syftet med K2 är att förbättra för det stora fler-

talet företag (Pautsch, 2007).  

 

 

3.2 Tillämpning av K2 

Större företag får inte tillämpa K2, det är således endast mindre företag som får tillämpa K2 

(BFNAR 2008:1). Ett företag anses som större om fler än en av nedanstående gränser 

överskrids under de två senaste räkenskapsåren:  

 

 medelantal anställda fler än 50,  

 balansomslutning över 40 miljoner kronor eller 

 nettoomsättning över 80 miljoner kronor (Årsredovisningslagen 1995:1554).  

 

Ett publikt aktiebolag får inte använda K2, regelverket får heller inte tillämpas av aktiebolag 

som är moderbolag i en större koncern. K2 ska tillämpas i sin helhet och någon avvikelse är 

inte tillåten. (BFNAR 2008:1) Det är därmed inte tillåtet att på något enskilt område tillämpa 

någon annan normgivning (Drefeldt & Lundqvist, 2008).  

 

Enligt Årsredovisningslagen ska årsredovisningar upprättas på ett överskådligt sätt och i en-

lighet med god redovisningssed. Balansräkningen, resultaträkningen och noterna i årsredovis-
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ningen ska upprättas som en helhet och ge en rättvisande bild av företagets ställning och re-

sultat. (Årsredovisningslagen 1995:1554) Ett företag som upprättar sin årsredovisning enligt 

K2 anses uppfylla de krav som ställs enligt Årsredovisningslagen på god redovisningssed och 

rättvisande bild (BFNAR 2008:1). 

 

 

3.3 Förenklingar 

Förenklingarna som K2 syftar till att ge är främst förenklingar som ska underlätta för upprät-

tandet av redovisningen, det är således inte förenklingar för läsarna av årsredovisning, det ena 

behöver dock inte utesluta det andra (Månsson & Ohlson, 2008).  

 

3.3.1 Samlat dokument 

Den största förenklingen som K2 innebär är att reglerna samlas i ett enda dokument, innan K2 

har personer tillåtits att välja regler från olika regelverk och rekommendationer. Vid använd-

ning av K2 behöver personer således inte söka vägledning från annan normgivning. (Pautsch, 

2007) Den här förenklingen innebär att osäkerheten om att det kan finnas andra rekommenda-

tioner som kan användas tas bort. En möjlig nackdel med att samla reglerna i ett samlat do-

kument kan vara att en större osäkerhet kan uppstå vid frågor som inte behandlas direkt i re-

gelverket. (Månsson & Ohlson, 2008) 

 

3.3.2 Färre valmöjligheter 

En annan förenkling är att K2 erbjuder så få valmöjligheter som möjligt. Det ska tydligt fram-

gå vad det är som gäller och det ska inte behövas någon värdering av olika alternativ. (Pa-

utsch, 2007) 

 

Med tanke på att reglerna i K2 finns samlade i ett dokument behöver inte personer som upp-

rättar årsredovisning ha kunskap om alternativa redovisningsmetoder. Personerna behöver 

inte heller välja mellan olika alternativ för redovisning eftersom K2 begränsar antalet tillåtna 

alternativ. Nackdelen med att K2 begränsar antalet tillåtna alternativ är att de alternativa re-

dovisningsmetoderna inte får användas, även om de i vissa situationer hade varit det lämpliga-

re valet. (Månsson & Ohlson, 2008) 

 

3.3.3 Tydliga väsentlighetsregler 

För att veta vad som ska lämnas som tilläggsupplysningar eller för att veta vilka poster som 

inte behöver tas med i resultat- och balansräkningarna tydliggör K2 vad som är väsentligt. K2 
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innehåller regler som specificerar vad som anses som väsentligt och vad som inte är det. 

(Månsson & Ohlson, 2008) K2 ger till exempel en mycket bra vägledning om vad förvalt-

ningsberättelsen ska innehålla som minimum (Drefeldt, 2008). K2 eftersträvar att årsredovis-

ningar ska innehålla minimalt med tilläggsupplysningar (Pautsch, 2007). K2 anger också ett 

antal beloppsgränser för vad som är väsentligt att ta med under vissa enskilda poster i resultat- 

och balansräkningarna (Månsson & Ohlson, 2008).  

 

3.3.4 Övriga förenklingar  

K2 syftar till att förtydliga och förenkla de enskilda reglerna samt vara språkliga och pedago-

giska förenklingar (Månsson & Ohlson, 2008). En annan förenkling för de som upprättar års-

redovisningarna med K2 är att det nu är den som använder årsredovisningen som själv måste 

hämta in information om vad det innebär att redovisa enligt K2 (Drefeldt, 2008).  

 

 

3.4 Skillnader i redovisningen  

K-regelverken i allmänhet är uppbyggda på ett annorlunda sätt än vad nuvarande regelverk är. 

Nuvarande regelverk utgår från ämnesområden, medan K-regelverken utgår från företagens 

form och storlek. I de nya regelsamlingarna täcks i princip allt, vilket innebär att reglerna för 

K2 blir mer heltäckande än tidigare. (Pautsch, 2007) 

 

Nedan tar vi upp de mest väsentliga skillnaderna som K2 innebär gentemot både nuvarande 

regelverk och K3-regelverket.  

 

 K2 är mer regelbaserat (detaljerade regler med få valmöjligheter). K3 är mer princip-

baserat och kräver därmed fler bedömningar. (Bokföringsnämnden, 2007) 

 

 I K2 finns beloppsgränser för vad som är väsentligt. I K3 saknas sådana konkretise-

ringar. (Bokföringsnämnden, 2007) 

 

 I K2 finns ett antal förenklingsregler. Exempelvis får nyttjandeperioden för maskiner 

och inventarier fastställas schablonmässigt till fem år. I K3 saknas sådana typer av 

förenklingar. (Bokföringsnämnden, 2007) 

 

 I K2 krävs i princip bara lagstadgade upplysningar. I K3 finns betydligt fler upplys-

ningskrav. (Bokföringsnämnden, 2007) 
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 I K2 ska ingen nuvärdesberäkning göras. I K3 ska nuvärdesberäkning normalt ske. 

(Bokföringsnämnden, 2007)  

 

 K2 tillåter endast kostnadsslagsindelad resultaträkning. Det är med andra ord inte tillå-

tet att använda en funktionsindelad resultaträkning i K2. (Broberg, 2010)  

 

 Företag som använder K2 behöver inte periodisera inkomster och utgifter som var för 

sig understiger 5000 kronor (BFNAR 2008:1).   

 

 Det är inte möjligt att ta upp egenupparbetade immateriella anläggningstillgångar, så-

dana ska istället redovisas som kostnad den period utgiften uppstår (BFNAR 2008:1). 

Det här är en omdiskuterad skillnad gentemot tidigare (Drefeldt & Lundqvist, 2008).  

 

 Det är inte tillåtet att redovisa enligt reglerna för finansiell leasing (BFNAR 2008:1).   

Ett leasingavtal redovisas alltid som ett operationellt leasingavtal i K2 (Drefeldt & 

Lundqvist (2008).  

 

 Uppskjuten skatt, såväl fordran som skuld, får inte redovisas (BFNAR 2008:1).    

 

 Vid värdering av finansiella instrument får verkligt värde inte tillämpas trots att Års-

redovisningslagen ger viss möjlighet till det (BFNAR 2008:1). En viktig utgångspunkt 

i K2 är försiktighetsprincipen och det är anledningen till att K2 inte tillåter värdering 

till verkligt värde (Drefeldt & Pautsch, 2008). 

 

 Samtliga fordringar och skulder i utländsk valuta ska värderas till balansdagens kurs. 

Om fordran eller skulden däremot är säkrad med ett terminskontrakt ska terminskursen 

användas. (BFNAR 2008:1)    

 

 Avsättningar får endast göras enligt legala åtaganden (avtal eller lag) (BFNAR 

2008:1). Tidigare har Bokföringsnämnden inte haft någon normgivning för avsätt-

ningar, istället har vägledning hämtats från Redovisningsrådet (Drefeldt & Lundqvist, 

2008).  

 

 Det är inte möjligt att skriva upp värdet på andra tillgångar än byggnader och mark 

(BFNAR 2008:1).  
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4 TEORETISK REFERENSRAM 

 
För att beskriva hur personer upplever K2-regelverket och för att analysera upplevelserna, 

behöver vi först redogöra för en del generella redovisningsteoretiska aspekter. Vi redogör här 

för de aspekter av redovisningsteorin som vi har observerat att våra respondenter berör. 

 

 

 

4.1 Redovisningens syfte och användbarhet 

Syftet med den externa redovisningen är att förmedla information om företagets ekonomi, 

främst till användare utanför företaget (Smith, 2006). Externredovisningen behövs för att öka 

tilliten mellan olika parter vid företagsaffärer och för att upprätthålla det marknadsekonomis-

ka systemet. Externredovisningen behövs också för att bedöma en organisations förmåga att 

skapa ett resultat som minst täcker avkastningskraven från ägarna. (Gröjer, 2002)  

 

De användare som har ett intresse av externredovisningen är långivare, leverantörer, kunder, 

konkurrenter, anställda samt stat och kommun. Det finns också användare inom företaget som 

har ett intresse av externredovisningen. Ägarna av företaget är en sådan användare och behö-

ver externredovisningen för att dels fatta beslut om att behålla eller sälja aktier i företaget och 

dels för att bedöma hur företagsledningen sköter företaget. (Smith, 2006) 

 

En viktig funktion som redovisningen har är vidare att reducera informationsasymmetrin mel-

lan ledning och aktieägare. Asymmetrin existerar eftersom ledningens beslut och företagets 

nettokassaflöden inte direkt kan observeras av aktieägarna. Informationen som redovisningen 

ger reducerar den här asymmetrin och är bland annat viktig för att motivera ledningen till att 

ta beslut som ligger i aktieägarnas intresse. (Penno, 1985) 

 

4.1.1 Redovisningens egenskaper 

Det finns vissa kvalitativa egenskaper som den externa redovisningen bör ha för att uppfylla 

sitt syfte. De kvalitativa egenskaperna gör redovisningen användbar för användarna och till-

godoser dem med information från externredovisningen. (Smith, 2006) De flesta teorier om 

vilka redovisningsalternativ som bör användas som har gjorts under åren har förlitat sig på 

egenskaper och begrepp som exempelvis relevans, användbarhet och verifierbarhet (Demski, 

1973). 
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För många användare är relevans den absolut viktigaste kvalitativa egenskapen. Begreppet 

relevans hör samman med huruvida redovisningen är användbar för beslut. Det finns två olika 

typer av relevans, prognosrelevans och återföringsrelevans. Prognosrelevans är en egenskap 

som innebär att redovisningsdata är användbar för prognoser. Återföringsrelevans innebär att 

redovisningsdata är användbar för efterhandskontroller. För att redovisningen ska anses som 

relevant finns det ett antal minimikrav i form av andra egenskaper som redovisningen ska 

besitta. Ett minimikrav är begriplighet, redovisningen ska vara begriplig för mottagaren så att 

han eller hon förstår innebörden av informationen. Ett annat minimikrav är aktualitet, redo-

visningen ska ständigt uppdateras för att informationen ska vara aktuell. (Smith, 2006) 

 

En annan viktig kvalitativ egenskap är tillförlitlighet. Tillförlitlighet är redovisningens förmå-

ga att återge den ekonomiska verkligheten i företaget. Tillförlitlighet fångas upp av två andra 

begrepp, validitet och verifierbarhet. Validitet innebär att redovisningen ska avbilda de aspek-

ter av verkligheten som personer avser att avbilda. Det finns fyra minimikrav som redovis-

ningen ska vara utformad efter för att uppnå validitet. Första minimikravet är neutralitet och 

innebär att det ska finnas en strävan efter att avbilda verkligheten på det sätt som personer 

uppfattar den. Ett annat minimikrav är att redovisa efter den ekonomiska innebörden även om 

den skiljer sig från den juridiska formen, det handlar således om att redovisa efter substansen. 

Fullständighet är ännu ett minimikrav på redovisningens utformning och innebär att inga pe-

rioder får hoppas över. Det sista minimikravet för validitet är väsentlighet, med väsentlighet 

menas att informationen ska vara betydelsefull och kunna påverka någon typ av användare vid 

beslutsfattande. Vi nämnde tidigare verifierbarhet som en kvalitativ egenskap, verifierbarhet 

uppnås genom att redovisningen har hög samstämmighet i bedömningarna mellan olika be-

dömare. (Smith, 2006) 

 

Nästa kvalitativa egenskap är jämförbarhet. Det ska gå att göra jämförelser mellan företag 

och jämförelser över tiden för ett och samma företag. Egenskapen innebär kortfattat att lika 

händelser och tillstånd ska redovisas på samma sätt. Kravet på jämförbarhet får dock inte in-

nebära att företag låter bli att anpassa sig efter nya lagar eller liknande. (Smith, 2006) 

 

4.1.2 Nytta och kostnad  

Redovisningsinformation genererar intäkter, men skapar samtidigt kostnader. Intäkterna be-

står av värdet av de förbättrade beslut som kan tas tack vare informationen. Kostnaderna som 

skapas är kostnader för produktion och användning av informationen. (Smith, 2006) Ett åter-

kommande och irriterande problem är hur individer praktiskt ska analysera kostnaderna och 
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fördelarna av en förbättrad finansiell rapport (Schipper, 2010). Det räcker inte med att en ut-

ökad redovisningsinformation underlättar beslutsfattandet, det krävs även att värdet av de 

förbättrade besluten är större än kostnaderna för att utöka informationen (Smith, 2006). Ut-

värderingen av förmånerna och kostnaderna av den förändrade informationen är en bedöm-

ningsfråga (Schipper, 2010). Problematiken med nytta och kostnad ligger således i att det är 

svårt att uttrycka värdet av en förändrad redovisning som leder till att förbättrade beslut fattas 

(Smith, 2006). Att värdera kostnader är vanligtvis lättare att göra på ett objektivt och pålitligt 

sätt än förmånerna av en förbättrad redovisning, men även värdering av kostnader innehåller 

subjektiva värderingar (Moore, 2009).  

 

 

4.2 Redovisningsprinciper 

Det finns olika redovisningsprinciper som är viktiga att tänka på vid upprättande av årsredo-

visning. Redovisningsprinciperna gör att vi kan lita på redovisningen och har stor betydelse 

för utformningen av redovisningen. (Thomasson, Arvidson, Lindquist, Larson & Rohlin, 

2006)  

 

Periodiseringsprincipen. Det ska i redovisningen gå att hänföra företagets utgifter och in-

komster till en klart avgränsad tidsperiod. Periodiseringsarbetet fyller en viktig funktion ge-

nom att det ger en rättvisande bild av både resultat och ekonomisk ställning. (Nilsson, 2010) 

 

Försiktighetsprincipen. Försiktighetsprincipen innebär kortfattat att personer värderar företa-

gets tillgångar försiktigt, de värderar således skulder för högt hellre än för lågt. Enligt princi-

pen bör det inte tas några risker genom att redovisa vinster som ännu inte har realiserats. 

(Smith, 2006) Försiktighetsprincipen innebär att personer ska försöka gardera sig mot över-

skattning av företagets resultat och ställning (Nilsson, 2010).  

 

Väsentlighetsprincipen. Väsentlighetsprincipen innebär i praktiken att det ska vara tillåtet med 

schablonisering och förenkling av redovisningen om inte väsentlig information försvinner. 

Som vi nämnde tidigare måste nyttan överstiga kostnaden med redovisningen och det är en 

utgångspunkt i väsentlighetsprincipen. (Nilsson, 2010)  
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4.3 Regelbaserat och principbaserat regelverk 

Det finns en pågående debatt angående redovisning och regler, om fördelar och nackdelar 

med ett regelbaserat respektive principbaserat regelverk. Det som skiljer de olika sätten åt är 

att en regelbaserad regel inte lämnar rum för bedömningar utan beskriver exakt vad som gäll-

er. En principbaserad regel kräver däremot en bedömning och viss expertis för att tolkas. (Ma-

ines, Bartov, Fairfield, Hirst, Iannaconi, Mallett, Schrand, Skinner & Vincent, 2003) 

 

Vid användning av principbaserat regelverk krävs att personen i fråga har stor kunskap och 

expertis om ämnet. Det är viktigt att bedömningen är professionellt och objektivt utförd. I ett 

principbaserat regelverk görs olika bedömningar om vilket tillvägagångssätt som är lämpli-

gast, vilket också innebär att individer väljer bort olika alternativ. (Maines et al. 2003) 

 

En nackdel som kan uppstå vid användning av principbaserade regelverk är att det kan uppstå 

situationer där bedömningar gjorda av professionella redovisningskonsulter, i god tro, blir 

väldigt olika även om det handlar om samma situation. Det kan innebära att det uppstår viss 

oro angående jämförbarheten och att den blir lidande. Att endast använda sig av principbase-

rade regelverk kan leda till en väsentlig förlust av jämförbarheten mellan företag. (Benston, 

Bromwich & Wagenhofer, 2006) 

 

I debatten kring regler och principer uppkommer det ofta en tendens att kategorisera lagstift-

ningen som antingen princip- eller regelbaserad. Fördelarna med regler blir till nackdelar för 

principerna och vice versa, men i verkligheten är skillnaderna inte så uppenbara. De flesta 

regelverk använder sig av både regler och principer. Principerna kan likna reglerna genom att 

använda sig av bra metoder och krav, reglerna kan även de likna principerna genom att tillsät-

ta kvalifikationer och undantag. (Benston, Bromwich & Wagenhofer, 2006) 

 

 

4.4 True and Fair View  

Begreppet ”True and Fair View” härstammar från Storbritannien och formades till att vara en 

grundpelare i principbaserade regelverk. Implementeringen av kravet på en True and Fair 

View har varit komplicerad i EU:s medlemsländer. Det som har gjort det svårt att implemen-

tera begreppet är de olika regelskillnaderna som finns mellan EU:s medlemsländer och skill-

naderna i deras olika redovisningssystem. Det har även varit problematiskt att översätta inne-

börden av begreppet i länderna. Begreppet True and Fair View bygger på ett antagande om att 
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regler i sig är otillräckliga, vare sig de är baserade på principer eller inte, och att företeelser 

som True and Fair View utgör ett väsentligt komplement till regelverk. (Alexander & Jerma-

kowicz, 2006) 

 

Syftet med redovisningsregelverk kan antas vara att presentera en rättvisande bild eller ge en 

rättvis presentation av företag. Syftet med en True and Fair View kan därför antas vara att ge 

en tillförlitlig bild av ett företag. (Alexander & Eberhartinger, 2009) Innebörden av en True 

and Fair View är i praktiken en fråga om huruvida lagar och regler har följts (Arden, 1997). 

 

I Sverige har termen översatts med begreppet ”rättvisande bild”. Begreppet är upptaget i Års-

redovisningslagen, men effekten av begreppet på redovisningen är oklar eftersom innebörden 

av begreppet har olika tolkningar. En utpräglad kontinental tolkning av begreppet rättvisande 

bild säger att redovisningen ska upprättas i enlighet med lagar och standarder, medan den ang-

losaxiska tolkningen säger att rättvisande bild tillåter avvikelser från både lagar och standar-

der om det är nödvändigt för att avbilda verkligheten i företaget på ett sätt som uppfattas som 

rättvisande. (Smith, 2006) 

 

Ett annat begrepp som finns i Sverige och hänger samman med rättvisande bild är ”god redo-

visningssed”.  Under lång tid har begreppet ansetts som en viktig och allmän grund för norm-

givningen. Syftet med god redovisningssed är att göra normbildningen flexibel och mindre 

formell. Hänvisningen till god redovisningssed som kompletterande norm kan ses som ett 

smart sätt att hantera problemen med att förändringar aldrig helt kan förutsägas av lagstiftare. 

(Nilsson, 2010) 

 

Bokföringsnämnden ansvarar för god redovisningssed i Sverige. Under senare år har Bokfö-

ringsnämndens inflytande stärkts och domstolar åberopar ofta numera nämndens publikatio-

ner på liknande sätt som lagtext. Det blir allt svårare att hantera begreppen god redovisnings-

sed och rättvisande bild på grund av att begreppen tenderar att skilja sig allt mer mellan olika 

grupper av företag. I och med att kraven på de största börsnoterade företagen blir allt mera 

omfattande och detaljerade, blir kraven omöjliga att uppfylla för de mindre och medelstora 

företagen. (Nilsson, 2010) 

 

 



 

22 

 

5 UPPLEVELSER AV K2

 
Vi har tagit del av hur personer som arbetar på redovisnings-/revisionsbyråer upplever K2-

regelverket och redogör här för informationen från var och en av dem. Personerna arbetar 

antingen som redovisningskonsult, revisor eller redovisningsspecialist.  

 

 

 

5.1 Karl Pettersson och Emmy Åstrandh, Grant Thornton  

Personerna från vår första intervju arbetar på samma arbetsplats och kontor, men har skilda 

arbetsuppgifter. Intervjun genomfördes genom att de två individerna tillsammans med oss 

samtalade om sina respektive upplevelser. Karl Pettersson arbetar företrädesvis med revision 

medan Emmy Åstrandh arbetar med redovisning. Vi får på ett spännande vis ta del av huruvi-

da personerna upplever K2 på ett liknande sätt eller om deras upplevelser är skiljaktiga.  

 

Åstrandh berättar att i dagsläget har Grant Thornton i Kalmar, där både hon och Pettersson 

arbetar, ett par kunder som de använder K2-regelverket för. Pettersson förklarar att det är en 

väldigt liten andel av deras kunder och han tror att den låga siffran beror på att företagen hål-

ler kvar de nuvarande reglerna av gammal vana.  

 

Under intervjun berättar Pettersson att deras kunder har olika ambitioner. Han förklarar att en 

del av kunderna endast är intresserade av så billig redovisning som möjligt, medan andra är 

mera noga med att redovisningen blir korrekt och utförlig. Han berättar också att det i många 

fall inte är kunden som styr valet angående vilket regelverk som ska användas utan att redo-

visningskonsulten är med och beslutar i den frågan. Han förklarar att äldre personer som har 

arbetat länge med de nuvarande reglerna oftast anser att det är lättare att ”köra på” med exi-

sterande normgivning än att läsa in sig på K2. 

 

Åstrandh förklarar att hon personligen inte har använt K2 vid bokslutsarbete, men att hon har 

studerat regelverket och läst på om ämnet. Hon upplever att det finns blandade åsikter om K2 

och förklarar att en del hävdar att K2 inte ger rättvisande bild, medan andra hävdar att det 

visst ger en rättvisande bild.  
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Pettersson förklarar att han upplever att det har tagit relativt lång tid att framställa K2 och att 

det har varit många personer inblandade. Pettersson anser att det är ett bra regelverk, men att 

det finns vissa brister. 

 

Vidare förklarar Pettersson att det finns två läger angående hur K2-regelverket upplevs i bran-

schen, dels finns det de som struntar i det och kör på i gamla fotspår och sedan finns det den 

lite yngre generationen som intresserar sig för det. Åstrandh säger att det är viktigt att sätta sig 

in i regelverket om det kan spara tid för deras kunder. Pettersson håller med och förklarar att 

minskad arbetstid för dem innebär mindre kostnader för deras kunder. Åstrandh säger också 

att hon upplever att K2 har varit ett aktuellt diskussionsämne senaste halvåret.  

 

Åstrandh anser att det i K2 tydligt framkommer vad som gäller. Hon nämner exempelvis att 

det i förvaltningsberättelsen står vad som ska vara med och vilka minimikrav som finns. 

Åstrandh anser det som fördelaktigt att förvaltningsberättelsen underlättats och menar att det 

tydligt framkommer vad som ska ingå. Hon ser också en fördel gentemot nuvarande rekom-

mendationer med schablonvärderingen som finns i K2. 

 

En fördel som Pettersson nämner är att periodiseringsarbetet har blivit mycket enklare med 

K2 eftersom belopp under 5000 kronor inte behöver tas med. Pettersson upplever också att 

nuvarande normgivning har många olika tolkningar och praxis och att det reducerats avsevärt 

genom K2. Pettersson påpekar vikten av att kunden ska förstå vad skillnaderna blir vid ett 

byte till K2. Han förklarar att det för en del kunder kan uppstå konsekvenser med till exempel 

periodiseringar, varulager och olika värderingssynpunkter vid ett byte av regelverk.  

 

Enligt Pettersson kan det uppstå konsekvenser om fel företag använder K2. Han menar att om 

fel företag tillämpar K2 kan den rättvisande bilden tas bort eftersom resultaten kan fluktuera 

mycket mellan åren, till exempel om det finns pågående arbeten. Fördelarna är enligt Petters-

son enkelheten, periodiseringar och tydligheten. Avslutningsvis säger Åstrandh att det finns 

förenklingar för mindre och riktigt små bolag att hämta genom att använda K2, men att det 

finns en risk för att förenklingarna innebär att rapporterna inte blir lika rättvisande som tidiga-

re. Pettersson avslutar med att säga: ”Har du tiden att läsa in dig på K2 kan det på sikt vara 

tidsbesparande”.  
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5.2 Robert Alexandersson, LRF Konsult 

Robert Alexandersson arbetar som kontorschef och auktoriserad redovisningskonsult. Alex-

andersson håller dessutom utbildningar i K2-regelverket. Vi får ta del av hur han i sin roll 

som kontorschef och förespråkare av K2 upplever regelverket.  

 

Alexandersson förklarar att av hans kunder använder 90-95 procent K2-regelverket. Han upp-

skattar att motsvarande siffra för hela kontoret är 60 procent. Han säger att det finns en poten-

tial att öka användandet av K2 på kontorsnivå, målet är att 90-95 procent av alla kunder på 

kontoret ska använda K2.  

  

”Det är bra att det har kommit ett samlat regelverk”, säger Alexandersson. Han berättar att 

han upplever K2 som en förenkling, men tycker trots förenklingarna att regelverket ger ett 

rättvisande resultat. Han förklarar vidare att han upplever att K2 fungerar i praktiken och är en 

anpassning till verkligheten.  

 

Alexandersson upplever att attityderna gentemot K2 är delad i hans bransch. Han förklarar att 

eftersom det ännu inte finns något krav på vilket regelverk som ska tillämpas innebär det att 

de som har arbetat länge inom branschen oftast inte byter förrän det blir ett krav. Alexanders-

son säger också att de som har arbetat länge ofta anser att redovisningen med K2 blir lite väl 

förenklad eftersom de är vana vid en mera utförlig redovisning.  

 

Under intervjun tar Alexandersson upp en del fördelar med att använda K2. Ett exempel är att 

K2 tydliggör var svaren finns på frågor som kommer upp under utformandet av årsredovis-

ningen. Han menar att regelverken med existerande rekommendationer är ett ofantligt stort 

regelverk med många rekommendationer och att risken är större att missa någonting där. 

Alexandersson anser således att det är lättare att slå i K2 än att börja slå i olika redovisnings-

råd.  

 

En annan fördel enligt Alexandersson är att K2 är uppbyggt på ett sådant sätt att personer som 

upprättar redovisningen förstår varför han eller hon gör på ett visst sätt. Han förklarar att per-

soner som använder nuvarande rekommendationer gör saker av gammal hävd utan att egentli-

gen veta varför. En annan skillnad mellan K2 och nuvarande rekommendationer som Alexan-

dersson nämner är att det finns en större närhet mellan teori och praktik i K2 än vad som finns 

i de existerande rekommendationerna.  
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5.3 Michael Andersen, Viskadalens Revisionsbyrå  

Vår fjärde intervjuperson heter Michael Andersen och arbetar som auktoriserad redovis-

ningskonsult. Andersen tillför en viktig dimension till studien, han har nämligen precis börjat 

använda sig av K2. Vi får följa hur en persons första upplevelser av regelverket kan se ut.   

 

Andersen berättar att de på byrån där han arbetar ligger i startgroparna med K2 och att han 

endast har ett fåtal kunder som använder K2. Han förklarar att det är en större del som skulle 

kunna använda regelverket eftersom de har många företag som tillhör kategorin mindre före-

tag. Andersen tror att den låga användarsiffran beror på att han och många andra är vana vid 

den existerande normgivningen och anser sig inte ha tiden till att byta.  

 

Andersen beskriver sina upplevelser av K2 som positiva med tanke på att det är mycket för-

enklingar. ”Det var svårt och tidskrävande till en början eftersom det var nytt”, säger Ander-

sen. Han förklarar att han snabbt kommit in i regelverket och nu ser fördelarna. Han förklarar 

också att han inte har arbetat med K2 särskilt länge, men att han är nöjd hittills.  

 

Andersen har ingen uppfattning om hur attityderna mot K2 är i branschen. Han förklarar att 

de enda han har pratat med angående K2 är hans kollegor på kontoret. Andersen säger att hans 

kollegor på kontoret också upplever regelverket som ett bra regelverk med mycket förenk-

lingar.  

 

”En fördel med K2 är att det inte behövs lika många noter i årsredovisningarna”, säger An-

dersen. Han förklarar att han upplever det som en viktig fördel. En annan förenkling och för-

del som Andersen berättar om gäller periodiseringsarbetet. Han förklarar att sådant under 

5000 inte behöver tas med och att det leder till att periodiseringsarbetet underlättas. Andersen 

ser inga direkta nackdelar med K2 förutom omställningsprocessen som finns inledningsvis, 

men han menar att en sådan process är naturlig. Andersen avslutar med att berätta att han tror 

att K2 kommer att få större genomslagskraft när K3 färdigställs eftersom att existerande 

normgivning försvinner i samband med K3:s införande.  
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5.4 Bengt-Åke Vestman, K2 redovisning 

Vår femte intervjuperson arbetar dels som redovisningsekonom på ett större företag och har 

tidigare arbetat på KPMG med revision och redovisning. Personen är dock med i den här 

studien av en annan anledning, Bengt-Åke Vestman driver nämligen en egen konsultfirma på 

hobbynivå och använder sig där av K2. Hur upplever en sådan person K2? 

 

Vestman skriver att han i rollen som konsult på sin egen firma i dagsläget har något enstaka 

uppdrag där han sköter redovisning och bokslut enligt K2. Företaget som han gör redovis-

ningen för är ett aktiebolag med fem personer anställda.  

 

Vestman vill inte se sig som en förespråkare för redovisningskonsulter, men tror att det kan 

finnas ett visst allmänt motstånd mot förändring. Han menar att det beror på att redovisnings-

konsulter ofta tar betalt av sina kunder per timme och inte har så stort incitament till att lägga 

tid på sådant som är tidskrävande eftersom kunden vill att arbetet ska utföras snabbt. Han för-

klarar att det tar tid att lära sig nya saker och att konsulter gärna inte vill lägga den tiden om 

det inte är nödvändigt. Han menar vidare att det ofta är enklare att göra på det sättet som 

känns bekant än att lära om och göra på ett annat sätt.  

 

Enligt Vestman är K2 enklare att använda än nuvarande rekommendationer, när du väl kom-

mit igång. Han säger att det i början finns en ovana, men att när du väl gjort ett bokslut för ett 

år blir det lättare kommande år. Fördelarna som Vestman ser med K2 är att arbetet med bok-

slut och årsredovisningar som helhet förenklas. Han anser att den främsta förenklingen är ar-

betet med periodiseringar, men han menar samtidigt att det inte är någon revolutionerande 

skillnad gentemot tidigare. Vestman anser att K2-regelveket är bra, men att nackdelen i regel-

verket är stelheten eftersom formen på årsredovisningen i stort sett är tvingande.  

 

Vestman förklarar att han inte hade några förväntningar på K2 utan att nya regler, större som 

mindre, kommer med jämna mellanrum och är en del av jobbet. Däremot har Vestman för-

väntningar på K3. ”När K3 kommer, kommer det att medföra större förändringar för företa-

gen än vad K2 har gjort”, avslutar Vestman.  
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5.5 Kenneth Rehnqvist, PR Revision & Redovisning  

Kenneth Rehnqvist arbetar som godkänd revisor, men är också auktoriserad redovisnings-

konsult. Hur upplever han K2-regelverket?  

 

Rehnqvist förklarar att i stort sett alla av deras kunder på byrån tillhör kategorin mindre före-

tag och därmed skulle kunna tillämpa K2, men att det endast är cirka fem procent som gör det. 

Rehnqvist förklarar att de har valt ut de förenklingar i K2 som de anser lämpliga, men i övrigt 

tillämpar liknande regler och tillvägagångssätt som tidigare. Ett exempel på en förenkling som 

Rehnqvist anser bra är förenklingen med periodiseringar.  

 

”Om några år har vi hamnat i K2 fullt ut och kan uppskatta regelverket mer”, säger Rehn-

qvist. Han berättar också att han upplever hela K-projektet med olika regelverk som krångligt 

beroende på att de tvingas välja vilket av regelverken som är mest lämpligt. Han tror dock att 

de kommer att tillämpa K2 i större utsträckning eftersom deras kunder är mindre företag. 

Rehnqvist tar också upp att K2 inte innebär några större skillnader i deras jobbrutiner efter-

som det fortfarande är dataprogram som tar fram rapporterna.   

 

Rehnqvist berättar under intervjun att han egentligen inte upplever några större förenklingar 

med K2. ”Har du en gång lärt dig en sak upplever du det inte som en förenkling att slippa 

utföra den saken”, säger Rehnqvist.  

 

En nackdel med K2 är enligt Rehnqvist att regelverket bidrar till att personer som upprättar 

årsredovisningar bara ”klaffar ihop” redovisningen utan att tänka på utformningen. Han me-

nar att de ekonomiska rapporterna har ett syfte, att någon faktiskt ska titta på dem och fatta 

beslut utifrån informationen som de ger. Han förklarar vidare att kreditgivare och banker bor-

de ställa mer krav och ha åsikter om hur årsredovisningen är utformad, men att de sällan har 

det. Fördelen med K2 är enligt Rehnqvist att regelverket är samlat i ett dokument.  

 

Rehnqvist upplever att attityderna inom branschen har varit något negativa mot K2. Det beror 

till stor del på att vi har tvingats hålla reda på mer saker, menar Rehnqvist. ”Revisorer är nog 

större motståndare till K2 än vad redovisningsfolket är”, avslutar Rehnqvist. 
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5.6 Helena Svedlund, Ernst & Young  

Helena Svedlund arbetar som redovisningskonsult på ett av huvudkontoren för organisatio-

nen där hon är anställd.  Vi får på ett spännande vis ta del av hur hon upplever K2. 

 

Svedlund berättar att hon själv upplever K2 som aningen onödigt, men att det möjligtvis är ett 

uppskattat regelverk för dem som är nya inom redovisningsyrket. Hon förklarar att eftersom 

hon själv och många andra är vana och trygga i de nuvarande regelverken är intresset och 

användandet av K2 lågt. Hon påpekar dock att om deras kunder vill använda regelverket finns 

möjligheten till det.  

 

Svedlund upplever att intresset kring K2 i branschen överlag har varit svalt. Hon förklarar att 

hon visserligen upplever K2 som enkelt och bra, men att de allmänna rekommendationerna 

nästan är lika enkla. Hon förklarar vidare att om du är van vid det nuvarande känns inte K2 

lika nödvändigt.  

 

Något som Svedlund tar upp under intervjun är att K2 inte är något revolutionerande regel-

verk. Hon förklarar att personer som arbetar med regelverket fortfarande måste tänka till när 

de upprättar en årsredovisning. En förenkling som K2 innebär är till exempel att periodise-

ringsarbetet ska förenklas och enligt Svedlund är det en bra förenkling, men hon menar att 

arbetet med periodiseringar fortfarande kräver en viss tankeverksamhet.   

 

En fördel som Svedlund ser med K2 är att regelverket är samlat, hon förklarar att K2 endast 

består av ett dokument och att inga andra normer eller rekommendationer behövs för att göra 

en årsredovisning. Det är därmed lätt att följa och kontrollera sig själv, säger Svedlund.  

 

En nackdel som Svedlund lyfter fram med K2 är att regelverket är aningen oflexibelt. Hon 

menar att eftersom K2 binder en till att tillämpa regelverket fullt ut, kan det uppstå problem 

om någon plötsligt vill ta upp poster som inte är tillåtet i K2. Att använda sig av K2 kan inne-

bära att de som upprättar redovisningen tvingas göra om och byta regelverk, avslutar Sved-

lund.  
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5.7 Mattias Overud, Deloitte  

Mattias Overud arbetar som redovisningsexpert inom finansiell rapportering. Overud sitter 

även med i FAR:s policygrupp för redovisning. Vi får här ta del av hur han upplever K2-

regelverket.  

 

Under intervjun berättar Overud att K2 är ett annorlunda regelverk jämfört med existerande 

normgivning i Sverige. Han förklarar att K2 är regelbaserat medan nuvarande normgivning är 

principbaserad. Han förklarar vidare att det inom ramen för K2 inte finns utrymme för be-

dömningar på samma sätt som i ett principbaserat regelverk. 

 

Overud berättar att han delvis upplever K2 som fyrkantigt och oflexibelt, men förklarar att det 

beror på den utgångspunkt han har när han tittat på regelverket. Han förklarar att personer 

som är vana vid ett principbaserat regelverk kan uppleva ett regelbaserat regelverk på ett ne-

gativt sätt första gången de använder det. ”Det är en process att lära sig uppskatta K2”, säger 

Overud.  

 

Overud berättar att det fanns förväntningar på att K-projektet skulle göra att många pusselbi-

tar inom svensk redovisningen föll på plats. Han förklarar att i samband med att K2 färdig-

ställdes blev frånvaron av K3 tydlig. I K2 fanns nu alternativregelverket, men det fanns inget 

huvudregelverk. ”Ingen ville eller vågade väl riktigt börja använda K2 innan du visste hur K3 

skulle se ut, det bidrog till att personer blev lite mer skeptiska till K2 än vad de egentligen 

skulle behöva vara”, säger Overud. 

 

En annan viktig aspekt som lyfts fram under intervjun är vikten av att personer gör en korrekt 

bedömning av företag och dess informationsbehov vid valet av regelverk. Overud förklarar att 

ansvariga personer kommer att behöva göra ett val angående vilket regelverk som passar dem 

bäst, K3 som kommer att vara huvudregelverket eller K2 som är ett frivilligt alternativ för de 

mindre företagen. Han menar att när K3 är färdigställt kommer det troligen att bli ett bättre 

regelverk för många företag att använda sig av, men att det för vissa andra företag kan vara 

lämpligare att använda sig av K2.  

 

”Bara för att ett företag klassificeras som mindre ska du inte tillämpa K2 per automatik utan 

att fundera på K3”, säger Overud. Han förklarar att det är bättre om företaget i valet av regel-

verk utgår från huvudregelverket (K3), även om det är ett mindre företag. Är det sedan ett 

”lite större företag”, men som ändå klassificeras som mindre av Årsredovisningslagen, bör det 
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enligt Overud hålla sig till K3. Anledningen till att lite större företag bör tillämpa K3 enligt 

Overud är att vissa företag behöver en viss kvalitet och utförlighet i sin redovisning för att 

tillfredsställa användarnas informationsbehov. Han förklarar också att det finns ett antal fakto-

rer som beslutsfattande personer på företag kan tänka på vid valet av K2 eller K3: 

 

 Hur ser ägarbilden ur? 

 Vad är det för sorts verksamhet vi håller på med?  

 Vad har vi för omsättning och lönsamhet?  

 Tillfredsställer redovisning med K2 våra intressenters behov?  

 

Overud fortsätter och förklarar att för företag som är mindre enligt kriterierna i Årsredovis-

ningslagen, men ligger i det övre intervallet, räcker informationen i K2 i normalfallet troligen 

inte till. ”Det finns intressentgrupper som vill ha mer utförlig och annorlunda information än 

vad K2 ger”, säger Overud. Däremot anser han att K2 passar väldigt bra för ensamföretagare 

och det ”lilla” företaget, där de viktigaste intressenterna av redovisningen är de själva samt 

banken och skattemyndigheten. Overud är dock noga med att poängtera att det är svårt att 

generalisera och att det helt beror på vilken typ av företag det handlar om.  

 

Vidare anser Overud att det finns förenklingar i K2. Han nämner att en fördel med K2 är att 

reglerna är samlade ”på ett ställe”. Han menar att K2 i stort sett fungerar som en uppslagsbok 

där du hittar svaren på det du söker. Jämfört med tidigare är det här en stor skillnad eftersom 

nuvarande normgivning är ett ”lapptäcke” av råd och rekommendationer, menar Overud.  

 

En annan förenkling i K2 är enligt Overud att K2 begränsar antalet tillåtna alternativ. Han 

berättar att K2 begränsar antalet tillåtna alternativ som är accepterade av Årsredovisningsla-

gen. Han menar vidare att det finns färre valmöjligheter i K2 och att personer som arbetar 

med redovisning inte behöver fundera lika mycket på andra alternativ.  

 

Avslutningsvis berättar Overud att det finns åsikter som säger att K2 inte ger en rättvisande 

bild. Han förklarar att många underskattar regelverket i den frågan och att den måste besvaras 

med utgångspunkt från det enskilda företaget. Vidare förklarar Overud att den skepsis som 

finns mot regelverket troligtvis beror på att det är få som har praktisk erfarenhet av K2.   
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5.8 Eva Törning, Grant Thornton 

Eva Törning arbetar som redovisningsspecialist. Hon är ansvarig för redovisningsfrågor 

inom sin organisation och ansvarar bland annat för utveckling och kvalitetssäkring inom re-

dovisningen. Vi får här ta del av hennes upplevelser av K2.  

 

Törning tar tidigt under intervjun upp att K2 är ett regelbaserat regelverk. Hon förklarar att vi 

tidigare inte har haft något regelbaserat regelverk för så pass relativt stora företag som ingår i 

K2. Hon menar att ett regelbaserat regelverk är en helt annan typ av miljö att sätta sig in i. 

Hon förklarar vidare att K3 kommer att vara huvudregelverk och att K3 blir ett principbaserat 

regelverk.  

 

Törning förklarar att ett regelbaserat regelverk skiljer sig mot ett principbaserat regelverk. 

Hon förklarar vidare att ett regelbaserat regelverk talar om vilket belopp som är väsentligt för 

företagen att ta med i årsredovisningen. Ett exempel är att K2 anger att belopp under 5000 

inte behöver periodiseras. Törning menar att om det hade varit ett principbaserat regelverk, 

hade det istället stått att alla oväsentliga poster inte behöver periodiseras. Ett principbaserat 

regelverk lägger således inte fram något exakt belopp utan företagen får själva värdera vad 

som är väsentligt. Törning menar vidare att fler personer är bekväma och komfortabla med att 

arbeta i ett principbaserat regelverk eftersom vi är vana vid det.  

 

Törning berättar att hon upplever K2 som ett bra förenklingsalternativ och att det för många 

företag blir enklare om de använder sig av ett regelbaserat regelverk. Hon menar också att det 

i K2 framkommer en tydlighet angående hur regelverket ska användas och varför.  

 

”Fördelen med K2 är strukturen”, säger Törning. Hon menar att eftersom K2 endast består av 

en norm, behöver de som upprättar redovisningen inte leta på olika ställen. Törning förklarar 

också att hon upplever att strukturen med K3 som huvudregelverk och K2 som alternativre-

gelverk är en bra struktur. Strukturen är dock en del i Bokföringsnämndens nya sätt att skriva 

normer och inte specifikt för K2.  

 

Törning är positiv till K2, men riktar samtidigt en viss kritik mot vissa delar av regelverket. 

Hon anser exempelvis att alldeles för stora företag tillåts att använda K2. Törning menar att 

K2 blir fyrkantigt om för stora företag tillämpar regelverket. ”Effekterna kan bli för stora och 

svåra att överblicka om fel företag tillämpar lättnadsreglerna”, säger Törning.  
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Törning berättar att rådgivarna på redovisnings-/revisionsbyråerna har en viktig roll i att hjäl-

pa företagen att hamna i rätt regelverk. Hon förklarar till exempel att det är viktigt att titta på 

hur många ägare ett företag har, för ett företag med många ägare är K3 ett lämpligt regelverk, 

enligt Törning. Ett annat exempel är företag som har många finansiella leasingavtal, de bör 

enligt Törning använda K3 eftersom K2 inte tillåter att finansiella leasingavtal aktiveras.  

Törning poängterar också att det finns många situationer där K2 är det mera lämpliga regel-

verket. Hon förklarar att det är viktigt att redovisningskonsulter/revisorer har kunskap om 

båda regelverken för att kunna hjälpa företag att ta sig över från K2 eller K3.  

 

En annan kritik som Törning riktar mot K2, eller snarare mot K-projektet förutom K3, är att 

det byggs en norm för varje företagsform. Hon menar att eftersom normerna i stort sett är 

identiska och att det enda som skiljer dem åt är vissa särregler, borde det istället ha skapats ett 

K2 som gäller för alla företagsformer.  

 

Törning berättar att hon upplever att det finns en del negativa attityder mot K2. Hon upplever 

att många underskattar betydelsen av regelverket. Törning tror att en av anledningarna till att 

K2 inte har blivit väl mottaget är att K2 färdigställdes före K3. Hon menar att eftersom för-

enklingsalternativet kom ut före huvudregelverket, bidrar det till att ingen riktigt vet vad för-

enklingarna innebär. Hon förklarar också att det är en oerhört liten andel som har gått över till 

K2, ”eftersom K3 inte har kommit ännu har alla varit avvaktande”, avslutar Törning.   
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6 ANALYS

 
Analyskapitlet består av kopplingar mellan vår insamlade empiri, delar av K2-regelverket 

och den teoretiska referensramen. I kapitlet gör vi vår egen röst synlig för att du som läsare 

lättare ska se de kopplingar och mönster som vi har analyserat fram.  

 

 

 

6.1 K2:s användbarhet  

Vi inleder kapitlet genom att analysera huruvida redovisning i K2 ger en användbar informa-

tion till intressenterna. Smith (2006) skriver att syftet med redovisningen är att förmedla in-

formation om företagets ekonomi till olika användare som till exempel långivare och ägare. 

Under vår intervju med revisorn Rehnqvist bekräftades syftet med redovisningen, han menar 

att det är viktigt att redovisningen är bra utformad för att användare ska kunna använda sig av 

informationen. Smith (2006) skriver vidare att redovisningen ska vara relevant och användbar 

för beslut. Vi kopplar samman det med Rehnqvist som nämner att användarna av redovis-

ningen ska kunna fatta beslut baserade på informationen som ges. Månsson och Ohlson 

(2008) skriver att förenklingarna som K2 syftar till att ge, främst är förenklingar som ska un-

derlätta för upprättandet av redovisningen, det är således inte förenklingar för läsarna av års-

redovisning. Vi kan konstatera att K2 inte är tänkt att ge en ”bättre” redovisning till användare 

och intressenter än nuvarande normgivning eller kommande K3.  

 

Däremot väcks frågan om redovisning i K2 ger en ”sämre” information än nuvarande norm-

givning? Vi ställer oss också frågan om informationen som redovisning i K2 genererar är an-

vändbar för intressenter? Overud säger att för företag som är mindre enligt kriterierna i Årsre-

dovisningslagen, men ligger i det övre intervallet, räcker informationen i K2 i normalfallet 

troligen inte till. Det finns intressentgrupper som vill ha mer utförlig och annorlunda informa-

tion än vad K2 ger, säger Overud. Vi kan således konstatera att för vissa företag ger redovis-

ningen i K2 inte tillräckligt med information för att intressenterna ska kunna använda den som 

beslutsunderlag.  

 

Det leder oss till ännu en fråga, är K3 ett bättre alternativ än K2 i avseende att uppfylla intres-

senternas krav? Bokföringsnämnden (2007) säger att det i K2 i princip bara krävs lagstadgade 

upplysningar medan det i K3 finns betydligt fler upplysningskrav. Overud säger att ”lite större 
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företag” bör tillämpa K3 eftersom vissa företag behöver en viss kvalitet och utförlighet i sin 

redovisning för att tillfredsställa användarnas informationsbehov. Törning nämner att det är 

viktigt att titta på hur många ägare ett företag har, för ett företag med många ägare är K3 ett 

lämpligt regelverk, enligt Törning.  

 

Vi anser att K3 är det mer lämpliga regelverket om syftet med redovisningen är att ge använ-

dare så bra information som möjligt. Frågan vi nu ställer oss är om alla intressenter har lika 

stora krav eller om det finns företag som inte behöver tillgodose sina intressenter med lika 

utförlig information? Overud anser att K2 passar väldigt bra för ensamföretagare och det ”lil-

la” företaget, där de viktigaste intressenterna av redovisningen är de själva och banken. Rehn-

qvist styrker det påståendet och säger att kreditgivare och banker sällan har åsikter om hur 

redovisningen är utformad. Törning poängterar även hon att det finns många situationer där 

K2 är det mera lämpliga alternativet. Overud säger att det är svårt att generalisera frågan och 

menar att det beror på vilken typ av företag det handlar om.  

 

Vi kan konstatera att K2 lämpar sig för företag vars intressenter har låga krav och inte kräver 

en utförlig redovisning. Vi anser att problematiken ligger i gränsdragningen för vad som anses 

som höga respektive låga krav. I den frågan har vi inget svar utan anser att det är upp till de 

enskilda företagen att reflektera över. 

 

 

6.2 K2 och rättvisande bild 

Ett begrepp som berör ovanstående analys med intressenters syn på redovisningen är rättvi-

sande bild. Under studien har vi märkt att många av våra respondenter pratar om huruvida 

redovisning i K2 ger en rättvisande bild eller inte, med tanke på att regelverket tillåter förenk-

lingsalternativ. Exempelvis förklarar Åstrandh att en del hävdar att K2 inte ger en rättvisande 

bild, medan andra hävdar att det visst ger en rättvisande bild. Vad vi förstår från både teori 

och empiri är begreppet rättvisande bild svårtolkat. Alexander och Eberhartinger (2009) skri-

ver att syftet med redovisningsregelverk är att presentera en rättvisande bild eller ge en rättvis 

presentation av företag. Vi ställer oss själva frågan, kan K2 presentera en rättvisande bild eller 

ge en rättvis presentation av företag?  

 

En person som upplever att K2 ger en rättvisande bild är Alexandersson. Han berättar att han 

upplever K2 som en förenkling, men tycker trots förenklingarna att regelverket ger ett rättvi-

sande resultat. Overud förklarar att många underskattar regelverket i frågan om K2 ger en 
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rättvisande bild, han menar att det måste besvaras med utgångspunkt från det enskilda företa-

get. Pettersson säger att om fel företag tillämpar K2 kan den rättvisande bilden försvinna ef-

tersom resultaten kan fluktuera mycket mellan åren, till exempel vid pågående arbeten. Vi 

tolkar att intervjupersonerna inte kan ge något definitivt svar på om K2 ger en rättvisande bild 

eller inte. 

 

Kan teorin hjälpa oss att förstå saken bättre? Smith (2006) skriver att begreppet rättvisande 

bild är upptaget i Årsredovisningslagen, men att effekten av begreppet på redovisningen är 

oklar eftersom innebörden av begreppet har olika tolkningar. Arden (1997) skriver att inne-

börden av True and Fair View, som är det brittiska ursprungsbegreppet, i praktiken är en fråga 

om huruvida lagar och regler har följts.  

 

Vi måste således titta på vad lagen säger angående rättvisande bild för att skapa en uppfatt-

ning om K2 ger en rättvisande bild. Enligt Årsredovisningslagen (1995:1554) ska balansräk-

ningen, resultaträkningen och noterna i årsredovisningen upprättas som en helhet och ge en 

rättvisande bild av företagets ställning och resultat. I BFNAR 2008:1 (K2) står det att företag 

som upprättar sin årsredovisning enligt K2 anses uppfylla de krav som ställs enligt Årsredo-

visningslagen på god redovisningssed och rättvisande bild.  

 

Vi tolkar ovanstående aspekter som att en rättvisande bild per definition uppnås genom att 

använda K2, men vi anser att frågan om K2 presenterar en rättvisande bild eller inte är något 

djupare. Om vi bortser från att rättvisande bild per definition uppnås genom K2 och tar reso-

nemanget ett steg vidare, leder det oss till frågan huruvida K2 ger en tillförlitlig bild och av-

speglar verkligheten på ett korrekt sätt?  

 

Smith (2006) skriver att tillförlitlighet i redovisningen bland annat fångas upp av begreppet 

validitet. Författaren menar att det finns minimikrav som redovisningen ska vara utformad 

efter för att uppnå validitet. Ett av minimikraven är väsentlighet, med väsentlighet menas att 

informationen ska vara betydelsefull. Bokföringsnämnden (2007) säger att K2 innehåller be-

loppsgränser för vad som är väsentligt. Åstrandh anser att det i K2 tydligt framkommer vad 

som gäller. Hon nämner exempelvis att det i förvaltningsberättelsen står vad som ska vara 

med och vilka minimikrav som finns. Åstrandh anser det som fördelaktigt att förvaltningsbe-

rättelsen underlättats och menar att det tydligt framkommer vad som ska ingå. Andersen be-

kräftar Åstrandhs påstående och säger att det är positivt att noterna i årsredovisningen förenk-

lats.  
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Med tanke på att K2 har minimikrav och beloppsgränser för vad som ska tas med och beskri-

ver vad som är väsentligt, borde redovisning i K2 ge en tillförlitlig bild av företag. Vi känner 

dock att svårigheten med att analysera om redovisning i K2 ger en tillförlitlig bild eller inte, är 

att ge ett generellt svar. Vi anser att eftersom begreppen tillförlitlighet och väsentlighet är 

abstrakta och svårtolkade, kan det enda svaret på frågan bli att det beror på. K2 ger inte per 

automatik en tillförlitlig bild av alla företag utan det beror på vad det är för företag och före-

tagets unika omständigheter.  

 

 

6.3 Regelbaserat (K2) och principbaserat (K3) 

Bokföringsnämnden (2007) säger att K2 är mer regelbaserat (detaljerade regler med få val-

möjligheter), medan K3 är mer principbaserat och därmed kräver fler bedömningar. Maines et 

al. (2003) skriver att det finns en pågående debatt angående redovisning och regler, om förde-

lar och nackdelar med ett regelbaserat respektive principbaserat regelverk. En principbaserad 

regel kräver enligt författarna en viss expertis för att tolkas.  

 

Under intervjun berättar Overud att K2 är ett annorlunda regelverk jämfört med existerande 

normgivning i Sverige. Han förklarar att K2 är regelbaserat medan nuvarande normgivning är 

principbaserade. Han förklarar vidare att det inom ramen för K2 inte finns utrymme för be-

dömningar på samma sätt som i ett principbaserat regelverk. Han förklarar att personer som är 

vana vid ett principbaserat regelverk kan uppleva ett regelbaserat regelverk på ett negativt sätt 

första gången de använder det.  

 

Törning tar under sin intervju också upp att K2 är ett regelbaserat regelverk. Hon förklarar att 

vi tidigare inte har haft något regelbaserat regelverk för så pass relativt stora företag som ingår 

i K2. Hon menar att ett regelbaserat regelverk är en helt annan typ av miljö att sätta sig in i. 

Hon förklarar vidare att K3 kommer att vara huvudregelverk och att K3 blir ett principbaserat 

regelverk. Törning förklarar att ett regelbaserat regelverk skiljer sig mot ett principbaserat 

regelverk. Ett regelbaserat regelverk talar om vilket belopp som är väsentligt för företagen att 

ta med i årsredovisningen. Ett exempel är att K2 anger att belopp under 5000 inte behöver 

periodiseras. Törning menar att om det hade varit ett principbaserat regelverk hade det istället 

angetts att alla oväsentliga poster inte behöver periodiseras. Ett principbaserat regelverk läg-

ger således inte fram något exakt belopp, utan företagen får själva värdera vad som är väsent-

ligt. Törning menar vidare att fler personer är bekväma och komfortabla med att arbeta i ett 

principbaserat regelverk eftersom det är det som vi är vana vid.  
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Vi anser att det här är den viktigaste skillnaden mellan K2 och K3. Under vår studie har vi sett 

att majoriteten av våra intervjupersoner upplever K2 som aningen onödigt och att de inte har 

börjat använda regelverket i någon större utsträckning. Pettersson säger att han tror att den 

låga användarsiffran beror på att företagen håller kvar de nuvarande reglerna av gammal vana. 

Vår koppling är att personer är vana vid principbaserade regler och upplever K2 som nytt och 

ovanligt på grund av att det är regelbaserat.  

 

Svedlund berättar att hon själv upplever K2 som aningen onödigt, men att det möjligtvis är ett 

uppskattat regelverk för dem som är nya inom redovisningsyrket. Att nya personer inom re-

dovisning möjligtvis uppskattar regelverket kan vi koppla till Maines et al. (2003) som skriver 

att vid användning av principbaserat regelverk krävs att personen i fråga har stor kunskap och 

expertis om ämnet.  

 

Vi anser att personer som är nya inom redovisningsyrket kan ha lättare att uppskatta K2 än K3 

eftersom K2 är regelbaserat och inte kräver bedömningar och expertis i lika stor utsträckning. 

Det här kan vara bra att tänka på för företagare som ska besluta om att tillämpa K2 eller K3, 

hur ser redovisningspersonalens bakgrund ut? Om företag har personal som inte är rädd för 

förändringar, anser vi att K2 kan vara ett bra alternativ. Är det däremot personal som har arbe-

tet länge med nuvarande redovisningsnormer, kan det vara lämpligare att invänta K3 eftersom 

det liksom nuvarande normer är principbaserat.  

 

Enligt Benston, Bromwich och Wagenhofer (2006) kan bedömningar gjorda av professionella 

redovisningskonsulter, i god tro, bli väldigt olika även om det handlar om samma situation. 

Det kan innebära att det uppstår viss oro angående jämförbarheten och att den blir lidande. 

Författarna menar att användning av principbaserade regelverk kan leda till en väsentlig för-

lust av jämförbarheten mellan företag. Smith (2006) skriver att det ska gå att göra jämförelser 

mellan företag och jämförelser över tiden för ett och samma företag. Det innebär kortfattat att 

lika händelser och tillstånd ska redovisas på samma sätt.  

 

I det här avseendet är således K2 är ett bättre val av regelverk än K3. Om företag vill göra 

jämförelser mellan olika år är K2 lämpligare eftersom personer som upprättar redovisningen 

”tvingas” göra på liknande sätt. Byter du ut redovisningspersonalen på företaget kommer er-

sättande personal att utforma en liknande redovisning på grund av att det i K2 inte finns ut-

rymme för egna bedömningar, tack vare det kan bättre jämförelser göras mellan olika år.  
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6.4 Nytta och kostnad 

En annan viktig aspekt att analysera vid en eventuell implementering av K2, är nytta och 

kostnad. Smith (2006) skriver att redovisningsinformation genererar intäkter, men skapar 

kostnader. Intäkterna består av värdet av de förbättrade beslut som kan tas tack vare informa-

tionen och kostnaderna som skapas är kostnader för produktion och användning av informa-

tionen. Vi nämnde tidigare att K2 inte bidrar till en bättre redovisning, i och med det tror vi 

heller inte att intäkterna av redovisningen blir större genom K2. Det vi istället är intresserade 

av att analysera är om kostnaderna för redovisningen blir lägre i K2? 

 

Pettersson berättar under sin intervju att deras kunder har olika ambitioner. Han förklarar att 

en del av kunderna endast är intresserade av att ha en så billig redovisning som möjligt, me-

dan andra är mera noga med att redovisningen blir korrekt och utförlig. Åstrandh säger att det 

är viktigt att sätta sig in i regelverket om det kan spara tid för deras kunder. Pettersson håller 

med och förklarar att minskad arbetstid för dem innebär mindre kostnader för deras kunder. 

Vår tolkning är att om redovisningen kan utföras på ett snabbare och effektivare sätt, bidrar 

det till minskade kostnader för företagen. Samtidigt skriver Schipper (2010) att ett återkom-

mande och irriterande problem är hur individer praktiskt ska analysera kostnaderna och förde-

larna av en förändrad finansiell rapport.  

 

Kostnaderna för redovisning består till stor del av tiden som personer lägger ned på att upprät-

ta den. Det vi har sett under studien är att K2 innebär att redovisningskonsulter i början får 

lägga mer tid än vanligt på redovisningen. Till exempel säger Andersen att han upplevde K2 

som svårt och tidskrävande till en början eftersom det var nytt. Vestman tror att det kan finnas 

ett visst allmänt motstånd mot förändring. Han menar att det beror på att redovisningskonsul-

ter ofta tar betalt av sina kunder per timme och således inte har så stort incitament till att lägga 

tid på sådant som är tidskrävande eftersom kunden vill att arbetet ska utföras snabbt. Petters-

son säger att om personer har tid att läsa in sig på K2, kan det på sikt vara tidsbesparande. 

 

K2 innebär förändringar, förändringar innebär att arbetseffektiviteten till en början blir lägre. 

Det är oundvikligt och inget som bör överanalyseras, vad som istället är intressant är Petters-

sons uttalande om att K2 på sikt kan vara tidsbesparande. Vi tror att tidsbesparingen beror på 

att K2 innehåller förenklingar med färre bedömningar. Vår tolkning är att tidsbesparing också 

leder till kostnadsbesparing. Det innebär att K2 kan leda till en större nytta, med förutsätt-

ningen att intäkterna av redovisningen är konstant.   



 

39 

 

6.5 Förenklingar  

Vi avslutar kapitlet med att analysera några av K2:s förenklingar. Våra intressenter har nämnt 

en del av dem och vi försöker koppla det till teorin och vad regelverket säger. Bokförings-

nämnden (2007) säger att K2 innehåller ett antal förenklingsregler. Exempelvis får nyttjande-

perioden för maskiner och inventarier fastställas schablonmässigt till fem år. Nilsson (2010) 

skriver att enligt väsentlighetsprincipen ska det vara tillåtet med schablonisering och förenk-

ling av redovisningen, om inte väsentlig information försvinner. Kopplingen som vi ser är att 

K2:s förenklingsregler inte strider mot väsentlighetsprincipen.  

 

I BFNAR 2008:1 (K2) står det också att vid värdering av finansiella instrument får verkligt 

värde inte tillämpas trots att Årsredovisningslagen ger viss möjlighet till det. Drefeldt och 

Pautsch (2008) skriver att anledningen till att K2 inte tillåter värdering till verkligt värde beror 

på att försiktighetsprincipen är en viktig utgångspunkt i K2. Smith (2006) skriver att försik-

tighetsprincipen innebär att personer värderar företagets tillgångar försiktigt, de värderar såle-

des skulder för högt hellre än för lågt. Enligt principen bör personer inte ta några risker och 

redovisa vinster som ännu inte har realiserats.  

 

Vi kan konstatera att K2:s förenklingsregler visserligen innebär förändringar som kan få stora 

effekter på redovisningen, men att K2 i många fall har utgångspunkt i redovisningsprinciperna 

och således gör redovisningen pålitlig.  

 

En förenkling som nästan alla våra respondenter tar upp och upplever som en fördel med K2 

är periodiseringslättnaden. BFNAR 2008:1 (K2) säger att företag som använder K2 inte behö-

ver periodisera inkomster och utgifter som var för sig understiger 5000 kronor. Rehnqvist 

anser att periodiseringsarbetet i K2 är en bra förenkling. Andersen, som precis har börjat till-

lämpa K2, upplever att periodiseringsarbetet underlättas i K2. Svedlund håller med om att 

periodiseringsarbetet förenklats, men säger samtidigt att det fortfarande krävs en viss tanke-

verksamhet.   

 

Nilsson (2010) skriver att enligt periodiseringsprincipen ska det i redovisningen gå att hänföra 

företagets utgifter och inkomster till en klart avgränsad tidsperiod. Författaren menar att peri-

odiseringsarbetet fyller en viktig funktion genom att det ger en rättvisande bild av både resul-

tat och ekonomisk ställning. Vi kommer således tillbaka till K2 och rättvisande bild. Med 

tanke på vad vi kom fram till förut, innebär förenklingsregeln nödvändigtvis inte att en rättvi-
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sande bild tas bort. Vi tolkar upplevelserna som att den här förenklingen är en uppskattad för-

enkling som underlättar redovisningsarbetet.  

 

Pautsch (2007) säger att den största förenklingen som K2 innebär är att reglerna samlas i ett 

enda dokument. Innan K2 har vi tillåtits att välja regler från olika regelverk och rekommenda-

tioner. Om du använder K2 behöver du således inte söka vägledning från andra regelverk. 

Månsson och Ohlson (2008) skriver att den här förenklingen innebär att osäkerheten om att 

det kan finnas andra rekommendationer att använda tas bort. En möjlig nackdel med att samla 

reglerna i ett samlat dokument kan vara att en större osäkerhet kan uppstå vid frågor som inte 

behandlas direkt i regelverket.  

 

Många av våra intervjupersoner tar upp den här förändringen som en fördel. Svedlund säger 

till exempel att hon ser det som en fördel att K2 är ett samlat regelverk eftersom det är lättare 

att följa och kontrollera sig själv. Overud säger att K2 i stort sett fungerar som en uppslagsbok 

där personer hittar svaren på det de söker. Jämfört med tidigare är det en stor skillnad efter-

som nuvarande normgivning är ett ”lapptäcke” av råd och rekommendationer, menar Overud. 

Även Alexandersson ser fördelen med ett samlat regelverk. Han anser att det i K2 tydligt 

framkommer vart han ska leta efter svaren på frågor som kommer upp under utformandet av 

årsredovisningen. Han menar att regelverken med existerande rekommendationer är ett ofant-

ligt stort regelverk med många rekommendationer och att risken är större att missa någonting 

där. Alexandersson anser att det är lättare att slå i K2 än att börja slå i massa redovisningsråd.  

 

Vi tolkar våra respondenters upplevelser som att strukturen med ett samlat dokument är en bra 

förändring från Bokföringsnämndens sida. Personer som upprättar årsredovisning behöver 

inte leta efter råd och rekommendationer på andra ställen än i K2-regelverket. Strukturen gäll-

er dock för alla K-regelverk och inte specifikt för K2.  
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7 SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER
 

I vårt avslutande kapitel redogör vi för studiens slutsatser. Vi besvarar vår forskningsfråga 

och drar en slutsats kring den. Här framkommer även rekommendationer till företag i valsi-

tuationen och förslag på fortsatt forskning inom ämnet.  

 

 

 

7.1 Slutsatser  

Inledningsvis presenterade vi forskningsfrågan för den här studien. Frågan har legat som 

grund under genomförandet av studien och är med hjälp av vår datainsamling och analys nu 

avsedd att besvaras.  

 

Vi kan konstatera att K2 inte har fått någon större genomslagskraft bland företag. Vår studie 

visar att personer på redovisnings-/revisionsbyråer upplever att de inte behöver börja använda 

K2-regelverket förrän K3-regelverket färdigställts. Vi tror att behovet av K2 kommer att bli 

tydligare efter att K3 färdigställts och nuvarande rekommendationer och råd upphör att existe-

ra. Vår slutsats är att eftersom K3 blir huvudregelverk för företag som upprättar årsredovis-

ning, upplevs K2:s förenklingar i dagsläget inte som nödvändiga på grund av att vi ännu inte 

har kunnat jämföra förenklingsreglerna med huvudreglerna.  

 

Den mest uppskattade förenklingen i K2 är dess struktur med ett samlat regelverk. Det inne-

bär att personer som upprättar årsredovisning inte behöver leta efter råd och rekommendatio-

ner på andra ställen än i K2-regelverket. Strukturen gäller dock för alla K-regelverk och inte 

specifikt för K2. Vi tror att strukturen med samlade regelverk upplevs som positivt på grund 

av att osäkerheten om att det kan finnas andra rekommendationer tas bort. Vi tror också att 

arbetsbördan reduceras om vi slipper leta efter andra rekommendationer och att det är en av 

anledningarna till att personer upplever strukturen på ett positivt sätt.  

 

En annan uppskattad förenkling i K2 är periodiseringslättnaden. Majoriteten av våra intervju-

personer upplever att periodiseringsarbetet underlättas i K2. Vi tror att det beror på att de inte 

behöver periodisera sådant under 5000 kronor och att det i sin tur leder till att arbetet med 

redovisningen går fortare.  
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En iakttagelse under studien visar att personer som arbetar på redovisnings-/revisionsbyrå 

upplever att det finns en debatt om huruvida redovisning i K2 ger en rättvisande bild av före-

tags ekonomiska ställning eller inte. Vi tror att personer kan uppleva att K2 inte ger en rättvi-

sande bild eftersom de är vana vid en mera utförlig redovisning och därför upplever förenk-

lingarna som ”för stora” förenklingar. Vi kan efter att ha undersökt saken konstatera att en 

rättvisande bild per definition uppnås genom redovisning i K2. Däremot visar vår studie att 

K2 kan upplevas som negativt på grund av att alltför stora företag tillåts använda regelverket. 

Effekterna av lättnadsreglerna kan bli för stora och svåra att överblicka om fel företag tilläm-

par K2. Slutsatsen är att redovisningsarbetet i K2 upplevs olika beroende på vilken typ av 

företag som använder regelverket.  

 

Personer som arbetar på redovisnings-/revisionsbyrå upplever att K2 är ett tidsbesparande 

regelverk. Vi tror att personerna upplever K2 som tidsbesparande beroende på att K2 innehål-

ler förenklingar och färre bedömningar. Vår studie visar också att K2 upplevs som ett annor-

lunda regelverk jämfört med nuvarande regelverk. Vår slutsats är att den upplevda skillnaden 

består i att K2 är regelbaserat och innehåller färre bedömningar, medan nuvarande regelverk 

är principbaserat och lämnar stort utrymme för egna bedömningar.  

 

Vi nämnde tidigare att K2 inte har fått någon större genomslagskraft bland företag. Att K2 

upplevs som annorlunda kan vara en avgörande faktor till att personer inte har tagit sig tiden 

till att börja använda regelverket. Vår studie visar på att personer gärna håller kvar på sådant 

som de är vana vid. K3 kommer att vara principbaserat och vi tror att personer kommer att 

uppleva det som ett bättre regelverk på grund av att likheterna mellan nuvarande regelverk 

och K3 är större än likheterna mellan nuvarande regelverk och K2.  

 

Personer som arbetar på redovisnings-/revisionsbyråer upplever att K2 inte ger en lika utförlig 

redovisning jämfört med nuvarande regelverk. Vår studie visar att det till största delen beror 

på att K2 innehåller förenklingar och lättnadsregler. Frågan är också vem som är intresserad 

av hur utförlig redovisningen är, svaret är intressenterna. Slutsatsen är att intressenternas per-

spektiv och syn på K2 är en viktig del att beakta vid valet om att tillämpa K2.   

 

 

 

 



 

43 

 

7.2 Rekommendationer 

K2 är ett lämpligt regelverk för ett stort antal företag, frågan är för vilka företag? Det är svårt 

att generalisera svaret och vi rekommenderar företagare att konsultera en expert i ämnet för 

att företaget ska hamna i rätt regelverk. Vi har under studien kommit fram till vissa stånd-

punkter som kan vara till hjälp för att veta vilka företag som bör tillämpa K2. Vi rekommen-

derar att personer som ska fatta beslut om att tillämpa K2 använder sig av våra ståndpunkter.   

 

Det finns vissa faktorer som är viktiga att beakta för att hamna i rätt regelverk. En viktig fak-

tor är företagets intressenter. Vår studie visar att K2 är ett lämpligt regelverk för företag som 

är mindre och där användarna av redovisningen är de själva och banken. Har företaget många 

andra intressenter som ställer krav på redovisningen är K3 ett lämpligt regelverk. Det beror på 

att redovisning i K2 i vissa fall inte ger tillräckligt med information för att intressenterna ska 

kunna använda den som beslutsunderlag. K2 är också ett lämpligt regelverk för företag med få 

delägare. En annan viktig aspekt gällande företagets användning och intressenter är möjlighe-

ten att göra jämförelser av redovisningen mellan olika år. Vår studie visar att K2 är ett lämp-

ligt regelverk om användare vill göra sådana jämförelser. Slutsatsen bygger på att K2:s regler 

inte ger utrymme för egna bedömningar och att redovisningen därav blir snarlik mellan åren.  

 

K2 innehåller förenklingar och för företag som till exempel vill underlätta periodiseringsarbe-

tet eller skriva av maskiner på fem år, är K2 ett lämpligt regelverk. Vår studie visar att förenk-

lingarna leder till att arbetstiden för redovisningsarbetet minskas och därmed minskar kostna-

den för redovisningsarbetet. Företag som vill ha en så billig redovisning som möjligt och inte 

är så noga med redovisningens utförlighet bör tillämpa K2.  

 

En annan viktig aspekt att beakta är företagets redovisningspersonal. Eftersom K2 är regelba-

serat är det ett annorlunda regelverk jämfört med nuvarande regelverk som är principbaserat. 

Det innebär att personer som är vana vid nuvarande regelverk kan ha svårare att trivas med att 

arbeta i K2. K2-regelverket är ett lämpligt regelverk för företag som har redovisningspersonal 

som har lätt för att lära sig nya saker och inte är rädd för förändringar. 
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7.3 Förslag till fortsatt forskning 

Under studiens gång har nya problem och frågeställningar dykt upp som vi inte besvarar i den 

här studien. K-projektet är ännu inte färdigställt och vi anser att det finns många intressanta 

saker att studera kring projektet och regelverken även i framtiden. 

 

Till att börja med tycker vi att Bokföringsnämnden gjorde en miss som gav ut förenklingsal-

ternativet K2 innan huvudalternativet K3. Vi tror att attityderna mot K2 hade varit mer positi-

va om regelverken färdigställts samtidigt eftersom förenklingarna hade tydliggjorts vid en 

direkt jämförelse mellan K2 och K3. Det vore därför intressant att studera hur K2 upplevs 

efter att K3 färdigställts.   

 

Någonting som vi finner intressant att ta upp är indelningen av mindre och större företag. Vi 

tycker att Årsredovisningslagens indelning av större och mindre företag drar gränsen för vad 

som anses som större företag alldeles för högt. Om K3 är tänkt att vara huvudregelverk finner 

vi det konstigt att den största delen av Sveriges företag får tillämpa K2 i och med att de är 

mindre företag. Vi ser en risk med att K-regelverken delas in efter Årsredovisningslagens 

indelning av större och mindre företag om för många företag väljer förenklingsalternativet 

K2. En intressant studie vore att titta på hur många och vilken typ av företag som väljer att 

tillämpa K2-regelverket respektive K3-regelverket.  

 

Vi har i vår studie nämnt att intressenternas roll är viktig att beakta vid valet mellan K2 och 

K3. Det vore intressant att studera olika intressenters syn på regelverken och om det finns 

några skillnader mellan olika intressenters syn på regelverken.  

 

Nedan redovisas konkreta forskningsfrågor som framtida forskare kan använda sig av. 

 

 Hur upplevs K2? (när K3 är färdigställt)  

 

 Hur många eller vilka företag väljer K2 respektive K3 bland de företag som ligger i 

gränslandet mellan att vara ett mindre respektive större företag?  

 

 Hur upplever användare och intressenter förenklingsalternativet K2 jämfört med det 

mera utförliga K3? 
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BILAGOR  
    

Bilaga 1: Frågeguide till intervjuerna  

1. Berätta om Era arbetsuppgifter och Er organisation. 

 

2. Hur många av Era kunder kan tillämpa K2 och hur stor del av dem gör det i dagsläget?  

 

3. Hur upplever Ni K2-regelverket? 

 

4. Berätta om hur Ni upplever att attityderna gentemot K2 är i Er bransch?  

 

5. Hur upplever Ni skillnaderna mellan K2 och nuvarande rekommendationer angående 

enkelhet? 

 

6. Vilka fördelar ser Ni med K2? 

 

7. Vilka nackdelar ser Ni med K2? 

 

8. Vilka förväntningar hade Ni på K2 och på vilket sätt har K2 svarat mot de 

förväntningarna? 

 

9. Vill Ni lägga till något ytterligare angående Era upplevelser av K2? 

 

Följdfrågor som ställdes under intervjuerna 

 

 Vad anser Ni om att K2 samlar alla reglerna i ett dokument? 

 

 Hur kommer Ni att gå tillväga vid valet om att tillämpa K2 eller K3 på Era kunder?  

 

 Hur upplever Ni strukturen med K3 som huvudregelverk och K2 som förenklingsre-

gelverk?  

 

 Vad anser Era kollegor på kontoret om K2?  

 

 Hur resonerar Ni kring framtiden med regelverken?  

 

 Hur tycker Ni att personer ska resonera vid valet mellan K2 och K3? 

 

 Hur upplever Ni att K2 ger en rättvisande bild? 

 

 På vilket sätt är K2 underskattat?  

 

 Vad har Ni för förväntningar på K3? 

 

 På viket sätt skiljer sig K2 mot K3? 


