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Förord	  
 
Vi vill tacka alla de som har bidragit till skapandet av denna uppsats. Vi riktar främst ett tack 
till de respondenter som avsatte tid till intervjuer och därmed möjliggjorde att uppsatsens 
syfte kunde uppfyllas. Vi vill även ta tillfället i akt och tacka våra handledare Emmeli 
Runesson och Jan Marton för goda råd samt handledning genom hela uppsatsen. Slutligen vill 
vi tacka familj och vänner för stöd under uppsatsens gång.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________  ____________________________ 
Anna Johansson   Sebastian Dolck 
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Sammanfattning	  
	  
Examensarbete i företagsekonomi, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, Extern 
redovisning och Företagsanalys, Magisteruppsats, VT 2010  
 
Författare: : Anna Johansson och Sebastian Dolck 
Handledare: Emmeli Runesson och Jan Marton 
Titel: K2 – Varför inte? 
 
Bakgrund och problem: Ett sedan länge identifierat problem på redovisningsområdet är den 
oproportionerligt höga kostnaden mindre företag har för att uppfylla kraven på finansiell 
rapportering, relativt nyttan de har av de rapporter som skapas. Många gånger handlar mindre 
företags problem med redovisningen också om den mängd redovisningsval som karaktäriserar 
äldre normering på området, och som skapats i syfte att tillgodose informationskrav som 
sällan finns i de mindre bolagen. Dessa problem har föranlett utarbetandet av en ny nationell 
redovisningsreglering, med tydliga förenklingsambitioner för mindre bolag, kallat K2-
regelverket. Efter att K2-regleringen lanserades i slutet av år 2008 har det stått mindre 
aktiebolag fritt att använda sig av den nya förenklade regleringen, eller den äldre mer 
omfattande normeringen, fram tills det kommande alternativet K3 presenterats och blir 
alternativet till K2. Endast ett fåtal procent av de företag som tillåts använda sig av det 
förenklade regelverket har dock valt att göra det, något som tyder på att förenklingarna inte 
varit adekvata eller att normgivaren inte nått ut med sitt budskap. 
 
Syfte: Uppsatsens syfte är att besvara vår frågeställning: Vilka är de bakomliggande 
orsakerna till mindre företags val om tillämpande av K2-regelverket? 
 
Avgränsningar: Geografiska avgränsningar har gjorts p.g.a. behovet av personliga intervjuer. 
 
Metod: Empiriska undersökningar har genomförts i form av personliga intervjuer. Dessa 
intervjuer har genomförts med den som för respektive företag har tagit beslutet att tillämpa, 
respektive inte tillämpa, K2-regelverket i bolaget. Fem bolag som har tillämpat K2 och fyra 
bolag som inte har valt att gå över till den nya regleringen har undersökts. 
 
Resultat och slutsatser: Ett antal orsaker har identifierats bakom det låga användandet av 
K2-regelverket, varav den största sannolikt är okunskap eller låg prioritet av 
redovisningsfrågor bland beslutsfattare internt på företagen. Förenklingarna har, enligt de 
praktiker som är insatta, i detta fall inte heller ansetts utgöra väsentliga skillnader från den 
äldre normeringen, varför en snabb övergång inte ansetts prioriterad. Att företags 
beslutsfattare inväntar ett antal pågående utredningars effekt på K2-regelverket, samt även 
möjligheten att jämföra K2 med det kommande K3-regelverket, har dock i vår studie visat sig 
vara en tämligen ovanlig anledning till det låga användandet av K2-regleringen idag. 
 
Förslag till fortsatt forskning: Det kan vara intressant att undersöka hur de större och mer 
avancerade företagen i målgruppen, som i högre utsträckning påverkas av en övergång till K2, 
resonerar inför valet mellan K2 och K3 i framtiden. Det kan även vara intressant att 
undersöka huruvida det finns andra områden inom administrativa krav på mindre bolag där 
förenklingar skulle få större genomslagskraft både kostnadsmässigt och i mottagande av 
företagen.
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1. INLEDNING	  
Ambitionen med inledningen är att väcka läsarens intresse för uppsatsens ämne och skapa en 
förståelse för problemformuleringens aktualitet. Med ett avstamp i en internationell och 
alltmer konvergerande redovisningsreglering syftar inledningen till att tillhandahålla en 
kontext i vilken problemformuleringen har sin grund. Avsnittet ger även läsaren en bild av 
vad uppsatsens syfte är samt hur uppsatsen disponeras. 

1.1. 	  Bakgrund	  
I en alltmer globaliserad värld, där både företagande och riskkapital rör sig över 
nationsgränserna, ställs högre krav på samstämmighet i relaterade regelverk länder emellan. 
Harmoniseringen av redovisningsregler tar sig uttryck främst genom International Accounting 
Standards Boards (IASB:s) redovisningsstandarder, International Financial Reporting 
Standards (IFRS), som successivt godkänns av Europaparlamentet för att appliceras på 
Europeiska Unionens (EU) medlemsstater. Reglerna är tvingande för större, främst 
börsnoterade, företag men får användas även av mindre aktiebolag. (Marton et al., 2008) 
 
Regelkonvergensen syftar till ökad jämförbarhet och tillförlitlighet av räkenskaperna oavsett 
ursprungsland, och riktar sig främst till investerare samt andra intressenter som är 
karaktäristiska för publika aktiebolag (Marton et al., 2008). IASB arbetar med att också för 
mindre företag ta fram ett internationellt regelverk, liknande IFRS, för att öka jämförbarheten 
länder emellan även bland dessa bolag (Evans et al., 2005). För många mindre bolag, utanför 
börsen, är dock inte behovet av så komplicerade och utförliga redovisningsmetoder som 
IASB:s regelverk skulle innebära lika väsentligt, och ofta blir kostnaderna hänförliga till 
omfattande finansiell rapportering mycket betungande samtidigt som nyttan är begränsad. 
Den relativt höga kostnaden bidrar, tillsammans med ett i vissa fall mindre behov av extern 
finansiell kommunikation på grund av företagens natur – såsom att det endast finns ett fåtal 
intressenter som i många fall redan har god insyn i bolaget – till att det finns ett behov av 
förenklingar i regelverken för finansiell rapportering för vissa bolag. (Marton et al., 2008) 
 
Ett av Europeiska rådets mest centrala uttalade mål för EU-områdets utveckling är att främja 
vad de kallar Small and Medium-sized Enterprises (SME:s)1 som utgör 99% av alla företag 
inom unionen (ec.europa.eu). Som ett led i att underlätta företagande, och skapa ett 
entreprenörsvänligt klimat inom EU, har Europeiska Rådet uttalat ett mål att minska 
kostnader förknippade med administration och ekonomisk rapportering, till följd av EU:s 
regelverk för mindre aktiebolag med 25% till år 2012 (www.riksdagen.se).  
 
I Sverige har regeringen sedan 2007 satt ett liknande mål för minskning av administrativa 
kostnader, som uppkommer till följd av statliga regler, med 25 %. Målet ska dock vara 
uppfyllt redan 2010 (regeringen.se1). En betydande orsak till administrativa kostnader som 
identifierats för bolag som enligt definitionen i BFNAR 2006:11 är att anse som ett mindre 
företag, är även för svenska företag den finansiella rapporteringen och regleringen kring 
denna (regeringen.se2). Definitionen av ett mindre bolag är att ett företag är mindre om det för 
de två senaste räkenskapsåren inte överstigit två av kriterierna: medelantal anställda är mindre 
än 50, balansomslutningen är mindre än 25 Mkr eller omsättningen är mindre än 50 Mkr 
(BFNAR 2006:11). 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Definition enligt: Recommendation 2003/361/EC	  



	  
	  

	  2	  

 
En utveckling för att uppnå förenkling och strukturering av redovisningsfrågor startades år 
2004 i och med att Bokföringsnämnden (BFN) började utreda redovisningsnormerna för 
svenska företag. Det så kallade K-projektet identifierar fyra olika kategorier av företag, och 
ska resultera i lika många regeluppsättningar anpassade för de specifika kategorierna som 
benämns kategori 1, 2, 3 och 4. Att indela redovisningsreglerna utifrån olika bolagstyper är en 
ny riktning av BFN i förhållande till den tidigare, där man indelade normeringen efter 
redovisningsområden (www.bfn.se1). De regler som tidigare tillämpats är 
Årsredovisningslagen (ÅRL), allmänna råd, rekommendationer och uttalanden från BFN, 
samt i förekommande fall kompletterande tolkningar och uttalanden från FAR SRS och 
Redovisningsrådet (RR) (Månsson & Ohlson, 2008) – ett råd som sedan 2007 är upplöst, men 
vars rekommendationer alltjämt har betydelse för företag som inte följer International 
Accounting Standards (IAS) utgivna av IASB. Att användaren skall behöva inhämta 
information från många olika instanser har BFN velat undvika i och med K-bestämmelserna, 
där hela regelverket istället finns samlat i ett dokument. (www.bfn.se2) 
 
Aktiebolag som enligt definitionen i BFNAR 2006:11 är mindre företag får i framtiden 
använda antingen bestämmelserna i K3 eller de förenklade reglerna i K2, beroende på vad 
som anses ge mest rättvisande bild av bolagets finansiella ställning (Månsson & Ohlson, 
2008). K3-regelverket är under konstruktion och arbetas fram med den av IASB framtagna 
IFRS för SME:s som utgångspunkt (www.bfn.se3) och blir ett avancerat och omfattande 
huvudalternativ för alla svenska aktiebolag. Det förenklade K2-regelverket stod dock färdigt 
att tillämpas i sin första skepnad redan inför rapporter lämnade per 2008-12-31. K2-
regelverket är regelbaserat, vilket innebär en förenkling för användaren som inte blir lika 
beroende av tolkningen som vid tillämpning av de tidigare principbaserade reglerna – där 
avvägningar, praxis och god sed var mer centrala. (Månsson & Ohlson, 2008) 
 

1.2. Problemdiskussion	  
Aktiebolag som i framtiden ska välja mellan K2 och K3 får, om de inte anser att den redan 
färdigställda K2-regleringen är lämplig för deras företag, använda sig av de gamla reglerna 
från RR och BFN under en övergångsperiod innan samtliga tillämpliga K-regler står färdiga. 
Oavsett vilken av regleringarna som används måste de appliceras i sin helhet, och företag kan 
således inte välja de regler som bäst lämpar sig i enskilda situationer. (Månsson & Ohlson, 
2008) Även om beslutsfattare idag inte kan göra en jämförelse mellan K2- och K3-
regelverken torde valet i teorin var enkelt då BFN i utformningen av K2-regelverket fokuserat 
på de mindre företagens behov, medan K3-regelverket kommer karaktäriseras av mer 
omfattande möjligheter men också av en redovisning som ofta är mer elaborerad och 
avancerad än vad mindre företag har behov av. Flera studier visar även att mindre företag har 
ett lägre behov av en elaborerad redovisning (Page, 1984; Friedlob & Plewa, 1992; Maingot 
& Zeghal, 2006), då mindre bolag ofta präglas av okomplicerade bedömningar i 
redovisningen och en låg grad av informationsassymmetri (Collis et al., 2001). 
 
Trots att det vid omdaning av redovisningsreglerna från normgivarens sida lagts stor tonvikt 
på att förenkla redovisningsarbetet för mindre företag har märkbart få företag bytt från de 
gamla svåröverblickbara reglerna till de nya förenklade K2-reglerna. Det är anmärkningsvärt 
att endast ett fåtal procent av de mindre företagen valt att byta till en reglering vars främsta 
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syfte är att förenkla och leda till kostnadsbesparingar. (Czura & Ström, 2009; Olsson & 
Stigebrandt, 2009) 
 
En till synes intressant fråga att ställa är varför det är relativt få företag som har valt att börja 
tillämpa de regler som syftar till att minska de administrativa kostnaderna förknippade med 
redovisningen. Går det att identifiera specifika orsaker bakom den modesta övergången till 
K2-regelverket? Finns det några orsaker till att företagen väntar med att övergå till ett 
regelverk som de ändå inom kort kommer att bli tvingade att tillämpa? Då det låga antalet K2-
användande företag ter sig paradoxalt med tanke på regelverkets förenklingsambitioner, har 
det uppstått tänkbara förklaringar kring varför företag väljer att vänta med att övergå till det 
nya regelverket. En av dessa är att företagen inväntar K3-regelverket för att se om de är 
aktuellt att välja att tillämpa det regelverket istället. En annan förklaring är att företagen 
inväntar SamRoB-utredningen, en utredning om huruvida redovisningen skall frikopplas från 
beskattningen, som kan komma att påverka K2-regelverket i den utsträckningen att 
regelverket förändras. Ytterligare en förklaring är att företagen helt enkelt inte är medvetna 
om det nya förenklade regelverket, alternativt inte har tid att sätta sig in i det, och därmed 
fortsätter i gamla banor. Då debatten på området främst drivs av akademiker och experter 
inom redovisningsområdet, kan frågan ställas huruvida deras syn på K2-regelverket korrelerar 
med den som präglar beslutsfattare på företagen. 
 

1.3. 	  Frågeställning	  
Ovanstående bakgrund och problemdiskussion har lett fram till följande frågeställning: 
 

• Vilka är de bakomliggande orsakerna till mindre företags val om tillämpande av K2-
regelverket? 

 

1.4. Avgränsningar	  
Geografiska avgränsningar har gjorts då endast företag i Göteborg med omnejd har studerats. 
Avgränsningen gjordes på grund av behovet av personliga intervjuer för att kunna uppnå 
uppsatsens syfte. 
 

1.5. 	  Fortsatt	  disposition	  
Kapitel 2 – Metod 
Metodavsnittet avser att bringa klarhet i tillvägagångssättet vid skapandet av uppsatsen. 
Uppsatsens arbetsgång kommer beskrivas, men även val av företag, insamlingen av data samt 
studiens trovärdighet kommer behandlas. 
 
Kapitel 3 – Referensram 
Referensramen ämnar presentera relevanta teorier inom ämnet, samt ge läsaren en förståelse 
för problemformuleringens kontext. Inledande får läsaren en bakgrund till K-projektet som 
sedan följs av en fördjupning i K3-regelverket samt K2-regelverket. Därefter redovisas även 
en jämförelse med tidigare normer med fokus på väsentliga skillnader. Avslutningsvis 
behandlas tidigare forskning och debatten som förts på området både inför och efter 
lanseringen av K2-regelverket. 
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Kapitel 4 – Empiri 
I detta kapitel presenteras studiens empiriska material i form av sammanställningar av de 
intervjuer som genomförts. Inledningsvis presenteras de respondentföretag som valt att 
övergå till K2-regelverket, för att sedan åtföljas av bolag i motsvarande branscher som inte 
tillämpar K2. Företagen presenteras separat för att ge läsaren en tydligare uppfattning om hur 
det resonerats över K2-regleringen i de enskilda fallen. 
 
Kapitel 5 – Analys 
De nio intervjuade företagen kommer i detta analysavsnitt delas in i två grupper, K2 
respektive icke K2, och behandlas utifrån de underrubriker som använts i empiriavsnittet. 
Läsaren kommer härmed få en översiktlig bild av de åsikter och mönster som identifierats 
bland respondenterna i respektive grupp, samt de generella mönster som identifierats i 
samtliga respondenters svar. 
 
Kapitel 6 – Slutsats 
I avsnittet förs en diskussion kring uppsatsens frågeställning som sedan besvaras i en slutsats. 
Syftet är att slutsatsen skall sammanfatta studiens bidrag i debatten kring tänkbara 
anledningar bakom det begränsade användandet av K2-regleringen. Avslutningsvis 
presenteras förslag till fortsatt forskning på området. 
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2. METOD	  
Metodavsnittet avser att bringa klarhet i tillvägagångssättet vid skapandet av uppsatsen. 
Nedan kommer uppsatsens arbetsgång beskrivas, men även val av företag, insamlingen av 
data samt studiens trovärdighet kommer behandlas. 

2.1. Arbetsgången	  

 
    Figur 1 – Arbetsgången (egen källa) 
 
Figuren ovan illustrerar studiens arbetsgång. Studien inleddes med val av ämne för att 
sutligen resultera i en analys och slutsats baserat på empirin knuten till referensramen. 
 

2.2. 	  Val	  av	  företag	  
Initialt identifierade vi de mindre företag i Göteborgs kommun som valt att tillämpa K2-
regelverket. Företagen identifierades genom en sökning i Affärsdata med kravet att uppfylla 
kriteriet för att vara ett mindre aktiebolag enligt BFNAR 2006:11, samt befinna sig i 
Göteborgs kommun. Ur företagsurvalet gick vi därefter igenom varje företags årsredovisning 
som avsåg år 2009 alternativt 2008, för att kunna identifiera vilka som valt att tillämpa K2-
regelverket. För att få ett representativt urval försökte vi i största möjliga mån välja företag ur 
olika branscher. De utvalda företagen kontaktades sedan via telefon i syfte att boka intervjuer 
med den person eller de personer som ansvarar för val av använd redovisningsreglering. Detta 
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resulterade i bokade intervjuer med fem företag i olika branscher som tillämpade K2. Därefter 
identifierade vi fyra företag som valt att inte tillämpa K2 i motsvarande branscher som de 
redan utvalda företagen. Intervjuer bokades även med representanter från dessa företag. Vi 
valde att kontakta företag i motsvarande bransch för att få möjlighet att undersöka och 
identifiera om det fanns någon speciell anledning i en specifik bransch som hade påverkan i 
beslutet att tillämpa respektive inte tillämpa K2-regelverket. De representanter som vi har valt 
att intervjua är de personer som har fattat det reella beslutet att tillämpa respektive inte 
tillämpa K2-regelverket i respektive bolag. 
 
Sammanlagt genomfördes intervjuer med nio företag, varav fem valt att tillämpa K2-
regelverket och fyra valt att inte göra det. De företag som vi intervjuat befinner sig enligt 
Affärsdata i fem olika branscher, ekonomikonsult [redovisning och bokföring], 
datakonsult/utgivning av annan programvara, dataprogrammering, byggande av bostadshus 
och andra byggnader samt specialiserad butikshandel med cyklar. Anledningen till att endast 
nio företag har intervjuats är att ingen beslutsfattare bland mindre företag i Göteborgs 
kommun – som verkade inom branschen specialiserad butikshandel med cyklar och inte 
tillämpade K2-regelverket – hade möjlighet att ställa upp på en intervju. Då företagens svar 
inte varierade i någon större utsträckning gjordes bedömningen att nio företag var ett 
tillräckligt stort urval för att med bibehållen validitet uppnå syftet med vår studie. 
 
Två av de företag som tillämpar K2-regelverket ville vara anonyma i studien, varav ett företag 
benämns ”Ekonomikonsult” och ett ”IT-konsult”. I tabellen nedan presenteras de nio företag 
som vi intervjuat.  
 

INTERVJUER 

K2 Ev. Extern 
beslutsfattare 

Respondent Bransch 

”Ekonomikonsult” – ”Ekonomikonsult” Redovisning/Bokföring 

Kaigan Löftadalens 
Ekonomiservice 

Maria Johansson Datakonsult/utgivning av 
programvara 

”IT-konsult” Anonym ”Revisor” Dataprogrammering 

DeLars Arctic Wikensjö 
Ekonomi 

Lars-Åke 
Wikensjö 

Byggande av bostadshus 
och andra byggnader 

Gamlestadens Perfect Cykel 
& Motor 

Bokföringsbyrå 
Leif Landhquist 

Ludmila 
Romanova 

Specialiserad 
butikshandel med cyklar 

Icke K2 

LvS Ekonomikonsult – Lena von Sydow Redovisning/Bokföring 

Excellent System – Ewa Sidor Datakonsult/utgivning av 
programvara 

NE-Solutions Christian Fors 
Ekonomitjänst 

Christian Fors Dataprogrammering 

PO Hansson Bygg – Mats Ranäng Byggande av bostadshus 
och andra byggnader 

Tabell 1 – Intervjuer (egen källa) 
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2.3. Insamling	  av	  data	  

2.3.1. Kvalitativ	  och	  kvantitativ	  ansats	  
Det finns två olika ansatser, kvantitativ och kvalitativ. Skillnaden vid tillämpning av de olika 
ansatserna är avseende insamling, bearbetning och analys av materialet. Kvantitativ ansats 
används i huvudsak vid mätning av data och statistik, medan den kvalitativa ansatsen lämpar 
sig bättre vid insamling av ”mjuk” data såsom individers åsikter och resonemang. Kvantitativ 
ansats lämpar sig då forskaren avser att mäta något, jämfört med kvalitativ ansats som är 
bättre då forskaren skall undersöka varför något förhåller sig på ett visst sätt. (Patel & 
Davidsson, 2007)  
 
Kvalitativ metod innebär att forskaren studerar en individ eller en grupp, vilket resulterar i en 
analys. Syftet i en kvalitativ undersökning är att beskriva, analysera och förstå objektet som 
studeras. Det som kännetecknar den kvalitativa metoden är hur forskaren genom studier av 
beteende tolkar sig fram till en teori. Den kvalitativa studien lämpar sig vid frågeställningar 
som avser att studera en individ eller en grupps förhållning till ett visst fenomen. (Lundahl & 
Skärvad, 1999) I vår studie lämpar det sig således att tillämpa en kvalitativ ansats då vi avser 
att studera fenomenet varför så få företag valt att tillämpa K2-regelverket. Företagens 
förhållning till det nya K2-regelverket är det som ämnas studeras genom intervjuer med den 
person eller de personer som fattat beslutet att tillämpa respektive inte tillämpa regelverket.  

2.3.2. Intervjuprocessen	  
Intervjun är en av flera metoder som kan användas för att samla in data, och är ett sätt att få 
insikt i den studerades syn på det som undersöks. (Kvale & Brinkmann, 2009) Det finns flera 
olika former av intervjuer och de kan skilja sig i grad av standardisering respektive 
strukturering. Standardisering avser i vilken grad frågornas ordningsföljd, formulering och 
innehåll är bestämt på förhand. Strukturering avser i vilken grad frågorna är formulerade som 
öppna eller slutna, och således i vilken utsträckning respondenten kan svara på flera olika sätt. 
(Andersen, 1994) 
 
Vi har valt att utföra intervjuer för att samla in data till empiriavsnittet då vi anser det vara 
mest lämpligt med tanke på uppsatsens syfte. Intervjuerna som utförs är relativt 
standardiserade genom att vi har samma frågemanus att utgå ifrån vid samtliga intervjuer med 
respektive respondent. Härmed ställs samma frågor till varje företag och i samma 
ordningsföljd. Dock har vi använt oss av två olika frågemanus då vi har varit tvungna att 
omformulera frågorna något utifrån om företaget tillämpar respektive inte tillämpar K2-
regelverket. Frågornas kontenta och syfte är dock i regel alltjämt densamma. Anledningen till 
att vi försökt göra intervjuerna relativt standardiserade är att vi senare skall kunna jämföra 
företagen på ett rättvisande sätt.  
 
Gällande grad av strukturering är intervjuerna semistrukturerade, vilket innebär att de till viss 
del är öppna. Frågorna är inte formulerade så att respondenterna är fria att sväva ut helt 
ohämmat, utan är begränsade genom frågeställningen att hålla sig inom vissa ramar. En 
semistrukturerad intervju medger att vi har möjlighet att se till att respondenten fokuserar på 
den centrala frågeställningen, och genom ett standardiserat frågemanus i kombination med 
följdfrågor kan vi säkerställa att vi får liknande samt jämförbar information från de olika 
företagen. 
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I första hand har vi försökt att få intervjuer med våra respondenter där vi haft möjlighet att 
träffa dem fysiskt öga mot öga vid intervjun. I andra hand har vi fått nöja oss med att ha 
telefonintervjuer med de respondenter som geografiskt har befunnit sig för långt bort. Åtta 
intervjuer har utförts genom att vi har träffat respondenten vid ett tillfälle som varat ungefär 
en timma. En intervju har dock utförts via telefon och även denna tog cirka en timma.  

2.3.3. Sammanställning	  av	  intervjumaterial	  
Vi har efter respektive intervju sammanställt den information respondenterna gav genom att 
utveckla det som en av oss antecknade på datorn under intervjuerna, medan den andra förde 
intervjun. Därefter har vi tillsammans korrekturläst texten för att sedan lyssna igenom den 
inspelade intervjun och säkerställa att vi har sammanställt intervjun på ett rättvisande sätt. I de 
fall det har varit aktuellt att få kompletterande information i efterhand har en korrespondens 
förts med respondenten via e-mail. 
 
Gällande redovisningen av empirin valde vi att presentera varje företag för sig, eftersom vi 
anser att det i och med studiens syfte är ett bra sätt att presentera intervjuunderlaget på. Vi vill 
genom en sådan disposition förmedla den känsla vi fick under intervjuerna av hur väl 
respondenterna kände till K2-regleringen och hur resonemanget bakom valet hade förts. När 
intervjumaterialet sammanställdes valde vi att dela in varje intervju under fyra rubriker för att 
läsaren lättare skulle kunna inhämta informationen i texten. De fyra områdena valdes utifrån 
ett kronologiskt perspektiv. Inledande har vi valt att kortfattat presentera företaget för att 
läsare skall få en uppfattning om storleken på företaget samt vilken verksamhet de bedriver. 
Under det första området, ”kännedom och information”, beskriver vi inledande den 
beslutsfattande personens kännedom om K2-regelverket, hur denna information har inhämtats 
samt företagets delaktighet. Vidare presenteras under ”avgörande vid beslut” vilka 
anledningarna var till företagets beslut att tillämpa respektive inte tillämpa K2-regelverket. 
Därefter har vi valt att ge respondentens syn på företagets behov av förenkling i 
redovisningen samt deras uppfattning om normgivaren har lyckats uppfylla 
förenklingsambitionen på ett bra sätt, under rubriken ”behov av förenkling och normeringens 
måluppfyllelse”. Avslutningsvis presenteras, under rubriken ”beaktande vid framtida 
utveckling”, synen på det framtida valet mellan K2 och K3 samt den påverkan som andra 
utredningar kan ha på K2-regelverket. Anledningen till att vi har valt att fokusera på dessa 
fyra områden är att de ger en bra överblick och förståelse, då informationen presenteras i en 
kronologisk ordning och därigenom skapas en röd tråd. 

2.3.4. Analys	  av	  data	  
Vid analys av empirin har vi valt att följa liknande rubriksättning och upplägg som i 
empiriavsnittet för läsaren lättare ska kunna tillgodogöra sig analysen. Således används 
rubrikerna ”beslutsfattare”, ”kännedom och information”, ”avgörande vid beslut”, ”behov av 
förenkling och normeringens måluppfyllelse” samt ”beaktande vid framtida utveckling”. 
Utifrån dessa rubriker valde vi att först presentera K2-företagen, därefter icke K2-företagen 
för att slutligen göra en sammanställning i ”allmänt” av mönster som kunde skönjas bland 
samtliga respondenter.  I analysavsnittet har vi i största möjliga mån utifrån empirin försökt 
att skönja mönster bland de nio olika respondenterna och styrka dessa mönster genom 
återkopplingar till referensramen. För att överskådligt presentera identifierade mönster har vi 
valt att använda oss av tabeller som översiktligt visar det som redovisats i empirin. 
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2.4. Studiens	  trovärdighet	  
Vid en kvalitativ studie är det inte nödvändigt att vid repeterade mätningar få samma resultat i 
lika stor utsträckning som vid en kvantitativ studie, då en kvalitativ studie syftar till att skapa 
en förståelse snarare än ett statistiskt säkerställt resultat. Följaktligen är inte reliabilitet och 
validitet lika viktigt vid en kvalitativ studie som vid en kvantitativ dito. (Holme & Solvang, 
1997) 

2.4.1. Reliabilitet	  
Reliabilitet innebär att studiens resultat och dess tillförlitlighet är konsekvent, och således om 
samma resultat hade uppnåtts av andra forskare vid ett annat tillfälle. Vid en kvalitativ 
intervju tar sig reliabiliteten uttryck i huruvida den intervjuade är benägen att ändra sitt svar 
under intervjun samt att svaret som ges vid en intervju är liknande vid ett annat tillfälle och 
med en annan intervjuare. Ledande frågor är något som kan påverka reliabiliteten då 
intervjuaren i en specifik situation leder in respondenten till att svara på ett visst vis. En hög 
reliabilitet motverkar att subjektivitet uppstår i intervjun. Forskaren tvingas dock göra en 
avvägning där kreativitet och variation får offras till förmån för hög reliabilitet. (Kvale & 
Brinkmann, 2009) 
 
I studien undersöks ett särskilt fenomen vid ett särskilt tillfälle genom intervjuer. Det är 
således svårare att uppnå en hög reliabilitet vid en kvalitativ intervju då den intervjuade 
förmodligen inte hade gett samma svar vid ett annat tillfälle med en annan intervjuare. I 
studien har vi dock i största möjligaste mån försökt uppnå en hög reliabilitet genom att 
undvika att ställa ledande frågor och även be respondenterna svara på vissa frågor med en 
längre tidshorisont i åtanke. 

2.4.2. Validitet	  
Med validitet avses i en mätning frånvaron av systematiska mätfel. Validitet kan delas in i 
inre respektive yttre validitet. Inre validitet uppnås när det mätinstrument som används, 
exempelvis frågeformuläret vid en intervju, mäter det som avses mätas på ett adekvat sätt. 
Yttre validitet syftar istället på i vilken utsträckning svaren korrelerar med verkligheten. 
(Lundahl & Skärvad, 1999) Det som skall säkerställas är att forskaren verkligen undersöker 
det som faktiskt avsågs att undersökas (Patel & Davidsson, 2009), medan validiteten således 
är giltigheten i den studie som utförts. Forskaren kan säkerställa giltigheten genom att 
ständigt ifrågasätta, kontrollera och teoretiskt tolka sina resultat. (Kvale & Brinkmann, 2009) 
 
Validitet har uppnåtts i uppsatsen då vi noggrant bearbetat frågemanus före intervjuerna för 
att säkerställa att det mäter vad det är avsett att mäta. Vidare har vi ställt samma frågor till de 
olika företagen som tillämpar K2-regelverket samt haft en liknande uppsättning frågor för 
dem som inte tillämpar K2-regelverket. För att kunna säkerställa att vi inhämtat samt 
sammanställt informationen från intervjuerna på ett korrekt sätt har vi valt att låta en av oss 
föra anteckningar på en dator samtidigt som den andre ställer frågor och för intervjun, något 
som gjort att vi kunnat vara fokuserade på våra respektive uppgifter. Dessutom har vi valt att 
spela in alla intervjuerna för att kunna säkerställa giltigheten genom att i efterhand på ett 
riktigt sätt kunna sammanställa vårt material från intervjuerna.     
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3. REFERENSRAM	  
Referensramen ämnar presentera relevanta teorier inom ämnet, samt ge läsaren en förståelse 
för problemformuleringens kontext. Inledande får läsaren en bakgrund till K-projektet som 
sedan följs av en fördjupning i K3-regelverket samt K2-regelverket. Därefter redovisas även 
en jämförelse med tidigare normer med fokus på väsentliga skillnader. Avslutningsvis 
behandlas tidigare forskning och debatten som förts på området både inför och efter 
lanseringen av K2-regelverket. 

3.1. Bokföringsnämndens	  K-projekt	  
Bokföringsnämnden påbörjade år 2004 K-projektet, ett projekt som syftade till att underlätta 
för företagen genom att begränsa antalet regelkällor att beakta vid redovisningen (Broberg, 
2008). Projektet medförde att normgivningen arbetades fram på ett nytt sätt då K-regelverken 
är uppbyggda runt bolagskategorier och inte utifrån redovisningsområden som tidigare 
normer. K-projektet innebar att fyra olika kategorier skulle skapas där företagen skulle 
klassificeras utifrån dess företagsform eller storlek; Kategori 1 (K1), Kategori 2 (K2), 
Kategori 3 (K3) samt Kategori 4 (K4) blev benämningarna på de olika regleringarna. Ett 
företag kan välja att tillämpa regleringen för en kategori som är högre, trots att det är 
kvalificerat för en lägre kategori, medan det är förbjudet att göra det omvända. K-regelverken 
innebär att all reglering som företaget skall följa finns samlat i ett dokument, och det 
regelverket som används skall tillämpas i sin helhet. (www.bfn.se1)  
 
Kategori 4 (K4) 
Börsnoterade aktiebolag eller internationella koncerner ska följa de så kallade K4-
bestämmelserna. Dessa är direkta översättningar av IASB:s befintliga internationella 
redovisningsstandarder – IFRS – och utgör alltså inte någon nyhet i företagens finansiella 
redovisning. (Månsson & Ohlson, 2008) 
 
Kategori 3 (K3) 
Aktiebolag som är att anse som större bolag enligt BFNAR 2006:11, men inte är sådana bolag 
som träffas av beskrivningen för K4-reglerna, skall använda K3-regleringen, en reglering som 
ännu är under konstruktion. K3 arbetas fram med den av IASB framtagna IFRS för SME:s 
som utgångspunkt (www.bfn.se3) och är huvudalternativet för alla svenska aktiebolag. 
(Månsson & Ohlson, 2008) 
 
Kategori 2 (K2) 
Aktiebolag som enligt definitionen i BFNAR 2006:11 är mindre bolag får använda antingen 
bestämmelserna i K3 eller de förenklade reglerna i K2, beroende på vad som anses ge mest 
rättvisande bild av bolagets finansiella ställning. K2-regelverket stod färdigt att tillämpas i sin 
första skepnad inför rapporter lämnade 2008-12-31. (Månsson & Ohlson, 2008) 
 
Kategori 1 (K1) 
Enskilda firmor och mindre ekonomiska föreningar (<3 miljoner i omsättning) ska använda 
de så kallade K1-bestämmelserna, en regeluppsättning som, med undantag från reglerna för 
ideella föreningar som upprättar förenklat årsbokslut, stod färdig under 2007. (Månsson & 
Ohlson, 2008) 
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Figur 2 – Illustration av K-reglverken (www.bfn.se1) 

3.2. 	  K3-regelverket	  
Regelverket kommer att vara huvudalternativet för företag som upprättar årsredovisning – 
även större företag som inte enligt EU-förordningen skall tillämpa internationella 
redovisningsregler kommer tillämpa K3-regelverket (Broberg, 2008) – samtidigt som mindre 
företag kommer kunna välja om de vill tillämpa K2-regelverket eller K3-regelverket. K3-
regelverket kommer således att bli en central reglering i K-projektet, men är fortfarande under 
bearbetning och kan ännu inte tillämpas av företagen. K3-regelverket tas fram av BFN med 
IFRS för SME:s som grund, men även till viss del utifrån BFN:s nuvarande regler gällande 
större företag samt Redovisningsrådets rekommendationer RR1-29. Syftet med K3-
regelverket är att det skall vara ett mer användarvänligt och kortfattat regelverk än IFRS. 
(Månsson & Ohlson, 2008) Dock kommer regelverket alltjämt vara principbaserat, i likhet 
med just IFRS, och därför kräva mer kvalificerade användare än vid användandet av K2-
regelverket och K1-regelverket som båda är regelbaserade. (Precht, 2008) Ett principbaserat 
regelverk bygger på att redovisaren besitter tillräcklig kompetens för att göra egna tolkningar 
och bedömningar om vad som är väsentligt och hur rättvisande bild ska uppnås, medan det 
regelbaserade regelverket karaktäriseras av tydligare riktlinjer, konkreta beloppsgränser och 
begränsade möjligheter till egna avvägningar. (Månsson & Ohlson, 2008) Således kommer 
kravet på att ge en rättvisande bild vara i större fokus för de företag som tillämpar K3 i 
relation till de som tillämpar något av de andra regelverken ur de lägre kategorierna (Broberg, 
2008). 
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3.3. 	  K2-regelverket	  
Mindre företag får från och med 2008-12-31 välja att upprätta sin årsredovising enligt BFN:s 
allmänna råd, BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag (K2). De mindre företag 
som inte tillåts använda K2-regelverket är publika aktiebolag samt aktiebolag som är 
moderbolag i en större koncern. (BFNAR 2008:1, 1.1) Definitionen på mindre företag är 
enligt BFNAR 2006:11 de företag som inte är större företag. För att klassificeras som ett 
större företag skall minst två av följande kriterier vara uppfyllda:  
 

− Medelantalet anställda har under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått 
till mer än 50 

− Balansomslutningen har vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer 
än 25 miljoner kronor 

− Nettoomsättningen i företaget har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren 
uppgått till mer än 50 miljoner kronor  (BFNAR 2006:11) 

 
Syftet med K2-regelverket är att förenkla för de mindre företagen genom att göra regelverket 
mer användarvänligt. (Precht, 2008) I första hand har normgivaren fokuserat på att förenkla 
för företagen som upprättar redovisningen, och detta har gjorts bland annat genom att 
regelverket är regelbaserat, och således mer standardiserat än ett principbaserat regelverk (se 
stycke 3.2 ”K3-regelverket” ovan). (Månsson & Ohlson, 2008)  
 
Utgångspunkten i regelverket är försiktighetsprincipen, och normalt värderas tillgångarna till 
anskaffningsvärdet vilket gör att redovisaren inte har möjlighet att beakta tidigare tillåtna 
alternativa värderingsmetoder, såsom värdering till verkligt värde. De förenklingar som 
begränsade valmöjligheter medför innebär således även vissa inskränkningar för företagen när 
det gäller att uppvisa en verklighetsnära redovisning. Ytterligare ett sätt att minska reglernas 
omfattning är genom att endast tillåta kostnadsslagsindelad resultaträkning och därmed 
begränsa antalet valmöjligheter samt förklaringsbehovet av dessa. (Broberg, 2008) Avsikten 
är att förenklingarna i huvudsak skall uppnås på följande vis: 
 

− Reglerna presenteras i ett samlat dokument 
− Begränsa antalet tillåtna alternativ 
− Förenkla och förtydliga de enskilda reglerna 
− Färre tilläggsupplysningar 
− Tydliga väsentlighetsregler 
− Språkliga och pedagogiska förenklingar  (Månsson & Ohlson, 2008) 

 
K2-regelverket skall tillämpas i sin helhet utan avvikelser, vilket innebär att inga andra 
uttalanden eller rekommendationer tillämpas. I de fall en redovisningsfråga inte är reglerad i 
K2 skall vägledning sökas i regler som behandlar liknande frågor i K2-regelverket. Om inte 
vägledning kan finnas härigenom skall vägledning sökas i de grundläggande principerna 
enligt 2 kap 4 § 1 st ÅRL och grundläggande principer i K2-regelverket. (BFNAR 2008:1, 
1.6.) 
 
De grundläggande redovisningsprinciperna som skall beaktas i K2-regelverket är likt ÅRL 2 
kap 4 §: fortlevnadsprincipen, konsekvent tillämpning, försiktighetsprincipen, 
periodiseringsprincipen, individuell värdering (Post för post principen), bruttoredovisning och 
kvittningsförbud samt kontinuitetsprincipen. Skillnaden är jämfört med ÅRL dock att K2-
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regelverket inte omnämner att användaren skall uppnå kravet på en rättvisande bild, god 
redovisningssed och överskådlighet. (ÅRL 2:2, 2:3) Enligt BFNAR 2008:1 3 kap 2 § anses 
istället att användaren uppnår rättvisande bild samt god redovisningssed då K2-regelverket 
följs.  
 
K2-regelverket skall tillämpas framåtriktat, vilket innebär att det skall tillämpas på alla 
affärshändelser som uppstår från det att regelverket började användas. Exempelvis ska 
inventarier som är uppförda på avskrivningsplan enligt gamla regler innan K2-regelverket 
införs fortsätta behandlas enligt de äldre reglerna tills inventarierna är avskrivna. En 
övergångsproblematik kan uppstå för företagen då de börjar tillämpa K2-regelverket, och 
anledningen är att vissa tidigare tillåtna möjligheter inte accepteras enligt K2-regelverket. 
Balansräkningen skall i dessa fall rensas från tillgången, skulden eller avsättningen som 
tidigare bokförts, samtidigt som förändringen korrigeras mot ingående eget kapital. (se bilaga 
3) (BFNAR 2008:1, 21.2.) 
 

3.4. Skillnader	  mellan	  K2	  och	  tidigare	  normer	  
Det nya K2-regelverket skiljer sig i vissa hänseenden gentemot de regler som mindre företag 
tidigare tillämpade. Utgångspunkten i jämförelsen är i första hand de råd som BFN tidigare 
givit ut avseende redovisning i mindre företag, medan jämförelsen i de fall BFN inte 
behandlat frågan sker gentemot Redovisningsrådets uttalanden och rekommendationer som är 
att anse som god redovisningssed. Många av skillnaderna mellan K2-regleringen och tidigare 
normering innebär dock ingen reell skillnad i praktiken på de mindre företagens redovisning, 
och här presenteras därför endast de skillnader som har störst betydelse både i praktiken och 
principiellt. (Månsson & Ohlson, 2008) 
 
Det nya regelverket tillåter att företag lämnar färre tilläggsupplysningar än tidigare, vilket i 
praktiken innebär att endast de upplysningar som är lagstadgade i ÅRL måste lämnas för att 
uppfylla kravet på uppvisandet av en rättvisande bild. De enda tilläggsupplysningar som 
behöver lämnas vid tillämpning av K2-regelverket är att företagets redovisningsprinciper 
följer ÅRL och K2-regelverket, BFNAR 2008:1, vilken avskrivningstid företaget använder 
för anläggningstillgångar samt vilken princip som tillämpas för tjänste- och 
entreprenaduppdrag. (Drefeldt & Lundqvist, 2008) Enligt K2-regelverket skall en viss 
uppställningsform gällande förvaltningsberättelsen, resultaträkningen och balansräkningen 
användas vid upprättandet av årsredovisningen och inga andra rubriker, underrubriker, 
summeringsrader eller poster annat än de som uppställningsformen anger får tilläggas. 
Benämningen på en rubrik får dock ändras till en viss del om det bidrar till att ge en bättre 
bild av postens innehåll. (Broberg, 2008) 

3.4.1. Skillnader	  som	  inte	  är	  förenliga	  med	  tidigare	  normer	  
De situationer i vilka K2 skiljer sig från tidigare normgivning utgörs främst av förhållanden 
där det tidigare varit tillåtet att välja mellan olika alternativa redovisningsmetoder, men där 
det enligt K2 endast finns ett eller ett fåtal tillvägagångssätt. I ett fåtal situationer utgör dock 
regleringen i K2 en direkt avvikelse mot tidigare normering. Av dessa avvikelser märks 
främst när avsättningar ska redovisas enligt K2-regleringen, något som enligt RR 16 i tidigare 
normer ska göras för både formella och informella åtaganden, men som enligt K2 endast får 
göras vid formella åtaganden. I vissa fall innebär detta att kostnader som tidigare redovisades 
nu inte får tas upp som kostnad enligt K2-regelverket. (Månsson & Ohlson, 2008) 
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En annan avvikelse som i teorin är påtaglig jämfört med tidigare normering är när 
periodisering av en kostnad ska göras. Visserligen överensstämmer K2-reglerna med det sätt 
på vilket periodiseringar enligt praxis görs även enligt tidigare normering, men med en 
skillnad i de fall då en utgift kan kopplas direkt till en kommande inkomst. Den ska då enligt 
K2-regleringen redovisas som en kostnad i samma period som inkomsten redovisas som 
intäkt. Det råder dock enligt Månsson och Ohlson (2008) viss oklarhet i huruvida denna regel 
ska ses som en faktisk skillnad mot nuvarande regler eller om den endast ska anses förtydliga 
den förhärskande principen om att kostnader och intäkter skall matchas. (Månsson & Ohlson, 
2008)  
 
Ytterligare en direkt skillnad mellan K2-regelverket och tidigare normer är hur koncernbidrag 
ska redovisas. Enligt K2 ska koncernbidraget redovisas som bokslutsdispositioner i 
resultaträkningen, medan man enligt de äldre normerna redovisade koncernbidragen direkt 
mot eget kapital. Denna skillnad motiveras av BFN med att redovisningen blir mer lik 
beskattningsunderlaget och därmed underlättar vid administration av deklarationen. 
Potentiella problem som identifieras av Månsson och Ohlson (2008) är främst förknippade 
med eventuell okunskap hos användare av årsredovisningen om att bokslutsdispositioner inte 
är en del av rörelseresultatet. (Månsson & Ohlson, 2008) 

3.4.2. Skillnader	  där	  valmöjligheter	  begränsats	  
De flesta skillnaderna som K2-regelverket innebär gentemot nuvarande normer är att vissa 
tidigare valmöjligheter begränsats. På grund av att syftet med K2-regelverket är att förenkla 
har normsättaren valt att begränsa de valmöjligheterna som tidigare normer erbjöd, och det är 
således endast ett fåtal områden där valmöjligheter fortfarande existerar. Två områden där 
valmöjligheten dock fortfarande finns är tidpunkten för när en fastighetsförsäljning skall 
redovisas samt redovisning av intäkter från tjänsteuppdrag och entreprenader. (Månsson & 
Ohlson, 2008) De nya K2-reglerna medger att pågående arbete över verksamhetsåren 
redovisas enligt en huvudregel eller en alternativregel, mellan vilka skillnaderna är påtagliga 
gällande påverkan på främst resultaträkningen. På lång sikt blir effekten densamma, medan 
företaget på kort sikt får högre resultat med huvudmetoden och således skjuter upp 
resultateffekterna med alternativmetoden. (Engström, 2009) 
 
Några av de mer väsentliga områden där K2-regelverket begränsar möjligheten till alternativ 
är bland annat att endast kostnadsslagsindelad resultaträkning får användas, och den 
funktionsindelade resultaträkningen är således inte längre ett tillåtet alternativ. (Månsson & 
Ohlson, 2008) I balansräkningen tillåts inte att egenupparbetade immateriella tillgångar, 
såsom utvecklingskostnader, aktiveras som en tillgång, de skall istället redovisas som en 
kostnad den period utgiften uppkommer. Vidare tillåts inte Uppskrivning av tillgångar i annat 
avseende än uppskrivning av byggnad och mark, men då endast högst till taxeringsvärdet. 
(Drefeldt & Lundqvist, 2008) Inte heller uppskjuten skatt får redovisas och detsamma gäller 
Finansiell leasing, något som innebär att endast operationell leasing tillåts vid användandet av 
K2-regleringen. Slutligen tillåts det inte att Finansiella instrument redovisas till verkligt värde 
trots att valmöjligheten finns i ÅRL 4 kap 14a §. (Månsson & Ohlson, 2008) 

3.4.3. Skillnader	  där	  alternativ	  och	  lättnader	  tidigare	  varit	  otillåtna	  	  
K2-regelverket tillåter ett antal alternativ eller lättnader som inte reglerats i tidigare 
normering, men som ändå ansetts vara praxis för mindre företag även med den äldre 
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normeringen. Ett sådant exempel är regler för avskrivningar där det enligt K2 alltid tillåts att 
skriva av maskiner, inventarier och immateriella anläggningstillgångar på 5 år trots att den 
verkliga nyttjandeperioden är längre. (Månsson & Ohlson, 2008) Att mindre företag tillåts att 
tillämpa en schablonmässig värdering av balansposter i situationer när en riktig värdering är 
svår att göra eller om en sådan värdering inte kan motiveras av kostnadsskäl är ett annat 
sådant exempel. Det ska dock tilläggas att det då finns krav på relevant och tillförlitligt 
underlag för schablonen, att tillämpningen är konsekvent samt att schablonen kan antas ge 
ungefär det värde som motsvarar det faktiska värdet. (Broberg, 2009) 
 
Det finns även alternativ eller lättnader som tillåts enligt K2-regleringen, men som inte varit 
accepterade enligt tidigare normer. Återkommande utgifter behöver till exempel inte 
periodiseras till rätt räkenskapsår, och utgiften som uppstår vid erhållen faktura eller betalning 
vars kostnad till någon del hänför sig till nästkommande räkenskapsår får således redovisas 
som kostnad innevarande år. Förutsättningen för att företaget skall tillåtas undgå periodisering 
är att varje räkenskapsår belastas med en årskostnad samt att utgiften kan antas variera högst 
20 % mellan åren. (Drefeldt & Lundqvist, 2008) 
 
Inom flera områden specificerar normgivaren en beloppsgräns, ofta satt till 5 000 kronor, för 
vad som skall anses som en icke väsentlig post i redovisningen. Poster som understiger denna 
beloppsgräns är således inte att anse som väsentliga och behöver inte beaktas vid ett bokslut. 
Den tidigare normeringen hade inte någon uttalad beloppsgräns då det principbaserade 
regelverket lämnar väsentlighetsbedömningen till redovisaren. (Månsson & Ohlson, 2008) Ett 
exempel på när beloppsgränsen för icke väsentliga poster tar sig uttryck är då ett företag inte 
behöver periodisera inkomster eller utgifter som var för sig understiger 5 000 kronor. 
(Drefeldt & Lundqvist, 2008) 
 

3.5. SamRoB	  
Det befintliga K2-regelverket kan i framtiden komma att påverkas av diverse pågående 
utredningar, där den år 2004 påbörjade SamRoB utredningen sannolikt kommer stå för den 
mest påtagliga influensen. Syftet med den statliga offentliga utredningen om sambandet 
mellan redovisning och beskattning, SamRoB, är att utreda hur sambandet mellan 
beskattningen och redovisningen skall se ut i framtiden. År 2005 presenterades ett 
delbetänkande, ”Beskattning när tillgångarna värderas till verkligt värde” SOU 2005:53, och 
år 2008 presenterades slutbetänkandet ”Beskattningstidpunkten för näringsverksamhet” SOU 
2008:80. I slutbetänkandet föreslås det en frikoppling mellan redovisningen och 
beskattningen (Beskattningstidpunkten för näringsverksamhet, SOU 2008:80) och det 
presenterade förslaget förväntas således påverka K1 och K2 samt i viss mån även 
K3.(Skough, 2009) Det framgår dock i betänkandet att det hade varit fördelaktigt om 
skillnaden mellan redovisning och beskattning i praktiken inte hade varit så stor för de mindre 
företagen, något som utredarna har försökt uppnå genom att vissa förslag på regler i 
inkomstskattelagen hämtats ur K2-regelverket. Det finns dock i betänkandet regler som 
avviker från K2, vilket innebär att SamRoB-utredningens mening i huvudsak är att reglerna i 
K2 skall anpassas därefter. (Månsson & Ohlson, 2008) 
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3.6. Tidigare	  forskning	  

3.6.1. Redovisningens	  betydelse	  i	  mindre	  företag	  
Samtliga aktiebolag, oavsett storlek, måste enligt Bokföringslagen (1999:1078) 6 kap 1 § 
upprätta och offentliggöra en extern finansiell rapport i form av en årsredovisning. 
Intressenterna av mindre företags redovisning är enligt Page (1984) primärt företagsledare, 
skattemyndigheten och långivare. Även Maingot och Zeghal (2006) har i sin studie funnit att 
ett mindre företags finansiella rapport i huvudsak används som ett underlag för beskattning 
och långivning. De identifierade att de finansiella rapporterna i första hand används som ett 
beskattningsunderlag, i andra hand vid beslut om långivning, och slutligen i tredje hand som 
ett dokument för företagsledningens resultatuppföljning (Maingot och Zeghal, 2006). I 
mindre Svenska aktiebolag tillgodoses skattemyndighetens behov primärt i deklarationen, 
långivares behov främst av budgetar och interna bokslut och ägarnas resultatuppföljning sker 
vanligen informellt direkt inom bolaget. Årsredovisningen kan dock ändå fylla ett visst syfte 
för intressenterna då de i årsredovisningen kan kontrollera sin redan erhållna information 
ytterligare, i synnerhet då årsredovisningen kvalitetssäkrats av bolagets revisor. Behovet av en 
mer omfattande årsredovisning ökar i takt med att bolaget växer och därmed får fler 
intressenter. Det ställs särskilt höga krav på börsnoterade bolag då intressenterna vanligen är 
fler och har högre krav på information, samtidigt som de i regel har sämre insyn i bolaget än i 
de fall bolagen är att anse som mindre. (Edenhammar & Thorell, 2009) 

3.6.2. Mindre	  bolags	  upplevda	  behov	  av	  förenklingar	  
Studier som visar att företags behov av elaborerad redovisning varierar med bolagens storlek 
har pågått under en längre tid (Page, 1984; Friedlob & Plewa, 1992; Maingot & Zeghal, 
2006), och det har ifrågasatts huruvida det går att upprätta en internationell standard för 
mindre bolag, likt IFRS för större bolag, eller om nationella regelverk är att föredra (Evans et 
al., 2005). Det har även pågått utredningar både på nationell och på internationell nivå för att 
uppnå förenklingar för de mindre bolagen samtidigt som väsentligt innehåll i 
årsredovisningarna bibehålls. 
 
Tidigare forskning har också visat att de främsta argumenten för en differentierad redovisning 
är den oproportionerliga kostnad för sin finansiella rapportering som mindre företag får bära i 
förhållande till den nytta rapporteringen skapar för företaget och dess intressenter (Harvey & 
Walton, 1996). Nyttan av elaborerade finansiella rapporter begränsas av att det ofta i den här 
typen av mindre bolag finns låg grad av informationsassymmetri, både internt inom företaget 
men även mellan ledning och ägare, på grund av täta relationer och korta beslutskedjor. 
Vidare karaktäriseras många företag av den här typen av relativt okomplicerade transaktioner, 
något som ytterligare minskar behovet av en överdrivet komplex redovisningsstruktur (Collis 
et al., 2001). 
 
I juni 2004 presenterade IASB Preliminary Views on Accounting Standards for Small and 
Medium-Sized Entities, ett underlag som är ämnat att ligga till grund för en fortsatt debatt på 
området om huruvida det är möjligt och önskvärt att IASB utvecklar speciella internationella 
redovisningsstandarder för mindre aktiebolag, parallellt med de befintliga IAS för främst 
börsnoterade bolag. Redan år 2003 röstade dock IASB igenom ett förslag att utveckla 
specifika redovisningsstandarder för mindre aktiebolag i syfte att minska dessas kostnader för 
skapandet av finansiell rapportering. (Evans et al., 2005) Fokus ska ligga på användarnas 
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behov av information, men regelverket ska likväl bygga på samma principer som de 
nuvarande IAS/IFRS (Pacter, 2004).  
 
Motargument till införandet av en internationell redovisningsstandard för mindre aktiebolag 
bygger främst på nationella skillnader i redovisningstraditioner och kan därför inte appliceras 
på en nationell redovisningsreglering som K2. Vissa argument är dock riktade mot effekterna 
som följer av själva förenklingsambitionen i ett regelsystem såsom K2, och dessa tar sig 
uttryck i två olika teorier. Den första teorin är att informationen, och därmed säkerheten, för 
vissa minoritetsaktieägare och andra bolagsintressenter blir lidande i och med att det lämnas 
färre uppgifter och förklaringar om bolagens verksamhet och finansiella ställning. Harvey och 
Walton (1996) menar att det då främst är affärskontakter som har nytta av att ha en tydligare 
insyn i bolagen.  
 
Den andra teorin är att beslutsfattare i bolag av den här storleksordningen inte upplever något 
brådskande behov av förenkling på redovisningsområdet. Detta styrks av att debatten om 
förenklade regler främst drivs av akademiker och i vissa fall redovisare, men alltså inte av den 
grupp som i teorin primärt borde vara föremål för förenklingarna – företagarna. (Harvey & 
Walton, 1996) Skäl till att företagsledare, ägare och till viss del användare av 
redovisningsinformationen inte har bidragit i debatten på området kan, enligt Harvey och 
Walton (1996), förklaras med att dessa grupper har svårt att uppskatta alternativkostnaden för 
användandet en elaborerad redovisningsreglering och därmed inte kan värdera nyttan med att 
förenkla redovisningsarbetet. Keasey och Short (1990) menar också att många mindre företag 
inte upplever de lagstadgade redovisningskraven som betungande, och hänvisar till sin 
undersökning i vilken det framgår att hela 60 % av de undersökta företagen istället ansåg att 
de hade nytta av den redovisning som de enligt lagar och regler skulle uppföra. Inte heller 
kunde de i sin studie identifiera några mönster som gjorde gällande att redovisningsarbetet 
ansågs mer betungande i några enskilda branscher eller bolagstyper, och således förespråkar 
de allmänna förenklingar i den mån det är möjligt eftersom inget specifikt problemområde 
identifierats. Keasey och Short (1990) menar dock att företagsledningar i större bolag i högre 
utsträckning kan värdera, och till och med värdesätta, nyttan med en elaborerad redovisning 
för verksamhetsstyrning och finansieringssyften. Collis och Jarvis (2000) menar på samma 
ämne att det på grund av högre upplevd nytta av redovisningen sällan är de större företagen i 
målgruppen som väljer att tillämpa förenklingar, utan att det snarare är de allra minsta 
bolagen som tjänar på ett förenklingsarbete.  
 
Att IFRS for SME:s inte lämpar sig för de minsta bolagen är också något som styrks av 
Karlsson, Eriksson och Hjortsberg (2004) som menar att den regleringen lämpar sig bäst för 
större onoterade bolag. Grunden till detta är att regleringen är för avancerad och kostsam för 
de minsta bolagen sett till den begränsade nytta den typen av bolag har av elaborerad 
redovisning. I och med detta finns det således ett behov av en nationell förenkling av 
redovisningsregleringen för mindre bolag, såsom K2. Författarna menar också att svenska 
normbildare inte heller uppvisar något intresse för IFRS for SME för de minsta aktiebolagen.  
 
Någon som undersökts flitigt sedan introduktionen av K2-regelverket i slutet av år 2008 är 
hur stor andel av de mindre aktiebolagen som faktiskt har gått över till det nya förenklade 
regelverket. Slutsatsen är entydigt att det är relativt få företag som använder K2-regleringen, 
och den procentuella andelen användare man kommit fram till i studierna varierar med ett par 
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procentenheter kring 3 % (Czura & Ström, 2009; Olsson & Stigebrandt, 2009; Berholt & 
Huh, 2009).   

3.6.3. Mindre	  bolags	  upplevda	  behov	  av	  K2	  
Med anledning av den låga användandegraden av K2-regelverket, trots ett identifierat behov 
av förenklingar inom redovisning i mindre bolag, har diverse studier undersökt huruvida K2-
regleringen är ändamålsenlig och uppfyller de behov på förenkling som de mindre bolagen 
anses ha. 
	  	  
Hanson och Lyth (2008) har i sin uppsats behandlat praktikers syn på K2-regelverket och 
identifierat två dominerande åsiktsgrupper. De menar att den första åsiktsgruppen till stor del 
utgörs av akademikerkåren och redovisningsexperterna som anser att K2-regelverket inte är 
förenligt med de förhärskande redovisningsteorier som finns på området, speciellt med 
hänsyn till att de regelbaserade K2-bestämmelserna inte medger de avvägningar och 
bedömningar som är centrala i den principbaserade regleringen. Effekterna av detta, menar 
K2-skeptikerna enligt Hanson och Lyth (2008), är inte förenklingar utan snarare en 
odynamisk, formell och svårhanterlig reglering utan möjlighet att anpassas till de enskilda 
bolagens unika förutsättningar. Uppfattningen om att det främst är experter inom 
redovisningsområdet som kommer i kontakt med redovisningen och därmed tillämpar 
redovisningsreglerna – något som även styrks av Börsvik et al. (2008), Bergström och 
Lumsden (1993) samt Keasey och Short (1990) – gör att behovet av förenklingar anses 
begränsat eftersom specialisterna är, och förväntas vara, insatta i gällande regler och 
tillvägagångssätt. I och med detta anses i synnerhet syftet att underlätta för företagen 
misslyckas att uppfyllas, då de eventuella förenklingarna primärt träffar externa 
redovisningskonsulter. 
 
Den andra åsiktsgruppen Hanson och Lyth (2008) identifierat ställer sig positiv till K2 och 
förespråkare finner man främst inom beskattningsprofessionen. I den gruppen har det främst 
fokuserats på K2-regleringens många likheter med skatteredovisningen, något som enligt 
dessa förespråkade leder till önskade förenklingar för mindre företag där redovisning och 
beskattnings uppdelning är förenad med ökat administrativt arbete. 
 
Hanson och Lyths (2008) slutsats är att BFN bör övertyga redovisare och revisorer om att K2 
verkligen innebär en förenkling, först då kommer K2 att få genomslagskraft bland små bolag 
som annars inte tar till sig informationen om möjligheterna med K2-regleringen. Detta har 
man från BFN:s sida misslyckats med enligt Hanson och Lyth (2008), och K2-regleringens 
tillämpande av de mindre företagen kommer sannolikt dröja tills det blir tvingande att välja 
mellan K2 och K3. 
 
Att de mindre bolagen är ovilliga eller oförmögna att på egen hand ta till sig information om 
K2-regleringen framgår av bland andra Biazar och Gertows (2010) uppsats där de konstaterar 
att mycket få bolag i deras undersökning ens kände till K2-regleringen och att de som 
tillämpade K2 inte hade varit delaktiga i att välja redovisningsreglering utan överlåtit det till 
sin redovisningskonsult. Deras slutsats är således att det inte sällan är ett omedvetet val av 
företagsrepresentanterna att stanna kvar i den äldre redovisningsnormeringen. 
 
Oenighet präglar dock även redovisnings- och revisorsprofessionen om huruvida regeringens 
förenklingar är ändamålsenliga eller ej. Edvinsson och Spinnars (2009) har intervjuat ett antal 
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revisorer och redovisare som är eniga om att förenklingsbehovet på redovisningsområdet för 
mindre företag är stort, men att K2 generellt sett bara är en anpassning till hur man redan 
jobbar med redovisning i dessa företag idag och därför brister i sina förenklingsambitioner. 
 
En annan möjlig förklaring till det låga användandet av K2-regleringen, menar Olsson och 
Stigebrandt (2009), är ett förväntningsglapp mellan företagares behov och regeringens 
prioriteringar när det gäller förenklingar. Ett eventuellt förväntningsglapp mellan företags 
behov och normgivarens regelutformning uppfattades även av ett antal remissinstanser till 
BFN:s K2-projekt. Kritik som framförts av vissa remissinstanser är främst att 
valmöjligheterna inom redovisningen försvinner i och med ett regelbaserat regelverk, något 
Gunvor Pautsch, dåvarande kanslichef på BFN, försvarar med att man i det tidigare 
principbaserade regelverket upplevde ”svarta hål” på områden där det saknades reglering och 
att man nu täckt in dessa områden i och med K2-regleringen. En annan synpunkt som 
uttryckts från remissinstanser, bland andra FAR SRS, är att tidpunkten för införandet innebär 
risk för inkonsekvens då K2-regleringen kommer att behöva omarbetas på nytt när 
utredningar såsom SamRoB, utredningen om förenklad redovisning och vissa bolagsdirektiv 
står klara och ska implementeras. Här menar Pautsch att alla vinner på att förenklingarna 
träder i kraft så snart som möjligt och att K2 sannolikt inte kunnat införas förrän 2012 om 
BFN skulle vänta in de nämnda utredningarna. Hon tillägger också att det ständigt sker en 
utveckling på området och att det är omöjligt att vänta in alla nyheter innan man genomför 
reformer. (Precht, 2007) 
 
Remissinstanser till K2-regleringen har enligt Pautsch generellt haft svårt att se på regleringen 
ur småföretagens synpunkt (Precht, 2007) men även Svenskt Näringsliv var kritiska i sitt 
remissvar där de menade att företagen i K2-regelverket blir hårdare styrda i sitt 
redovisningsarbete. De upplevde att det nya regelverkets utformning i hög grad anpassats för 
Skatteverkets syften och att enkelheten man eventuellt uppnår med K2-regelverket i många 
fall byggde på att BFN kompromissat med grundläggande redovisningsprinciper. Detta 
menade Svenskt Näringsliv resulterar i att företags möjligheter att uppvisa en rättvisande bild 
av företagets räkenskaper begränsas på ett ofördelaktigt sätt. Svenskt Näringslivs skarpaste 
kritik inför lanseringen av K2-regelverket var att ett informerat beslut om tillämpning av 
regelverket var omöjligt att fatta för företagen då alla omständigheter inte var kända vid 
lanseringen. Det Svenskt Näringsliv åsyftade var dels den framtida påverkan på K2-
regelverket som aktualiserats i och med då pågående utredningar såsom SamRoB, samt dels 
hur det kommande alternativet, i form av K3-regelverket, kommer utformas. Svenskt 
Näringsliv rekommenderade slutligen att lanseringen av K2-regelverket skulle skjutas upp 
tills alla förutsättningar stod klara. (Svenskt Näringsliv, 2007)  
	  

3.7. Debatt	  
Även om förenkling av redovisningen för mindre företag varit efterlängtad en längre tid 
framkallar den nu framtagna BFNAR 2008:1 Bokföringsnämndens allmänna råd om 
årsredovisning i mindre aktiebolag inte bara lovord. I Tidskriften Balans nr 1 2009 menar 
Bengt Skough, SME/SMP-ansvarig hos FAR SRS, att de flesta företag knappast kommer att 
uppleva varken förenkling eller kostnadsbesparingar till följd av regeringens utredningar och 
reformer av krav på bolags finansiella rapporter. Skough (2009) menar istället att de 
besparingar som är förknippade med förenklingarna kommer att reduceras av kostnader för att 
på andra sätt skapa förtroende för bolaget på marknaden. När normgivarens krav på lämnade 
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upplysningar minskar menar Skough (2009) att man inte automatiskt ska anta att bolagets 
intressenters krav på att få vissa av dessa upplysningar minskar i lika stor utsträckning. 
Dessutom menar Skough (2009) att det tillkommer ytterligare ett tidskrävande och kostsamt 
moment i rapporteringsprocessen i samband med att bolagen kommer att behöva göra 
avvägningar om vilka åtgärder de ska vidta, samt vilka upplysningar de ska lämna för att 
kvalitetssäkra rapporteringen till intressenterna.  
 
Liknande åsikter har Hans Börsvik, auktoriserad revisor och VD PricewaterhouseCoopers, 
Jan Magnusson, auktoriserad revisor/redovisningskonsult, och Karin Prytz, auktoriserad 
redovisningskonsult. De menar att minskad administrationsbörda genom förenklade 
redovisningsregler är klart positivt, men att genomslagskraften knappt är kännbar för de 
mindre företagen, som i allt högre utsträckning köper in redovisningstjänster externt. De 
nyheter som nu innebär fler valmöjligheter och alternativ att hålla reda på tror Börsvik et al. 
(2009) istället kommer att göra de mindre företagen ännu mer beroende av externa 
redovisningskonsulter och revisorer. Börsvik et al. (2009) ifrågasätter också vari vinsten 
ligger om bolagen använder olika regelverk med vissa kraftigt förenklade innehåll, då det 
rimligen måste innebära att information och kvalitetssäkring måste tillhandahållas på andra än 
de konventionella sätten och troligen bli kostsamt även framöver. 
 
Auktoriserade revisorn Stefan Engström pekar i sin artikel i Balans nr 8/9 2009 på 
jämförelseproblem som uppkommer vid tillämpning av de nya K2-reglerna. Det handlar 
främst om redovisningen av pågående arbeten, en vanligt förekommande post främst i bygg- 
och entreprenadbolag där många projekt pågår under en längre period och över flera 
verksamhetsår (se stycket 3.4.2 ”Skillnader där valmöjligheter begränsats” ovan). Att BFN 
medger alternativa sätt att redovisa pågående arbeten på tycker Engström (2009) inte är i linje 
med det förenklingsarbete man bedriver. Istället tycker han sig kunna se hur BFN påverkats 
av den internationella redovisningsstandarden i IAS 11 Entreprenadavtal och på så sätt 
avvikit från en i övrigt förespråkad försiktighetsprincip. Engström (2009) är skarp i sin kritik 
och menar att denna typ av influenser öppnar för en godtycklig redovisning som har direkt 
negativa effekter på jämförbarhet över tid samt företag emellan. Ytterligare problem ser 
Engström (2009) i K2-regleringens behandling av av- och nedskrivningar av immateriella 
anläggningstillgångar som ska redovisas i samma post i resultaträkningen. Detta menar 
Engström (2009) är olyckligt då intressenter sannolikt kan vilja skilja på planenliga 
avskrivningar och nedskrivningar till följd av misslyckade investeringar eller liknande. På 
samma område finns regler om när finansiella tillgångar ska skrivas ned, regler som kan 
medföra att tillgångarna tas upp till bestående värde balansräkningen trots att de är värda 
betydligt mindre i realiteten – en sådan regel kan få till följd att bolaget ser mer välmående ut 
än det är, något som enligt Engström (2009) även det inkräktar på försiktighetsprincipen. 
Vidare ser Engström (2009) att ytterligare influenser på området har hämtats från IASB, och 
då specifikt från IAS 1 Utformning av finansiella rapporter, i och med att det är avsikten vid 
köpet av finansiella tillgångar som avgör klassificering som anläggningstillgång eller 
omsättningstillgång. Klassificeringen påverkar centrala nyckeltal som kassalikviditet och 
balanslikviditet, något som enligt Engström (2009) kan vara ett incitament för 
företagsledningen att ständigt hävda att deras intentioner är att avyttra tillgångarna inom 12 
månader. Dessa punkter är exempel på saker som Engström (2009) menar är angelägna att 
åtgärda i syfte att förenkla, men också för att öka jämförbarheten och minska möjligheten till 
manipulation av redovisningen. Samtidigt tillägger han dock att BFNAR 2008:1 är ett stort 
steg i rätt riktning. 
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Ett annat problem relaterat till mängden val som uppstår i och med lanseringen av det nya K-
projektet har identifierats av Börsvik et al. (2009), som ifrågasätter att K2 lanserades innan 
K3 står klart. De menar att man vill ha så få regler som möjligt att förhålla sig till som 
småföretagare, och ser gärna att K2 kan bli koherent med skattelagstiftningen för att 
underlätta och spara tid vid bokslut. Trots goda ambitioner har resultatet av införandet av K2, 
parallellt med äldre normering, samt tidpunkten för detta medfört att jämförbarheten både 
mellan företag och över tid blivit kraftigt lidande då samordning totalt uteblivit. Detta menar 
Börsvik et al. (2009) medför ett starkare behov av förklaringar och förtydliganden, trots att 
ambitionen från normgivaren var den motsatta. 
 
Göran Arnell, konsult inom redovisningsområdet och partner på KPMG, tror att många 
företagare väntar med att gå över till K2 för att se hur K3-regleringen kommer att se ut, och 
syftar till resultatet från en undersökning KPMG gjorde strax efter att man första gången fått 
tillämpa K2 i vilken inget av företagen i urvalet hade valt att göra så. Han tillägger att väntan 
också kan bero på att företagarna även vill vänta in SamRoB-utredningen och liknande 
utredningars påverkan på K2 innan de går över, samt att revisionsbyråerna haft en viss 
tveksamhet och inte drivit på en övergång. Gunvor Pautsch, kanslichef på 
Bokföringsnämnden, håller med om att dessa sannolikt är huvudorsakerna, men menar att de 
räknat med en viss tröghet innan K3-regleringen står färdig och företagen måste bestämma 
sig. Arnell är dock kritisk till att K2-regleringen nått sitt mål och menar att om K2 hade varit 
en stor förenkling hade det fått större genomslagskraft direkt. (Kristofersson, 2009) 
 
Börsvik et al. (2009) går ett steg längre och hävdar att regeringen löser fel problem för landets 
småföretagare, och syftar på en undersökning genomförd av PricewaterhouseCoopers som 
visar att 45 % av Sveriges småföretagare är missnöjda med de förändringar regeringen 
genomfört med syfte att förenkla företagens administrativa arbete och på så sätt spara 25 % av 
de kostnader som är förknippade med detta. Vanlig kritik i undersökningen är att arbetet går 
för sakta, att skillnaderna mot äldre reglering är obetydliga samt att bara en viss typ av företag 
gynnas. Något att notera är att 37 % av företagen upplever att deras administrativa kostnader 
snarare ökat till följd av de nya reglerna. I ljuset av detta menar Börsvik et al. (2009) att 
regeringen borde lyfta blicken och fokusera på det småföretagarna upplever som mer 
problematiskt idag. Det område som enligt undersökningen upplevs av företagarna som i 
störst behov av förenkling är momshanteringen, ett område vars kostnader snarare stigit till 
följd av nya och mer avancerade skatteregler. Andra områden med uttalade behov av 
förenklingar är inom arbetsrätten och till viss del även myndighetsrapportering.  
 
Kritiken mot K2-regleringen är dock inte odelat negativ, och de flesta debattörerna vidhåller 
att det förenklade regelverket är ett stort steg i rätt riktning även om det fortfarande finns 
utrymme för förbättringar. Månsson och Ohlson (2008) anser att K2 är ett bra och 
ändamålsenligt regelverk för merparten av de mindre bolagen, och menar att särskilt de allra 
minsta bolagen, som oftast har begränsade resurser och lågt intresse för redovisning, har 
mycket att vinna på en övergång till K2. Även på redovisningsbyråer menar Månsson och 
Ohlson (2008) att det bör vara förmånligt att tillämpa K2-regleringen på kundernas bolag då 
förenklingarna får större genomslagskraft om de kan knytas till de stordriftsfördelar som 
karaktäriserar redovisningsbyråerna. Caisa Drefeldt, auktoriserad revisor och chef för FAR 
SRS redovisningssektion, är också positiv till förenklingsarbetet och framhåller de minskade 
kraven på tilläggsupplysningar som mycket positivt. Hon anser att många upplysningar som 
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tidigare krävts främst varit politisk motiverade, men knappast fyllt något syfte för intressenter 
till mindre bolag och således varit överflödiga. (Drefeldt, 2008) 
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4. EMPIRI 
I detta kapitel presenteras studiens empiriska material i form av sammanställningar av de 
intervjuer som genomförts. Inledningsvis presenteras de respondentföretag som valt att 
övergå till K2-regelverket, för att sedan åtföljas av bolag i motsvarande branscher som inte 
tillämpar K2. Företagen presenteras separat för att ge läsaren en tydligare uppfattning om 
hur det resonerats över K2-regleringen i de enskilda fallen. 

K2-FÖRETAG	  

4.1. ”Ekonomikonsult”	  
”Ekonomikonsult” är ett mindre aktiebolag verksamt inom ekonomikonsulttjänster med en 
anställd. Verksamheten består av löpande redovisning, bokslut, årsredovisningar och 
konsulttjänster inom ekonomiadministration samt som ekonomichef på ett klientföretag. 
Bolaget omsatte år 2009 cirka 600 000 kronor och hade en balansomslutning på cirka 200 000 
kronor. Företaget tillämpade K2-regelverket för första gången i årsredovisningen per 2008-
12-31. Intervjun genomfördes med bolagets enda anställda, tillika ägare som har valt att vara 
anonym i uppsatsen och kommer att benämnas som E (Ekonomikonsult). 

4.1.1. Kännedom	  och	  information	  
E kom i kontakt med K2-regleringen genom sitt medlemskap i Sveriges 
Redovisningskonsulters Förbund (SRF) som löpande anordnar mindre utbildningar om 
aktuella ämnen inom ekonomi. Tillsammans med BFN anordnade de ett informationstillfälle 
där representanter från BFN grundligt gick igenom K2 och dess innebörd, varpå deltagarna 
uppmanades att i de fall det var möjligt testa K2-regleringen under övergångsperioden innan 
K3-regleringen färdigställs. E har även implementerat K2 i ett klientföretag och försökte lyfta 
diskussionen med klienten om innebörden av detta, något som kunden inte visade något 
intresse för och avfärdade med ”gör det du tycker är bra”. E menar att de riktigt små företagen 
sällan har bestämda åsikter om hur deras redovisning ser ut så länge företaget går bra och 
lagar samt regler följs. 

4.1.2. Avgörande	  vid	  beslut	  
Redan vid informationstillfället med BFN upplevde E att K2-regelverkets förenklingar var en 
positiv och välkommen förändring, för egen del såväl som för klienternas. Då SRF 
rekommenderade sina medlemmar att testa K2-regelverket innan K3 står färdigt tyckte E att 
det var enklast att börja med sitt eget bolag för att sedan kunna applicera regelverket på sina 
klienter – någon bolagsspecifik anledning fanns således inte. Tidpunkten för övergången var 
också ett resultat av att E ville hinna testa den nya regleringen så länge som möjligt innan 
valet mellan K2 och K3 blir aktuellt. E tillägger att företaget ändå måste tillämpa K2 i 
framtiden och då hellre är bekant med reglerna för att lättare kunna göra bedömningen om K3 
kan bli aktuellt att applicera. E:s bolag är dessutom väldigt okomplicerat då man exempelvis 
inte har någon större värderingsproblematik och det var således inga stora skillnader mellan 
den äldre normeringen och K2-regleringen. Bland E:s klientföretag har de större företagen 
väntat med att gå över till K2, mest på grund av lathet och att det blir mer komplicerat att gå 
över menar E, som dock tillägger att det i dessa företag kan bli aktuellt med K3 och då väntar 
man hellre tills den regleringen kommer för att kunna byta en gång för alla. 
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4.1.3. Behov	  av	  förenkling	  och	  normeringens	  måluppfyllelse	  
Då E har flera olika kunder arbetar E också med flera olika revisorer som var och en har sin 
syn på hur en årsredovisning skall utformas. Vid tillämpandet av K2-regleringen utgår man 
inte längre från en av revisorn given subjektiv sanning om vad som ska finnas med, utan en 
konkret beskrivning av exakt vad som ska respektive inte ska ingå. Detta är något som E 
upplever att revisorer inledningsvis hade en stor okunskap om då de i företag som tillämpade 
K2-regleverket efterfrågade information och formalia som i normeringen uttryckligen får 
utelämnas. Att slippa anpassa sig beroende på vilken revisor man arbetar med, och att alltid 
kunna ta stöd i regleringen för sitt agerande, tycker E är en stor fördel med K2. En annan 
tydlig förenkling är att alla regler är samlade på ett ställe och skrivna på ett sätt som gör det 
lättare att tillgodogöra sig informationen. E minns att det var omständigt att söka adekvat 
vägledning i olika källor eftersom E inte klart mindes var den aktuella frågeställningen 
behandlades, samt att instruktionerna ibland kunde vara svårtolkade även om rätt 
bestämmelse hittades. E menar också att det finns nackdelar i K2:s ”kantighet” som vissa i 
branschen ser som påtagliga, även om E för egen del tycker att skillnaden mellan 
redovisningsregleringarna i det egna företaget är marginell och att det endast ser lite 
annorlunda ut i årsredovisningen. Kantigheten E beskriver som upplevd hos vissa 
branschkollegor grundar sig ofta i att vissa företag har specifika affärshändelser eller 
balansposter som får en väldigt ofördelaktig och onyanserad bild vid en framställning av 
företagets finanser vid tillämpandet av K2. E har inte jämfört skillnader mellan de olika 
standarderna i detalj, men har en övergripande uppfattning om att arbetet med 
årsredovisningen blivit enklare, även om arbetssättet i grunden inte förändrats. Detta är även 
märkbart då arvoden från kunder minskat till följd av att fakturerade timmar för upprättande 
av årsredovisning reducerats. Trots det positiva betyget anser inte E att det är osannolikt att 
problem med K2 uppstår längre fram; ”men då kan man ju alltid gå upp till K3 i framtiden”.  

4.1.4. Beaktande	  av	  framtida	  utveckling	  
E anser det vara föredömligt att K2-regleringen släpptes innan K3 stod klart, och menar att 
man på så sätt får chansen att utvärdera K2 praktiskt innan det är dags att ta ställning till nästa 
alternativ. När det gäller det egna bolaget tror inte E att K3 kommer att vara aktuellt, men för 
vissa klientbolag menar E att det inte är omöjligt att K3 kan utgöra ett alternativ även om de 
idag använder K2. Generellt befarar E att skillnaden mellan K2 och K3 kommer att vara ”ett 
för stort steg” och att företag när de inte längre får lov att anpassa regleringen efter enskilda 
väsentliga poster istället måste välja att applicera det mycket omfattande K3-regelverket för 
att få en tillräckligt nyanserad redovisning. Angående de pågående utredningar som kan ha 
potentiell påverkan på K2, såsom SamRoB, tror inte E att de är av betydelse för valet mellan 
redovisningsreglering, utan menar att det är en mindre omställning när befintliga regler 
utvecklas än att byta regleringsmodell helt. E nämner också att man idag i hög utsträckning 
förlitar sig på programvara vid upprättande av bokslut och årsredovisning och att den 
uppdateras i takt med att reglerna förändras. 
 

4.2. Kaigan	  i	  Göteborg	  AB	  
Kaigan i Göteborg AB är dotterföretag till det Stockholmsbaserade Kaigan AB, bedriver 
verksamhet inom IT-lösningar med fokus på kundanpassade hemsideslösningar. Bolaget har 
fyra anställda, omsatte år 2009 2,3 miljoner kronor och hade en balansomslutning på 2 
miljoner kronor. Kaigan tillämpade K2-regelverket i årsredovisningen per 2008-12-31. 
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Intervjun genomfördes med bolagets externa redovisningskonsult Maria Johansson på 
Löftadalens Ekonomiservice. 

4.2.1. Kännedom	  och	  information	  
Johanssons första kontakt med K2 var via de informationsblad och facktidningar som 
kommer till byrån genom prenumerationer och medlemskap i branschorganisationer såsom 
SRF. Det slutgiltiga beslutet att börja tillämpa K2 togs av cheferna på byrån som 
implementerade K2-regleringen på samtliga klienters företag. Johansson upplever att 
normgivaren informerat bra, och syftar främst på den skrivna vägledningen, men att även 
kurser och informationsträffar som anordnas av branschorganisationen SRF underlättat 
informationsinhämtningen. Kaigan har inte varit delaktiga i beslutet att börja tillämpa K2, 
men Johansson har informerat bolaget om vilka redovisningsregler som tillämpas. 

4.2.2. Avgörande	  vid	  beslut	  
Bakom övergången till K2-regleringen ligger ett policybeslut från redovisningsbyrån med 
målet att alla klienters företag, i vilka det är möjligt att tillämpa K2, ska följa K2-regelverket. 
Anledningen till policybeslutet är att de ska slippa ha flera normeringar att förhålla sig till 
samt en generell önskan från byrån att ligga i framkant när det gäller arbetssätt och nya regler 
med ambition att förbättra; ”det finns ju alltid en tanke med nyheter” menar Johansson. Från 
byråns sida har man även resonerat i termerna av att K2 sannolikt kommer bli en standard och 
att det då är bra att ligga i framkant och redan vara bekant med normeringen. Till detta hör att 
byrån tidigare gick över till K1 för de enskilda firmor man också har som klienter, den 
övergången föll väl ut i termer av förenklingar varför man fortsatte även med K2 med 
förhoppningen att det skulle resultera i liknande förenklingar även för aktiebolagen. 
Gemensamt för de flesta av byråns aktiebolagsklienter är att de är mindre företag med relativt 
okomplicerad redovisning, något som tillsammans med ett upplevt litet behov av elaborerade 
notapparater och förklaringar i årsredovisningen gör dem lämpliga för K2-regleringen enligt 
Johansson.  
 
Någon bolagsspecifik anledning för Kaigan att tillämpa K2 kan inte Johansson finna, men 
säger att periodiseringar rent allmänt är något som många mindre företag har glädje av att 
förenkla. Samtidigt ser hon också faror med att kategoriskt förenkla just periodiseringarna då 
det i vissa företag kan röra sig om stora belopp som det ger en mer rättvisande bild att få 
periodiserade till den period de tillhör – och alltså inte bara till den period fakturan anländer, 
alternativt skickas, som skulle vara fallet med K2. Detta blir delvis aktuellt i Kaigan som 
bokför en förutbetald intäkt då de fakturerar i förväg [december] för nästföljande år då 
intäkten faktiskt intjänas. 

4.2.3. Behov	  av	  förenkling	  och	  normeringens	  måluppfyllelse	  
Problem med att finna rätt regler och sedan tolka dessa har varit ett litet, men befintligt 
problem enligt Johansson som välkomnar enkelheten av K2-normeringen samt att alla regler 
är samlade på ett ställe. Johansson nämner att hon i det dagliga arbetet använder en 
vägledningsbok, utgiven av BFN, där mer konkreta exempel ges än i normeringen. Den 
väsentligaste skillnaden är dock de begränsade kraven på formalia och notapparat i 
användandet av K2 jämfört med tidigare reglering. Att tidigare behöva förklara på kontonivå 
vilka redovisningsprinciper man använder upplever Johansson till exempel vara helt 
överflödigt då väldigt få personer läser årsredovisningarna i den här typen av företag; ”nu 
skriver man bara att man följer K2 [BFNAR 2008:1] och behöver inte förklara vad det 
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innebär”. Tidigare kunde revisorn ha synpunkter på vilka formuleringar och nyckeltal som 
skulle användas i enskilda bolags årsredovisning. Detta är en av de diskussioner som 
försvunnit då K2-regleringen tydligt specificerar vad som ska, respektive inte ska vara med i 
årsredovisningen.   
 
När det gäller skillnaden mellan att tillämpa regelstyrd normering och principstyrd dito menar 
Johansson att skillnaden är liten då man redan tidigare tänkte i termer av fasta gränsbelopp 
och mer eller mindre klara utkristalliseringar av väsentlighet samt andra gränsvärden i praxis. 
Exempelvis hade byrån redan tidigare tillämpat en beloppsgräns där affärshändelser under 
5000 kr inte periodiseras, vilket överensstämmer med förfarandet i K2-regleringen. En 
regelbaserad normering skapar dock en mer enhetlig redovisning företag emellan, något som 
Johansson ser som en positiv förändring mot den tidigare principbaserade regleringen.  
 
Johansson upplever att K2-regelverket har inneburit en förenkling gentemot tidigare normer 
för Kaigan, men arbetssättet för redovisaren har trots detta inte förändrats i väsentlig 
utsträckning. Minskningen av periodiseringar är dock något som har lett till tidsbesparingar, 
detta då Johansson upplever att hon tidigare lagt mycket tid på att periodisera oväsentliga och 
årligen återkommande affärshändelser. Hon uppskattar att ungefär en timmes arbete har 
sparats vid upprättandet av årsredovisningen, men trots att tid sparats jämfört med tidigare 
regeltillämpning trodde de på byrån att vissa saker skulle bli ännu enklare; löner, och i 
synnerhet semesterlöneskuld, har snarare blivit mer komplicerat i och med krav på individuell 
uträkning i kontrast till en tidigare tillåten schablonmetod.  

4.2.4. Beaktande	  av	  framtida	  utveckling	  
Johansson var inte medveten om att det kommer bli tvingande att välja mellan K2 och K3 i 
framtiden, men hoppades och anade att K2-regelverket skulle bli standard. Om det blir 
aktuellt att använda K3 i något av klienternas bolag får man ta ställning till på byrån när K3-
regelverket är klart menar hon, och tillägger att om det är tänkt att det ska rikta sig mot större 
företag kommer det sannolikt inte vara aktuellt i Kaigans fall om de inte växer oerhört 
mycket. Hon hävdar att sådan förenkling som K2 innebär har företräde i de flesta mindre 
bolag framför den exakthet som K3 antagligen kommer att innebära. Angående den 
eventuella framtida påverkan på K2-regelverket av bland annat SamRoB menar Maria att det 
är viktigare att vara med tidigt och sedan anpassa sig något än att vänta med övergången tills 
all påverkan har fått genomslag. 
 

4.3. DeLars	  Arctic	  AB	  
DeLars Arctic AB tillverkar och marknadsför nyckelfärdiga kyl- och fryshus, främst till 
livsmedelsindustrin. Företaget har tre anställda, omsatte år 2008 cirka 7,8 miljoner kronor och 
hade en balansomslutning på 3,9 miljoner kronor. DeLars Arctic tillämpade K2-regelverket i 
deras årsredovisning per 2008-12-31. Intervjun hölls med företagets redovisningskonsult, 
tillika ägare av redovisningskonsultbyrån Wikensjö Ekonomi, Lars-Åke Wikensjö. 

4.3.1. Kännedom	  och	  information	  
Wikensjö följde debatten inför införandet av K2-regleringen och tog relativt snart beslutet att 
K2 skulle tillämpas i DeLars Arctic. Han medger att informationen från BFN var 
knapphändig och inte särskilt ”marknadsanpassad”, men tycker också att det är individens 
ansvar att tillgodogöra sig information och att man som del i branschen snarare förväntas följa 
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med i debatten. Däremot såg Wikensjö inget behov av att närmre förklara innebörden av 
övergången för sina kunder, främst på grund av att de inte har något större intresse av hur 
redovisningen går till utan litar på Wikensjös omdöme. 

4.3.2. Avgörande	  vid	  beslut	  
Bolagets verksamhet bedrevs i relativt liten omfattning och enligt Wikensjö är redovisningen 
relativt okomplicerad, med få eller inga värderings- eller periodiseringsproblem, varför det 
inte krävdes några större analyser av de effekter K2-regleringen skulle ge vid införandet av 
densamma. De periodiseringar det rörde sig om var företrädesvis av typen att 
provisionsfakturor som härrör från kvartal fyra kom i januari året därpå. Tidpunkten för 
övergången förklaras med att företaget bytte verksamhetsinriktning under 2008 och att det var 
naturligt att byta redovisningsreglering i samband med att rutinerna ändå förändrades inom 
bolaget. Utöver tidsaspekten fanns det enligt Wikensjö inga bolagsspecifika anledningar för 
DeLars Arctic att gå över till K2, men generellt hoppades Wikensjö att det rent allmänt skulle 
bli ”lite enklare, och lite lättare” i och med användandet av K2-regleringen. De förenklingar 
man ville uppnå var främst av formaliakaraktär i årsredovisningen, och då främst att man 
slipper lämna upplysningar som enligt Wikensjö knappast ger något mervärde till eventuella 
intressenter i DeLars. I och med övergången till K2 väntade sig Wikensjö att tidsåtgången för 
att upprätta årsredovisningen skulle minska och att företaget därmed skulle spara pengar då de 
faktureras per timma. Tidsaspekten väntades bli positiv även för att Wikensjö då han hinner 
med fler företag, pressar priserna och kan öka sin kundstock. Han nämner också att 
förenklingarna inte ses som begränsande i bolagets rapportering utan istället att det för många 
mindre företag är önskvärt att lämna färre upplysningar eftersom de ofta har få intressenter 
och vill minska insynen i bolagen. Wikensjö framhåller dock att övergången till K2 inte var 
”någon stor grej” och att man, oavsett vilken av de båda regleringarna som används, i 
praktiken gör på samma sätt.  

4.3.3. Behov	  av	  förenkling	  och	  normeringens	  måluppfyllelse	  
Wikensjö menar att han välkomnar normgivarens ambition att förenkla, men samtidigt att till 
exempel de olika avvägningarna som var centrala i den principstyrda äldre regleringen aldrig 
var ett reellt problem utan snarare något som diskuterades med revisorn för att få konkreta 
svar på. Samspelet med revisorn är alltjämt centralt även vid användandet av de nya 
regelbaserade K2-reglerna. Det är då heller inte tal om teoretiska diskussioner om val och 
överväganden, utan handfasta direktiv och utförliga instruktioner. Wikensjö menar därför att 
regelbaserade regler i realiteten inte innebär en förenkling jämfört med principbaserade utan 
endast att samspelet mellan revisorn tar utgångspunkt i nya regler. Trots att Wikensjö haft 
låga förväntningar på K2 har förenklingarna inte varit så påtagliga som han trott när han tog 
beslutet att låta DeLars Arctic gå över till K2. Visserligen hävdar Wikensjö att fördelen med 
K2 är att det går lite fortare på grund av förenklingar – såsom det minskade kravet på 
upplysningar och formalia i årsredovisningen – men han konstaterar senare att de tidsvinster 
man gör inte i pengar uppgår till mer än ett par tusen kronor per år. När han jämför med till 
exempel K1-regleringen har det förenklingsarbetet gett ett avsevärt bättre resultat än K2, 
baserat på de Wikensjös kunder i de olika kategorierna. ”Det känns som att man inte nått ända 
fram” menar Wikensjö angående K2-regleringens förmåga att skapa förenklingar. Wikensjö 
ser dock inga direkta nackdelar med att gå över till K2 redan på ett så tidigt stadium som 
DeLars Arctic gjort. 
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4.3.4. Beaktande	  av	  framtida	  utveckling	  
Visserligen kände Wikensjö redan vid implementeringen av K2 i DeLars Arctic till att mindre 
bolag i framtiden kommer att vara tvungna att välja mellan K2 och K3, men har generellt 
svårt att tro att de bolag han har som kunder inte skulle välja något annat än det enklaste 
alternativet. Det är en av anledningarna till att han inte valde att vänta med övergången tills de 
nya K3-reglerna presenterats, samtidigt som han säger att de får ompröva det beslutet när K3 
kommer och att han, om han ställdes inför samma val idag, eventuellt skulle vänta till K3-
regleringen presenterades. Inte heller SamRoB-utredningen tror Wikensjö kommer ha särskilt 
påtaglig påverkan på K2-regleringens utveckling och därmed vara skäl till att han skulle ha 
väntat med implementeringen av K2 i DeLars Arctic. 
 

4.4. ”IT-konsult”	  
”IT-konsult” är ett mindre aktiebolag som erbjuder tjänster inom systemutveckling, främst 
installation, uppgradering och anpassning till olika systemlösningar. Bolaget har en anställd, 
bedrev verksamhet för första gången 2009, omsatte då ungefär 650 000 kronor och hade en 
balansomslutning på 400 000 kronor. ”IT-konsult” tillämpade K2-regelverket på deras första 
årsredovisning per den 2009-12-31. Intervjun genomfördes med bolagets revisor, nedan 
kallad R (Revisor). 

4.4.1. Kännedom	  och	  information	  
Som revisor går man löpande utbildningar för att hålla sig uppdaterad om utvecklingen inom 
normering och ekonomisk rapportering. K2-reglerna har diskuterats utförligt under ett par 
utbildningar och skriftlig information på området kommer från olika instanser till 
revisionsbyrån i och med prenumerationer på branschpress. Huruvida lagstiftaren informerat 
tillräckligt kan inte R svara på, men menar att branschorganisationer har varit bra på att 
informera. R har läst vägledningen från BFN och tycker att den är tydlig, men tillägger att 
tillgodogörandet av innehållet i ny lagstiftning ligger i revisorns intresse då det krävs för 
yrkesutövningen. R menar därför för egen del att informationen varit tillräcklig främst för att 
den uppsökts i större utsträckning än vad som är fallet med många redovisare ute på företag. 
R har inte informerat bolaget om användandet av K2-regelverket då det var ett nystartat 
företag, vilket gjorde att R inte ansåg det nödvändigt. 

4.4.2. Avgörande	  vid	  beslut	  
R menar att man tjänar på att löpande anpassa sig direkt till tekniska och normrelaterade 
nyheter, man uppdaterar därför hela tiden sina system och rutiner på byrån i takt med 
utvecklingen; ”annars har man helt plötsligt inte den kunskap som krävs för att applicera 
nästa steg i utvecklingen”. De bokföringssystem R använder i bolaget kommer med färdiga 
funktioner för K2-bestämmelserna, varför det var påfallande enkelt att börja tillämpa dem, 
enligt R. K2-regleringen innebär nästan alltid förenklingar för de mindre bolagen, och de 
begränsningar som finns i K2-regelverket blir aldrig aktuella för den typen av bolag. 
Dessutom, menar R, finns det ingen anledning att inte välja K2 i ett nystartat och 
okomplicerat bolag där man inte ens har några omställningskostnader. R tillägger dock att det 
inte finns några bolagsspecifika anledningar till att K2-regelverket började användas i ”IT-
konsult”. För revisionsbyråns del handlar övergången till K2 i de mindre bolagen också om 
att den enskilda revisorn vill testa den nya regleringen och lära sig den innan K3-regleringen 
kommer. Detta för att sedan kunna jämföra de båda regleringarna och kunna råda sina kunder 
i det framtida valet dem emellan. Potentiella nackdelar med K2 är enligt R att egna 
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upparbetade immateriella tillgångar inte får tas med i balansräkningen enligt K2 och att vissa 
avsättningar, till exempel till pensioner, inte får redovisas inom linjen utan måste skuldföras i 
balansräkningen. Risken finns därför att det vid en övergång till K2, i de fall företaget tidigare 
balanserat egna upparbetade immateriella tillgångar, försvinner stora belopp ur tillgångssidan 
i balansräkningen. Gällande avsättningar till pensioner som tidigare bokförts inom linjen 
[utanför balansräkningen] måste dessa nu skuldföras. Båda dessa scenarion skulle medföra 
kraftigt försämrad soliditet, och dessutom kunna innebära att företagets egna kapital blir 
förbrukat och bolaget blir likvidationspliktigt bara för att de byter redovisningsmall, hävdar 
R. 

4.4.3. Behov	  av	  förenkling	  och	  normeringens	  måluppfyllelse	  
Generellt tycker R att normgivaren har fokuserat på väsentliga områden i sin ambition att 
förenkla för mindre företag. R är övertygad om att den nya regleringen kommer spara pengar 
åt de mindre bolagen på sikt och att det därför är nödvändigt att i ett tidigt skede tillämpa K2 
för att kunna konkurrera med andra redovisningsbyråer. Besparingarna kommer dock först när 
bokföraren har kommit in i de nya rutinerna, vilket kan ta ett par år, menar R. Att 
periodiseringsproblematiken begränsas, speciellt vid årligen återkommande poster, välkomnas 
av R liksom att de redaktionella kraven i årsredovisningen blir färre i och med slopande av 
många tilläggsupplysningar samt notpaket. R upplever att det ligger i tiden att förenkla, tycker 
att K2-regleringen är ett tydligt steg i den riktningen, och lyfter särskilt fram 
periodiseringsproblematiken som ett av de viktigaste områdena normgivaren åstadkommit en 
förenkling på; ”de är ofta marginella och oviktiga. Att lyfta blicken och få ett perspektiv på 
helheten istället för exaktheten är en klar förbättring”.  
 
 Med tanke på att den äldre normeringen inte har tillämpats på ”IT-konsult”, då det är ett 
nystartat bolag, är det svårt för R att avgöra vilka skillnader som hade varit aktuella för det 
specifika bolaget vid en jämförelse av de äldre normeringarna och K2-regleringen. R tror 
dock att det i ”IT-konsult”s fall inte hade varit några märkbara skillnader, eftersom företaget 
är ett mindre konsultbolag med relativt okomplicerad verksamhet. Inte heller arbetssättet 
upplevs av R som förändrat i det fall man har gått från ett principbaserat regelverk till K2 som 
är regelbaserat. 

4.4.4. Beaktande	  av	  framtida	  utveckling	  
Angående det framtida valet mellan K2 och K3 anser R att man får anpassa sig när K3 står 
klart och en jämförelse kan göras. De företag som kan tillämpa K2, och som inte har problem 
med övergången idag, kommer dock sannolikt att följa K2 även framöver, säger R; ”de 
företag som kan använda K2 ska använda K2, speciellt då K3 sannolikt inte blir en 
förenkling. Ju fortare vi kan implementera K2 i dessa företag desto bättre”. I de företag som 
däremot inte kan ha K2 idag blir sannolikt K3 aktuellt, men det är en fråga man inte planerar 
för innan K3 är en realitet enligt R. Kommande utredningars, såsom SamRoBs, påverkan är 
inte något man reflekterar över på byrån idag; de låter debatten ha sin gång och sen tar de 
ställning när normer utmejslats. 
 

4.5. Gamlestadens	  Perfect	  Cykel	  &	  Motor	  AB	  
Bolaget bedriver detaljhandel med cyklar och därmed tillhörande verksamhet, har en anställd 
och omsatte år 2008 1,2 miljoner kronor. Balansomslutningen år 2008 var ungefär 700 000 
kronor. Gamlestadens Perfect Cykel & Motor AB tillämpade K2-regelverket för första 
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gången i dess årsredovisning per 2008-12-31. Intervjun genomfördes med bolagets 
redovisningskonsult Ludmila Romanova på Bokföringsbyrån L Landhqvist. 
 

4.5.1. Kännedom	  och	  information	  
Romanova kom i kontakt med K2 genom de nyhetsbrev och branschtidningar som byrån 
prenumererar på, och hon tyckte att det verkade intressant med en ny reglering som 
möjliggjorde förenkling i hennes arbete. Efter att ha studerat vad en övergång till K2 skulle 
innebära för hennes kunder blev hon övertygad om att det skulle underlätta hennes arbete och 
applicerade K2 på samtliga klientföretag. Generellt sett bryr sig inte klienterna om vad för 
reglering som används, bara det inte påverkar deras verksamhet negativt eller blir dyrare. 
Eftersom det inte påverkar kundernas verksamhet i någon märkbar omfattning, och dessutom 
sannolikt blir billigare i längden, har Romanova inte diskuterat övergången till den nya 
regleringen med sina kunder i någon större utsträckning. 

4.5.2. Avgörande	  vid	  beslut	  
Romanova framhåller att bolagets redovisning inte är av avancerad karaktär, och att K2-
regelverket tillämpas just i Gamlestadens Perfect Cykel & Motor har inget med den specifika 
verksamheten att göra. Romanova applicerade K2 på samtliga kunder för att endast behöva ha 
ett regelverk att förhålla sig till. Trots detta kan hon med lätthet peka ut fördelar med K2 för 
bolaget såsom enklare periodiseringsregler när allt under 5 000 kronor inte behöver ens 
övervägas att periodiseras, samt att återkommande poster inte heller behöver periodiseras om 
de inte avviker mer än 20 % från varandra mellan åren. Andra saker av vikt för 
cykelhandlaren är värdering av varulagret, något som enligt Romanova görs precis som i 
tidigare normering som så mycket annat. Efter övergången till K2 införskaffades ett nytt 
bokslutsprogram där det finns möjlighet att välja mellan K2 eller bokslut enligt tidigare 
regler. I och med att systemet är nytt innebär det inga problem att redan från början välja K2-
regleringen, men har man gamla program och har använt gamla redovisningsregler så kanske 
man är mer motvillig att byta menar Romanova. Hon nämner en äldre kollega som inte gått 
över till K2 med någon av sina kunder, eftersom han jobbat med de äldre reglerna länge och 
inte vill lära sig nya innan pensionen. Eftersom Romanova relativt nyligen börjat göra bokslut 
för kunderna, då hon tidigare främst arbetat med löpande redovisning i bolagen, var det inte 
så många vanor som behövde brytas i och med övergången till K2. 

4.5.3. Behov	  av	  förenkling	  och	  normeringens	  måluppfyllelse	  
Det uppstår nästan alltid problem eller frågor när man gör bokslut säger Romanova, som 
tillägger att man tidigare var tvungen att hämta tolkning ur flera olika källor och att det var 
svårt att dels hitta svaren och dels tolka lagtexten. I samband med övergången till K2 var 
förväntningarna att normeringen skulle bli tydligare och mer lättläst, speciellt då reglerna är 
samlade i ett dokument, något som Romanova också tycker har uppnåtts. Bokföringsbyrån 
införskaffade i samband med övergången till K2 en vägledande bok som Romanova i första 
hand har utgått ifrån i sitt praktiska arbete. Hon upplever även att det är mycket bättre med ett 
regelbaserat regelverk där tydliga regler ges och man slipper göra övervägningar, såsom de 
små periodiseringarna som tog mycket tid, och att man nu inte längre behöver överväga vilka 
nyckeltal som skall vara med i flerårsöversikten. Trots de upplevda förbättringarna hade 
Romanova gärna sett att man för de mindre aktiebolagen kunde tillämpa något liknande det 
förenklade årsbokslutet i K1, och därmed gjort det ännu enklare för de allra minsta företagen. 
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Detta i synnerhet då de mindre företagen är relativt lika de enskilda firmorna där reglerna är 
bättre enligt Romanova. 
 
Hon hävdar att bokföringsbyrån redan tidigare använt sig av merparten av de förenklingar 
som K2 medger angående färre tilläggsupplysningar med mera, och alltid fått godkänt av 
revisorerna för dessa förenklingar trots att de tidigare inte funnits i lagtexten. Nu känns det 
därför tryggt, enligt Romanova, att ha regler som legitimerar tidigare arbetssätt och dessutom 
ger stöd för att förenkla ytterligare. Romanova tillägger att hon inte upplever några större 
skillnader i arbetssättet jämfört med tidigare då värderingar och arbetsgång sker på samma 
sätt nu som då. I och med att K2 bygger på de gamla reglerna, men innebär vissa förenklingar 
i exempelvis uppställningsformen för årsredovisningen, menar Romanova att steget vid 
övergången inte var avsevärt stort. 
 
Övergången till K2 resulterade inte heller omedelbart i mindre kostnader för kunderna, men i 
framtiden väntar sig Romanova att för kundernas räkning göra kostnadsbesparingar när man 
från byrån har jobbat in sina nya rutiner och använt sitt bokföringsprogram mer. Första året 
K2 tillämpades fanns det inget bokföringsprogram på bokföringsbyrån som var anpassat för 
den nya regleringen. Romanova nämner att de vid övergången till den nya regleringen därför 
behövde ändra sina redovisningsmallar manuellt för varje bolag och gå igenom 
uppställningsformen för årsredovisningen, något som tog lång tid. Bokslutet i sig tog dock 
inte längre tid att göra än tidigare då det inte var särskilt komplicerat. I framtiden tror hon att 
det kommer sparas mycket tid och pengar, speciellt för de mindre bolagen; ett bokslut som 
tidigare tog 16 timmar med den gamla regleringen kanske kan göras på 10 timmar med K2 i 
framtiden, uppskattar Romanova. Hon anser dock att det är svårt att uppskatta då det inte 
alltid beror på reglerna utan hur bra ordning företaget har på sin bokföring. 

4.5.4. Beaktande	  av	  framtida	  utveckling	  
Att man i framtiden ställs för ett val mellan K2 och K3 har Romanova inte informerats om, 
men hon tror inte att man på byrån kommer att välja att tillämpa K3 då de företag 
bokföringsbyrån har som kunder är relativt okomplicerade och det för dessa inte upplevs 
fördelaktigt med mer avancerade regleringar; ”kunderna vill i första hand minska kostnaderna 
som är förknippade med bokslut”. Angående SamRoB och liknande utredningars påverkan på 
K2-regelverkets utformning i framtiden menar Romanova att det inte spelar någon roll utan 
att man helt enkelt får modifiera sina rutiner ytterligare. Kommer det nya regler så kommer 
dessutom uppdateringar i bokföringsprogrammen tillägger hon; ”Regler ändras jämt och man 
är van vid det i branschen”. 
 

ICKE	  K2-FÖRETAG	  
	  

4.6. LvS	  Ekonomikonsult	  AB	  
LvS Ekonomikonsult AB arbetar med löpande redovisning och bokslutsarbete för cirka 160 
klientföretag bestående av enskilda firmor och mindre aktiebolag. LvS har tre anställda, varav 
en utbildad civilekonom, och omsatte år 2008 1,9 miljoner kronor. Företaget hade år 2008 en 
balansomslutning på 700 000 kronor. Intervjun hölls med företagets ägare, tillika 
redovisningskonsult, Lena von Sydow. 
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4.6.1. Kännedom	  och	  information	  
Von Sydow känner till K2-regelverket och tog del av den relaterade informationen när 
regleringen presenterades. Regelverket fick dock inte särskilt stor uppmärksamhet varken av 
henne eller hennes branschkollegor; ”genomslagskraften har inte varit påtaglig”, hävdar hon. 
Von Sydow kände heller inget behov av att informera sina klienter om de nya möjligheter 
som aktualiserats i och med K2-regelverket. 

4.6.2. Avgörande	  vid	  beslut	  
Von Sydow ansåg inte att de nya reglerna fyllde någon funktion för henne, och menar att hon 
inte upplever det aktuellt att lära sig en ny reglering eftersom det inte resulterar i märkbara 
förenklingar eller förbättringar för henne. Tvärtom menar hon att det snarare skulle innebära 
ytterligare tidskrävande inlärningsprocesser och implementering av nya metoder i företaget 
om hon skulle gå över till K2. Von Sydow menar att den äldre normeringen är ändamålsenlig 
för LvS Ekonomikonsult då hennes företag är okomplicerat, redovisningen är enkel och hon 
är van vid att använda den äldre regleringen. En ytterligare anledning till att hon inte vidare 
har utvärderat en eventuell övergång till den nya regleringen är att hon enligt egen utsago 
snart går i pension. Hon tillägger: ”hade man varit ny så hade man kanske valt att använda 
nya regler” och drar paralleller till att man på företaget annars vill ligga i framkant när det 
gäller nyheter, till exempel när man i ett tidigt skede bytte till ny kontoplan. Några direkta 
fördelar med att gå över till K2 har överhuvudtaget inte identifierats av von Sydow, men har å 
andra sidan heller inte undersökts i någon större utsträckning. 

4.6.3. Behov	  av	  förenkling	  och	  normeringens	  måluppfyllelse	  
Visserligen menar von Sydow att det finns behov av förenklingar för de mindre bolagen, och 
att hon och hennes kollegor stundtals har ett behov av att kontakta myndigheterna för 
regeltolkning, men att normgivaren ”gav sig på fel saker” vid framtagandet av de nya K2-
reglerna. De eventuella förenklingarna var inte väsentliga för varken hennes företag eller 
hennes klienter, och hon menar att förändringarna inte känns genomtänkta eller anpassade för 
hennes typ av bolag.  

4.6.4. Beaktande	  av	  framtida	  utveckling	  
Att mindre företag i framtiden blir tvungna att välja K2- eller K3-regleringen är inte något 
von Sydow är informerad om i dagsläget. Av den anledningen har hon inte planerat för ett 
eventuellt byte av reglering, och menar att hon tänker skjuta på beslutet så länge som möjligt i 
hopp om att hinna pensionera sig och därmed slippa byta alls. Hade informationen om ett val 
nått henne tidigare hade eventuellt mer energi lagts i frågan, men inte heller valet mellan K2 
och K3 är enligt von Sydow något man diskuterar i branschen vad hon vet. På frågan om 
huruvida utvecklingen i övrig branschdebatt, såsom SamRoB-utredningen, påverkar 
inställningen till byte av redovisningsreglering nu eller framöver blev slutsatsen att det var 
irrelevant vid beslutet att inte tillämpa K2. 
 

4.7. Excellent	  System	  AB	  
Excellent System AB säljer affärssystem och datalösningar inom ekonomi och administration. 
Bolaget har nio anställda, omsatte år 2008 8,5 miljoner kronor och hade en balansomslutning 
på 4,6 miljoner kronor. Intervjun hölls med bolagets ekonomichef tillika hälftenägare Ewa 
Sidor. 
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4.7.1. Kännedom	  och	  information	  
Sidor känner till att det genom K2 finns en möjlighet att minska administrationen, men har 
inte fördjupat sig i regelverket överhuvudtaget och vet därför inte vad skillnaderna är 
gentemot den äldre normeringen. Hon upplever att informationen angående K2 har varit 
begränsad och menar att K2 i sig inte ger några konnotationer om man inte sätter det i en 
kontext om redovisningsförenkling. För att tillgodogöra sig informationen angående K2-
regleringen i dagsläget tror Sidor att man som företagare måste uppleva stora problem med 
den tidigare regleringen, och därför vara lyhörd för nyheter på området. Sidor upplever dock 
att merparten av företagarna i realiteten knappast upplever de problemen och därför inte tar 
sig tid att utforska andra frivilliga normer. Företagets revisor informerade om att man kunde 
gå över till K2, men varken rekommenderade eller avrådde en övergång.  

4.7.2. Avgörande	  vid	  beslut	  
De kostnader Excellent System har för upprättande av årsredovisningen är inte att anse som 
stora menar Sidor, därför finns inget behov av att byta reglering då besparingarna ändå skulle 
vara försumbara enligt henne. Företagets verksamhet ligger inom ekonomiska tjänster 
[affärssystem] och det finns därför, enligt Sidor, kompetens inom bolaget att upprätta 
årsredovisning i enlighet med de regler som finns – oavsett vilka regler företaget väljer att 
tillämpa. Hon framhåller också att de har affärssystem som behandlar olika affärshändelser på 
förutbestämda sätt i linje med regelverket och att det därför inte blir ett individuellt avvägande 
i särskilt många fall. Sidor menar att man i mindre företag, som lämnar bort sin redovisning 
externt, kanske kan spara pengar om man nu i och med den nya regleringen kan sköta 
ekonomiarbetet själva, men hon ser också risken för att det i större utsträckning uppstår fel.  

4.7.3. Behov	  av	  förenkling	  och	  normeringens	  måluppfyllelse	  
Sidor har inte upplevt ett behov av förenkling i företagets redovisningsarbete. Hon framhåller 
att arbetet med bokslut inte är betungande för bolaget samt att det finns dataprogram som 
sköter sammanställningarna och automatiskt behandlar kontohändelser utifrån givna 
parametrar. Ett exempel är periodiseringar som enligt företagets egen redovisningspolicy 
alltid görs om livslängden på bakomliggande vara eller tjänst är längre än en viss period och 
ersättningen överstiger ett visst belopp. Detta sker konsekvent i systemet och individuell 
bedömning behöver inte göras menar Sidor. Hon tillägger att även om de idag följer ett 
principbaserat regelverk har det utmejslats belopps- och tidsgränser ur praxis och 
regeltolkningar, varför det i praktiken inte skiljer sig från ett regelbaserat system som K2. 
Trots detta kan det ibland råda osäkerhet när bedömningar skall göras i redovisningen 
framhåller Sidor. Hon tror då att K2 innebär en stor fördel, framförallt i och med att alla 
regler samt all information finns samlat i ett dokument till skillnad från den äldre 
normeringen där det finns flera källor. 
 
Sidor är av åsikten att det finns andra saker som tar mer tid och kanske skulle vara mer 
väsentliga att underlätta än bokföringen och upprättande av årsredovisningen. Samtidigt tror 
hon att när något krav försvinner så kommer det något nytt och tar dess plats, vilket resulterar 
i att det i slutändan inte uppstår någon besparing.  

4.7.4. Beaktande	  av	  framtida	  utveckling	  
Sidor känner inte till att de mindre företagen i framtiden kommer att vara tvungna att välja 
mellan K2- och K3-regelverken, och menar att en diskussion om ett sådant val inte kommer 
tas upp i bolaget förrän det blir tvingande att välja något annat än de regler man tillämpar 



	  
	  

	  34	  

idag. Det finns sofistikerade verktyg som gör beräkningar och periodiseringar efter 
förutbestämda principer, och om företaget går över till ett nytt regelverk skulle de lika gärna 
kunna programmera in de rutinerna i affärssystemet. Sidor har inte reflekterat över att 
SamRoB-utredningen och andra utredningar inom redovisningsområdet kan ha en viss 
påverkan på det befintliga K2-regelverket och det är således inget som tagits i beaktande vid 
beslutet att inte övergå till det nya regelverket. 
 

4.8. PO	  Hansson	  Bygg	  AB	  
PO Hansson Bygg AB bedriver sedan 1968 byggverksamhet, har 10 anställda och omsatte 
under år 2008 10,7 miljoner kronor. Företaget hade år 2008 en balansomslutning på 3,1 
miljoner kronor.  Intervjun genomfördes med bolagets ägare Mats Ranäng. 

4.8.1. Kännedom	  och	  information	  
Ranäng vill inte påstå att han känner till K2-regelverkets innebörd, men har hört talas om 
namnet. Med bakgrund av sin ringa kännedom om regelverket tycker han inte att normgivaren 
informerat tillräckligt om möjligheterna med K2-regleringen, samtidigt medger han att han 
heller inte sökt någon information på ämnet. Ranäng håller det inte för osannolikt att det 
skickats ut information till företaget angående den nya regleringen, men han har inte märkt 
något större fokus på frågan och då det kommer mycket information av blandat värde till 
företaget sätter han sig främst in i det som verkar mest väsentligt. Inte heller företagets revisor 
har informerat om möjligheten att gå över till K2, istället har revisorn och Ranäng i 
samförstånd beslutat att fortsätta som tidigare. 

4.8.2. Avgörande	  vid	  beslut	  
Det finns överhuvudtaget inget aktivt beslut bakom att PO Bygg fortsätter att redovisa efter 
den äldre regleringen, det beror bara på brist på kunskap om att det finns ett val menar 
Ranäng. Först när det kommer bli tvingande att byta princip så kommer man på PO Bygg 
sätta sig in i de nya bestämmelserna. 

4.8.3. Behov	  av	  förenkling	  och	  normeringens	  måluppfyllelse	  
Ranäng ställer sig positiv till förenklade regler då han tycker att det aldrig är helt enkelt att 
behandla vissa affärshändelser. Han menar att den ”stökigaste biten” i redovisningen med 
byggbranschen är pågående arbeten, men i övrigt har företaget ingen påtagligt komplicerad 
redovisning. Han upplever ändå idag att det blir många samtal till revisorn och skulle 
välkomna ett regelstyrt regelverk för att undvika alla subjektiva åsikter om hur man bör göra 
och vad som ska stå i årsredovisningen. Samtidigt är Ranäng noga med att påpeka att 
möjligheterna till verksamhetsanpassade redovisningslösningar i den äldre principbaserade 
regleringen är fördelaktigt då ingen verksamhet är den andra lik. Av den anledningen ser 
Ranäng också en risk i att ett regelstyrt normverk kan bli för odynamiskt för vissa branscher 
som gynnas av en mer nyanserad redovisning. Trots att Ranäng säger att behovet av en 
avancerad redovisning är ytterst begränsad i den här typen av mindre ägarledda företag finns 
det andra områden än förenklad redovisning som han skulle prioritera för att uppnå 
besparingar av betydelse i företaget. Han menar att hälften av allt administrativt 
ekonomiarbete är sådant som inte har med den direkta skötseln av företagets löpande 
verksamhet att göra, och således är önskvärt att skära ner på. Exempel på områden Ranäng 
anser tidskrävande och kostsamma är momsrapportering, i synnerhet byggbranschens 
omvända moms, och sjukförsäkringsadministration. Han menar krasst att de administrativa 
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bördor som ökat på diverse områden kanske inte kan överbryggas av förenklade 
redovisningsregler. 

4.8.4. Beaktande	  av	  framtida	  utveckling	  
Ranäng är inte medveten om att man i framtiden kommer att vara tvungen att välja mellan 
K2- och K3-regleringarna och säger att han sannolikt hade satt sig in K2-regelverket om han 
vetat att han var tvungen att genomföra ett aktivt val i framtiden. Varken revisorn eller 
branschkollegorna har dock diskuterat detta framtida val, och Ranäng menar att han eventuellt 
hade gått över till K2-regleringen fortare om han vetat om att valet blev tvingande; ”allt som 
förenklar och sparar pengar är intressant”. Samtidigt säger han att man på grund av tidsbrist i 
branschen ändå ofta skjuter på den här typen av val tills det är nödvändigt att ta ett beslut. 
Ranäng är inte heller insatt i de pågående utredningar, såsom SamRoB, som eventuellt 
kommer att påverka K2-regelverket framöver, och det har således inte varit ett beaktande som 
legat till grund för det faktum att PO Hansson Bygg inte gått över till K2-regelverket. 
 

4.9. NE	  Solutions	  AB	  
NE Solutions AB är ett konsultbolag inom IT-tjänster med fokus på webblösningar, 
datorsystem och IT-strukturer. Bolaget har en anställd, omsatte år 2009 ungefär en miljon 
kronor och hade en balansomslutning på 650 000 kronor. Intervjun genomfördes med 
företagets redovisningskonsult Christian Fors som även har ett förflutet som revisor. 

4.9.1. Kännedom	  och	  information	  
Fors är väl insatt i K2 och dess innebörd, han menar att det i hans bransch är nödvändigt att 
följa med i utvecklingen på området och ständigt vara uppdaterad på de nyheter som finns. 
Generellt är folk inom redovisningsbranschen dock inte så benägna att genomföra 
förändringar, man kör på i samma gamla mönster menar Fors. Vidare säger han att han inte 
tror att folk har satt sig in i regleringen än, men att informationen från normgivaren har 
funnits där att ta del av för dem som velat. Fors har indirekt informerat sina klienter om de 
nya redovisningsmöjligheter som finns i och med att han resonerar med kunderna löpande när 
det uppstår val samt frågor inom redovisningsområdet. Generellt sett är de mindre kunderna, 
såsom enmansföretaget NE Solutions, inte så engagerade, och man försöker som konsult 
anpassa sig och sina upplägg till deras verksamhet istället, säger Fors. 

4.9.2. Avgörande	  vid	  beslut	  
Den främsta anledningen för Fors att vänta med att tillämpa K2 är en strävan efter att kunna 
uppvisa en konsekvent redovisning och slippa byta värderingsprinciper samt 
uppställningsformer flera gånger än nödvändigt. Fors ser inga bolagsspecifika anledningar för 
NE Solutions att varken tillämpa alternativt inte tillämpa K2-regleringen; företaget är relativt 
okomplicerat och det finns få eller inga periodiseringar eller avsättningar som skulle göra en 
skillnad regleringarna emellan. Några direkta nackdelar med K2-regleringen ser han 
överhuvudtaget inte, men påpekar samtidigt att man oundvikligen tappar vissa saker när man 
förenklar på det sätt normgivaren gjort. Han tycker till exempel att det ibland kan vara 
obefogat att förenkla så mycket att den rättvisande bilden av företaget blir lidande, och syftar 
då främst på att vissa periodiseringar bör göras men att man i K2-regelveket istället kan ta 
kostnader och/eller intäkter direkt när faktura skickas alternativt kommer in. Fors påpekar 
dock att det i den här typen av mindre företag sannolikt blir väldigt små skillnader i realiteten 
mellan de båda regeltillämpningarna.  
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Varken branschkollegor eller revisorer som Fors kommer i kontakt med diskuterar K2 i någon 
större utsträckning och intresset är svalt. Om det hade varit revolutionerande hade revisorn 
sannolikt tagit upp frågan och förespråkat en övergång, säger Fors och tillägger att någon 
sådan dialog inte finns idag; ”sen finns det alltid folk som vill hoppa på nyheter och 
effektivisera det ena och det andra, men konsekvens i redovisningen är överordnat” menar 
han och fortsätter: ”när det kommer ett skarpt läge är man naturligtvis väl förberedd att göra 
ett val, men när man gör det så ska det vara ett definitivt beslut eftersom konsekvens är 
viktigt” – han vill inte pröva någonting bara för sakens skull och har således valt att avvakta 
med tillämpningen av K2. 

4.9.3. Behov	  av	  förenkling	  och	  normeringens	  måluppfyllelse	  
När man varit i branschen länge är problem med redovisningen inte påtagliga, säger Fors och 
hänvisar till sin karriär med förflutet inom revisorskåren innan han blev redovisningskonsult. 
Givetvis förenklar det om företaget till exempel slipper periodisera hyror, försäkringspremier 
och andra poster som är återkommande år efter år, menar Fors, men tillägger att man vid 
tillämpning av den äldre regleringen ändå måste vara konsekvent i hur man periodiserar och 
att resultatet inte påverkas i längden då kostnaderna bara förskjuts en period. I dagsläget är 
arbetet med periodiseringar inget som tar onödigt lång tid menar Fors vidare; ”man måste 
ändå gå igenom bokslutet och fundera på vad som hör till vilken period”. I de flesta mindre 
företag tror Fors inte att det blir några större skillnader vid tillämpning av K2-regelveret 
jämfört med de äldre bestämmelserna. 
 
Tanken med förenklingarna är dock god anser Fors, även om han inte tycker att de 
tidsmässiga eller redovisningsmässiga förenklingarna är särskilt påtagliga; ”småföretagare är 
ganska missnöjda med förändringarna för de har slagit fel”. Istället tror han att ett fokus på de 
arbetsrättliga och beskattningsrättsliga frågor som företagare ställs inför hade varit mer 
givande för de mindre företagen eftersom han upplever att det är där problem, och därmed 
kostnader, uppstår. De nya momsreglerna tycker han exempelvis borde omarbetas ytterligare 
då förändringarna har slagit fel eftersom de inte underlättar eller ändrar något i realiteten. Det 
borde även vara lättare för mindre företag att anställa då det är en viktigare fråga för företaget, 
anser Fors. Även om Fors således inte tycker att normgivaren har hittat väsentliga områden att 
förändra så tror han att K2-regleringen kommer att omarbetas allteftersom den utvärderats, 
och sedan utgöra en betydande förenkling. I dagsläget tror dock Fors att arbetet med 
regelförenkling har fått delvis motsatt effekt på grund av att företagen ställs inför ett val 
avseenden vilken bolagskategori de skall tillhöra och utefter det måste ta ställning till vilka 
redovisningsregler de ska följa. Generella fördelar med K2 som Fors dock ser som betydande 
redan idag är att alla regler samlats i ett dokument och att företag som tillämpar ett regelstyrt 
normverk blir lättare att jämföra. Det äldre regelverket som är principbaserat innebar i 
praktiken, enligt Fors, att olika bolagsinterna policys ledde till olika redovisningsval. Han 
tillägger dock att när man varit länge i branschen har man sett en del olika situationer, gått en 
del kurser och har sällan problem att finna och tolka de äldre bestämmelserna.  
 
Redovisning är viktigt och företagen sparar inte pengar om de skär ner på ekonomiarbetet, 
eftersom man då ofta måste komplettera med något annat för att säkra kontrollen över 
företagets fortlevnad, menar Fors. 
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4.9.4. Beaktande	  av	  framtida	  utveckling	  
Att mindre bolag i framtiden måste välja mellan K2 och K3 känner Fors mycket väl till och 
menar att den kommande K3-regleringen är en av anledningarna till att många företag inte har 
börjat tillämpa K2 än; ”det är alldeles för tidigt skede att göra det aktiva valet att gå över än”. 
De nya K-regleringarna diskuteras på möten och internt i hela redovisningsbranschen där 
konsensus är att man kommer anpassa sig så småningom, men vill vänta tills ramverket och 
”spelreglerna” står klara i form av vilken företagskategori företagen tillhör och vilka regler de 
då kan använda. 
 
Eventuellt kan det vara lämpligt att gå över till K2 innan K3 kommer, för att kunna utvärdera 
K2-regelverket innan företaget måste ta ställning till K3, och Fors menar att det är en process 
som kommer men ännu inte påbörjats brett i redovisningsbranschen. Han menar att det 
redovisarna väntar på bland annat är effekterna av SamRoB-utredningen och revisionspliktens 
avskaffande; ”man väntar och bevakar utvecklingen, men upplever det inte som riktigt färdigt 
att ta ställning till”. 
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5. ANALYS	  
De nio intervjuade företagen kommer i detta analysavsnitt delas in i två grupper, K2 
respektive icke K2, och behandlas utifrån de underrubriker som använts i empiriavsnittet. 
Läsaren kommer härmed få en översiktlig bild av de åsikter och mönster som identifierats 
bland respondenterna i respektive grupp, samt de generella mönster som identifierats i 
samtliga respondenters svar. 
 
5.1. Beslutsfattare	  

5.1.1. K2-företag	  
I fyra av de fem företag som använder sig av K2-regleringen har beslutet att tillämpa K2 
fattats av en extern part i form av deras redovisningskonsult eller revisor, medan beslutet i 
”Ekonomikonsult” har fattats internt då E är en ensamföretagare och arbetar som 
redovisningskonsult. Det har således aldrig varit företagsrepresentanter utan 
redovisningsbakgrund som tagit beslutet att gå över till en ny reglering, utan professionella 
redovisare som i och med sin yrkesroll bör följa med i debatten och utvecklingen på området. 
Samtliga företag, med undantag av ”IT-konsult” som startades under 2009, har också börjat 
tillämpa K2-regelverket per 2008-12-31, vilket var det första året regelverket tilläts att 
tillämpas. 
 

	   Beslutsfattare	  
angående	  

användandet	  av	  K2	  

Började	  
tillämpa	  K2	  

”Ekonomikonsult”	   Ägaren	   2008-‐12-‐31	  
Kaigan	  i	  GBG	   Redovisningskonsult	   2008-‐12-‐31	  
DeLars	  Arctic	   Redovisningskonsult	   2008-‐12-‐31	  
”IT-‐konsult”	   Revisor	   2009-‐12-‐31	  
Gamlestadens	  Perfect	  Cykel	  &	  Motor	   Redovisningskonsult	   2008-‐12-‐31	  

	  
	   	   	   	   Tabell	  2	  –	  Beslutsfattare,	  K2	  

5.1.2. Icke	  K2-företag	  
Bland de företag som inte tillämpar K2 är det i tre av fyra fall ett internt beslut hos ägaren att 
fortsätta tillämpa den äldre normeringen, medan det i NE Solutions fall är deras 
redovisningskonsult som fattat beslutet.  
	  

	   Beslutsfattare	  
angående	  

användandet	  av	  K2	  
LvS	  Ekonomikonsult	   Ägaren	  
Excellent	  System	   Ekonomichef/Ägare	  
PO	  Hansson	  Bygg	   Ägare	  
NE	  Solutions	   Redovisningskonsult	  

	  
	   	   	   	   Tabell	  3	  –	  Beslutsfattare,	  Icke	  K2	  
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5.1.3. Allmänt	   
Sammanfattningsvis är trenden bland mindre företag att överlåta sin redovisning till 
redovisningskonsulter eller revisorer, vilket styrks av Börsvik et al. (2009) som menar att 
mindre företag i allt större utsträckning köper in redovisningstjänster externt, och därmed 
hamnar beslutet i realiteten hos dem. Bland de företag som har valt att inte tillämpa K2 är det 
dock, i alla fall utom ett, ägaren som fattat beslutet. Enligt Biazar och Gertows (2010) uppsats 
är det få av de mindre företagen som har någon större kännedom om K2:s innebörd och i de 
fall företaget har valt att övergå till att tillämpa K2 har det ofta varit ett beslut som fattats av 
deras redovisningskonsult.  
 

5.2. Kännedom	  och	  information	  

5.2.1. K2-företag	  
I de fyra fall där företagets redovisningskonsult är den som fattat beslutet att tillämpa K2-
regelverket har i regel kunden inte varit delaktig i beslutsfattandet, eller ens informerats om 
denna övergång, och då generellt med motiveringen att många mindre företag inte är 
tillräckligt insatta i, eller intresserade av, redovisningsbranschen och dess nyheter. Företagen 
är således nöjda så länge redovisningen sköts på ett bra sätt samtidigt som det resulterar i en 
så låg kostnad som möjligt. Även i Kaigans fall, där företaget är informerat om övergången, 
är de inte fullt insatta i K2-regelverkets innebörd. Undantaget är dock ”Ekonomikonsult” där 
E själv är redovisningskonsult samt ägare till företaget, vilket innebär att E är väl insatt i 
redovisningsbranschen och därmed lägger vikt vid beslutet. ”Ekonomikonsult” är även det 
enda företaget där beslutet att övergå till K2-regelverket fattats av en företrädare för bolaget.  
 
Samtliga beslutsfattare till övergången anser att informationen angående K2-regelverket och 
dess innebörd har varit lättillgänglig och god, förutom DeLars Arctics beslutsfattare Wikensjö 
som menar att informationen inte var ”marknadsanpassad”. Fyra av fem beslutsfattare som 
upplevde informationen som god anser dock inte att den information som kom från 
normgivaren BFN var tillräcklig. Istället menar alla beslutsfattare, förutom DeLars Arctics 
Wikensjö, att informationen företrädesvis hämtats från branschorganisationer i form av 
nyhetsbrev, branschpress och kurser, och att den där varit tillfredsställande för den som 
önskat att tillgodogöra sig den. En återkommande branschorganisation som omnämns av 
respondenterna är Sveriges Redovisningskonsulters Förbund. 
 
 
 
 
 
 
 
	  



	  
	  

	  40	  

	  

Företaget	  är	  
inform

erat	  om
	  K2	  

Företaget	  är	  
delaktigt	  i	  beslutet	  

Inform
ation	  från	  

BFN
	  lättillgänglig	  

för	  beslutsfattaren	  

Inform
ation	  från	  

branschorg.	  
lättillgänglig	  för	  
beslutsfattaren	  

	   Ja	   Nej	   Ja	   Nej	   Ja	   Nej	   Ja	   Nej	  
”Ekonomikonsult”	   X	   	   X	   	   X	   	   X	   	  
Kaigan	  i	  GBG	   X	   	   	   X	   	   X	   X	   	  
DeLars	  Arctic	   	   X	   	   X	   	   X	   	   X	  
”IT-‐konsult”	   	   X	   	   X	   	   X	   X	   	  
Gamlestadens	  Perfect	  
Cykel	  &	  Motor	   	   X	   	   X	   	   X	   X	   	  

	  
Tabell	  4	  –	  Kännedom	  och	  information,	  K2	  

5.2.2. Icke	  K2-företag	  
I tre av de fyra företagen som valt att fortsätta tillämpa den äldre normeringen är det ägaren 
själv som fattar den här typen av beslut. Två av de tre företagen, Excellent System och PO 
Hansson Bygg, har dock inte kännedom om K2 och dess innebörd, och i det tredje företaget, 
LvS Ekonomikonsult, är ägaren själv redovisningskonsult och har därmed kännedom om K2, 
men har dock inte satt sig in i det nya regelverkets fulla innebörd. I och med att 
företagsledningen sällan har någon kunskap om K2:s innebörd är det, i linje med Biazar och 
Gertows (2010) slutsats, ofta ett omedvetet val av företagets representanter att stanna kvar i 
den äldre normeringen. I NE Solutions fall är det deras redovisningskonsult Christian Fors 
som är beslutfattaren, och som en följd av att han arbetar i redovisningsbranschen känner han 
till K2 och är insatt i dess innebörd.   
 
I NE Solutions har företagsrepresentanter inte varit delaktigt i beslutet, vilket deras 
redovisningskonsult Fors motiverar med att de mindre företagen inte är särskilt engagerade i 
hur redovisningen utförs, utan överlåter det till redovisningskonsulten. De tre företagen som 
inte satt sig in i K2-regelverkets innebörd anser inte att informationen om K2 har varit 
lättillgänglig och god, varken från normgivaren BFN eller från branschorganisationer. I NE 
Solutions fall anser deras redovisningskonsult att informationen har varit lättillgänglig och 
god från såväl BFN som branschorganisationer, och han anser även att informationen har 
funnits där för den som vill ta del av den.  
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	   Tidigare	  kännedom
	  

om
	  K2	  

Insatt	  i	  K2:s	  
innebörd	  

Företaget	  delaktigt	  
i	  beslutet	  

Inform
ation	  från	  

BFN
	  lättillgänglig	  

för	  beslutsfattaren	  

Inform
ation	  från	  

branschorg.	  
lättillgänglig	  för	  
beslutsfattaren	  

	   Ja	   Nej	   Ja	   Nej	   Ja	   Nej	   Ja	   Nej	   Ja	   Nej	  
LvS	  Ekonomikonsult	   X	   	   	   X	   X	   	   	   X	   	   X	  
Excellent	  System	   	   X	   	   X	   X	   	   	   X	   	   X	  
PO	  Hansson	  Bygg	   	   X	   	   X	   X	   	   	   X	   	   X	  
NE	  Solutions	   X	   	   X	   	   	   X	   X	   	   X	   	  

	  
	   	   	   Tabell	  5	  –	  Kännedom	  och	  information,	  Icke	  K2	  

5.2.3. Allmänt	  	  
Sammanfattningsvis har man internt i företagen ingen större kunskap om K2-regelverket och 
dess innebörd, och i tre fall av de fem där beslutet fattats av en extern redovisare är företagen 
själva inte ens informerade om att de har övergått till att tillämpa K2. Att 
företagsrepresentanter sällan är delaktiga i besluten om vilka redovisningsregler man följer 
framgår även av Biazar och Gertow (2010), där det konstateras att sådana val överlåts till 
redovisningskonsulten i de fall det finns en sådan. Den låga kännedomen om K2 bland 
företagsledarna visar att den här typen av frågor inte är prioriterade, något som ligger i linje 
med Harvey och Waltons (1996) uppfattning om att debatten på området främst drivs av 
akademiker och i vissa fall redovisare. Dock anser fem av redovisningskonsulterna att 
informationen från BFN inte varit tillfredsställande, något som ligger i linje med ett behov 
som identifierats av Hanson och Lyth (2008) då de i sin uppsats kom fram till att BFN i högre 
grad bör övertyga redovisningskonsulter och revisorer om att K2-regelverket innebär en 
förenkling och att K2-regelverket först då kommer att få genomslagskraft bland mindre 
företag. Att företrädare för de mindre bolagen på egen hand är ovilliga eller oförmögna att ta 
till sig informationen om K2-regelverket framgår också av Biazar och Gertow (2010) där 
företag i deras studie, likt företag i vår studie, sällan kände till K2-regelverket. 
 

5.3. Avgörande	  vid	  beslut	  

5.3.1. K2-företag	  
Inga företag i vår studie har valt att börja tillämpa K2 på grund av bolagsspecifika 
anledningar som gör att det är fördelaktigt för företaget att övergå, men samtidigt har det 
bland respondenterna inte heller identifierats några anledningar som gör att en övergång är 
ofördelaktig. Bakomliggande orsaker till bristen på specifika för- respektive nackdelar med en 
övergång till K2-regelverket för företagen i vår undersökning är att alla bolagen är 
okomplicerade i termer av bolagsstruktur, storlek, affärstransaktioner, bokslutsdispositioner 
och värderingsfrågor, vilket gör att skillnaderna beroende på redovisningsreglering blir 
marginella. Även Collis (2001) menar att många mindre bolag karaktäriseras av just 
okomplicerade transaktioner, och hävdar att de just på grund av detta har nytta av ett förenklat 
normsystem då det är mer i linje med deras behov.  
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I tre av fem fall var övergången grundad i ett enhetligt beslut hos redovisningskonsulten eller 
revisorn, och i Kaigans respektive ”IT-konsult”s fall i ett gemensamt beslut på hela 
redovisningsbyrån. Bland de fem företagen är det två, ”Ekonomikonsult” och ”IT-konsult”, 
som gjort övergången i syfte att testa hur K2-regelverket fungerar och vad det innebär. I 
”Ekonomikonsult”s fall handlar det om att E vill testa det nya regelverket på sitt eget företag 
innan E applicerar det på sina klienters bolag, medan ”IT-konsult”s revisor vill testa K2-
regelverket innan K3 lanseras. I ”IT-konsult”s fall var en bidragande orsak till övergången, i 
kombination med att bolaget var okomplicerat, att verksamheten var nystartad, medan det i 
DeLars Arctics fall var en verksamhetsförändring som var den främsta orsaken. I sådana 
situationer underlättas en övergång till ny redovisningsreglering då det merarbete, i form av 
bland annat nya värderingar och nya rutiner, som uppstår vid omställningen minimeras.  
	  

Påverkan	  vid	  beslut	  
Bolagsspecifika	  
fördelar	  m

ed	  K2	  

O
kom

plicerat	  
företag	  

Enhetligt	  beslut	  på	  
redov.	  byrån	  

Testa	  

N
ystartad	  

verksam
het/	  

om
struktureringar	  

	   Ja	   Nej	   Ja	   Nej	   Ja	   Nej	   Ja	   Nej	   Ja	   Nej	  
”Ekonomikonsult”	   	   X	   X	   	   	   X	   X	   	   	   X	  
Kaigan	  i	  GBG	   	   X	   X	   	   X	   	   	   X	   	   X	  
DeLars	  Arctic	   	   X	   X	   	   	   X	   	   X	   X	   	  
”IT-‐konsult”	   	   X	   X	   	   X	   	   X	   	   X	   	  
Gamlestadens	   Perfect	  
Cykel	  &	  Motor	   	   X	   X	   	   X	   	   	   X	   	   X	  

	  
	   	   	   	   Tabell	  6	  –	  Avgörande	  vid	  beslut,	  K2	  

5.3.2. Icke	  K2-företag	  
Endast i hälften av fallen är beslutet att fortsätta tillämpa den äldre normeringen ett aktivt val, 
och den trend som kan skönjas är att i de företag där beslutsfattaren arbetar i 
redovisningsbranschen, LvS Ekonomikonsult och NE Solution, har det gjorts ett aktivt val, 
medan det bland de beslutsfattare som inte befinner sig i denna bransch inte har gjorts ett 
aktivt val. Beslutet att fortsätta tillämpa äldre normering har inte i något bolag fattats på grund 
av bolagsspecifika anledningar som innebär att det är fördelaktig att fortsätta tillämpa de äldre 
reglerna. Att fortsätta följa den äldre normeringen är i samtliga fall ett enhetligt beslut på 
redovisningsbyrån i de fall företagen använder sig av en sådan, och ett mönster kan 
identifieras då beslutet att inte övergå till K2 i samtliga fall, utom i NE Solutions, grundat sig 
i att beslutsfattaren inte haft tid och/eller ork att sätta sig in i nya regler så länge man 
fortfarande får lov att fortsätta tillämpa de gamla. Att företag i regel inte avsätter tid till 
redovisningsfrågor kan bero på det enligt Harvey och Walton (1996) inte är ett prioriterat 
område bland beslutsfattare i mindre bolag, och att de i regel anpassar sig till nya regler först 
när de blir tvingande. NE Solutions redovisningskonsult har i och med sin profession satt sig 
in i frågan och kommit fram till en mer redovisningsteoretisk anledning att vänta med 
övergången till det nya K2-regelverket. Han avser att vänta med övergången på grund av en 
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av honom identifierad risk för att redovisningen annars blir inkonsekvent under en längre 
tidsperiod eftersom K2-regelverket ännu kan förändras med anledning av pågående 
utredningar. Denna farhåga bekräftas också i det remissvar som lämnades av FAR SRS inför 
lanseringen av K2-regelverket (Precht, 2007), samt av Börsvik et al. (2009) 
 
 

Påverkan	  vid	  beslut	  

A
ktivt	  val	  

Bolagsspecifika	  
fördelar	  m

ed	  äldre	  
norm

ering	  

O
kom

plicerat	  
företag	  

Enhetligt	  beslut	  på	  
redov.	  byrån	  

O
vilja	  att	  lära	  sig	  
något	  som

	  inte	  
krävs	  

	   Ja	   Nej	   Ja	   Nej	   Ja	   Nej	   Ja	   Nej	   Ja	   Nej	  
LvS	  Ekonomikonsult	   X	   	   	   X	   X	   	   X	   	   X	   	  
Excellent	  System	   	   X	   	   X	   X	   	   -‐	   -‐	   X	   	  
PO	  Hansson	  Bygg	   	   X	   	   X	   X	   	   -‐	   -‐	   X	   	  
NE	  Solutions	   X	   	   	   X	   X	   	   X	   	   	   X	  

 
Tabell	  7	  –	  Avgörande	  vid	  beslut,	  Icke	  K2 

5.3.3. Allmänt	  
Sammanfattningsvis kan det konstateras att samtiga företag i studien är okomplicerade i 
termer av bolagsstruktur och redovisningsbehov, och att beslutet om tillämpad 
redovisningsreglering på grund av detta inte i något fall grundar sig på några bolagsspecifika 
anledningar. Istället är beslutet i samtliga fall där en redovisningskonsult används fattat 
generellt för alla bolag som är kunder hos redovisningskonsulten eller redovisningsbyrån, 
företrädesvis för att redovisaren vill ha samma regelverk att förhålla sig till i alla sina 
klienters bolag. 
 

5.4. Behov	  av	  förenkling	  och	  normeringens	  måluppfyllelse	  

5.4.1. K2-företag	  
Samtliga företag som har valt att övergå till att tillämpa K2-regelverket har upplevt ett behov 
av förenkling, och alla välkomnar något som för företaget eller kundens räkning kan innebära 
en kostnadsbesparing. När företagen i ett inledande skede blev bekanta med K2-regelverkets 
innebörd upplevde samtliga att K2 innebar väsentliga skillnader i teorin gentemot äldre 
normering. När företagen eller deras redovisningskonsult senare kom att tillämpa regelverket i 
praktiken ser man mönstret att inga, förutom Gamlestaden Perfect Cykel & Motors 
redovisningskonsult, upplevde väsentliga skillnader i praktiken. Denna uppfattning är något 
som också har varit en del av den kritik mot K2-regleringen som framförs av bland andra 
Edvinsson och Spinnars (2009), som menar att K2-regleringen bara är en anpassning till 
tidigare praxis, och Börsvik et al. (2009) som menar att skillnaderna mellan redovisningarna 
är obetydliga. Noterbart är dock att samtliga företag i studien tycker sig uppleva att K2-
regelverket innebär en förenkling jämfört med tidigare normer. 
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Samtliga beslutsfattare har en positiv syn på övergången från ett principbaserat till ett 
regelbaserat regelverk, men de tillägger också att arbetssättet oavsett regelverk i praktiken är 
detsamma. Att arbetssättet inte skiljer sig väsentligt från tidigare är sannolikt också en av 
anledningarna till att kostnadsbesparingarna i redovisningsarbetet inte låg i linje med de 
förväntningarna som samtliga företag hade vid övergången. Trots att bolagen inte upplevde 
att de hade sparat pengar på övergången hittills, var den allmänna uppfattningen att det hade 
med interna administrativa rutiner att göra och att man först i ett längre tidsperspektiv 
kommer spara pengar på att använda det förenklade regelverket. 
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”Ekonomikonsul
t”	  

X	   	   X	   	   X	   	   	   X	   X	   	   X	   	   	   X	   X	   	   X	   	  

Kaigan	  i	  GBG	   X	   	   X	   	   X	   	   	   X	   X	   	   X	   	   	   X	   	   X	   X	   	  
DeLars	  Arctic	   X	   	   X	   	   X	   	   	   X	   X	   	   X	   	   	   X	   	   X	   X	   	  
”IT-‐konsult”	   X	   	   X	   	   X	   	   	   X	   X	   	   X	   	   	   X	   X	   	   X	   	  
Gamlestadens	  
Perfect	   Cykel	   &	  
Motor	  

X	   	   X	   	   X	   	   X	   	   X	   	   X	   	   X	   	   X	   	   X	   	  

	  
	   Tabell	  8	  –	  Behov	  av	  förenkling	  och	  normeringens	  måluppfyllelse,	  K2	  

5.4.2. Icke	  K2-företag	  
Även bland de företag som inte valt att gå över till K2 upplevs att det finns ett behov av 
förenklingar inom redovisningen, och det är bara på Excellent System man inte har upplevt ett 
sådant behov. Excellent System är ett av två företag i undersökningen där ägaren tar 
redovisningsbesluten och, till skillnad från LvS Ekonomikonsult, inte primärt är redovisare 
till yrket. Enligt Harvey & Walton (1996) upplever många företagsledare som inte är i 
redovisningsbranschen att förenklingsarbete inom redovisningen inte är ett prioriterat område, 
och att de i vissa fall inte är tillräckligt insatta i redovisningsregleringen för att kunna se var 
förenklingar kan göras eller uppskatta värdet av de förenklingarna. I alla fall påståendet om 
att redovisningsfrågor inte är prioriterade verifierar Sidor, ägare till Excellent System, då hon 
också hävdar att det är marginella kostnader förknippade med just årsredovisningens 
upprättande och att det inte är effektivt att jaga kostnader där.  
 
Gemensamt för alla bolag i undersökningen som inte valt K2 är att de inte tycker att K2 utgör 
sådana förändringar man finner behov av och att regeringen således inte fokuserat på rätt 
saker i sitt förenklingsarbete. Denna uppfattning delas också av Börsvik et al. (2009) som, 
liksom företagen i vår undersökning, kommit fram till att förenklingar inom 
momsrapportering och arbetsrätt hade haft större genomslagskraft i termer av 
kostnadsbesparingar inom administrationsarbetet. Samtidigt som Börsvik et al. (2009) menar 
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att regeringen löst fel problem för landets småföretagare, och tar stöd i en studie från PwC där 
45% av de tillfrågade var direkt missnöjda med förenklingarna, går Skough (2009) ett steg 
längre och menar att K2-regleringen inte löser något problem överhuvudtaget då skillnaderna 
är obetydliga jämfört med tidigare normer. Skough (2009) går till och med så långt att han 
anser att det tillkommit problemområden i och med kostnader som uppkommer för att på 
andra sätt skapa förtroende på marknaden när de konventionella metoderna rationaliserats 
bort. Att det vid förenklingar inom redovisningsområdet ofta uppstår ett behov av att på andra 
sätt kvalitetssäkra de finansiella rapporterna är en uppfattning som också delas av Fors, 
redovisningskonsult för NE Solutions, och Sidor, delägare Excellent System.  
 
Att skillnaderna mellan de äldre normerna och K2-regleringen skulle vara få och sakna 
betydelse för merparten av de mindre företagen är också konsensus bland de undersökta 
företagen som inte tillämpar K2. Det samtliga av de undersökta företagen dock ser som 
positivt med K2 är att alla regler är samlade på ett ställe och att ett regelbaserat regelverk är i 
linje med de krav som finns på förenkling från företagares sida. Endast PO Hansson Bygg 
hade eventuellt gjort ett annat val av redovisningsreglering idag, och det främst för att han vid 
vår intervju fick reda på att en övergång till en ny redovisningsreglering ändå måste göras 
framöver. Övriga företag hade stannat kvar i det äldre normsystemet även om valet fått göras 
om idag, i de flesta fall av ovilja att lära sig en reglering som man inte måste tillämpa. 
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	   Ja	   Nej	   Ja	   Nej	   Ja	   Nej	   Ja	   Nej	   Ja	   Nej	   Ja	   Nej	  
LvS	  
Ekonomikonsult	  

X	   	   	   X	   X	   	   	   X	   	   X	   X	   	  

Excellent	  System	   	   X	   	   X	   X	   	   	   X	   	   X	   X	   	  
PO	  Hansson	  Bygg	   X	   	   	   X	   X	   	   	   X	   	   X	   	   X	  
NE	  Solutions	   X	   	   	   X	   X	   	   	   X	   	   X	   X	   	  

	  
Tabell	  9	  –	  Behov	  av	  förenkling	  och	  normeringens	  måluppfyllelse,	  Icke	  K2	  

5.4.3. Allmänt	  
Sammanfattningsvis upplever alla företag i studien, förutom Excellent System, ett behov av 
förenkling i sin redovisning och välkomnar en reducerad kostnad. Företagen anser likt Harvey 
och Walton (1996) att de i egenskap av mindre företag inte har lika stort behov av en 
elaborerad redovisning och rapportering av denna då företaget karaktäriseras av en låg grad 
av informationsasymmetri samt korta beslutsvägar (jfr även Collis et al. 2001). Studiens 
företag är alla ägarledda, och okomplicerade till struktur och verksamhet, vilket innebär att 
ägaren har god insikt i företaget.  Samtidigt visar den låga kännedomen om K2 bland 
företagsledarna att den här typen av frågor inte är prioriterade, något som ligger i linje med 
Harvey och Waltons (1996) teori att företagsledare, på grund av bristande kunskaper i 
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redovisningsteori, har svårt att uppskatta alternativkostnaden för användandet av en 
elaborerad redovisningsreglering.  
 
Hanson och Lyth (2008) presenterar i sin studie en uppfattning om att redovisningen i allt 
högre utsträckning sker av externa redovisningskonsulter – något som även styrks av Börsvik 
et al. (2008), Bergström och Lumsden (1993) samt Keasey och Short (1990) – vilket betyder 
att förenklingarna primärt träffar denna yrkesgrupp. I sin ambition att förenkla för företagarna 
kan det argumenteras för att regeringen således har misslyckats, vilket det finns stöd för även 
i vår studie där förenklingarna upplevs som adekvata av de respondenter som är 
redovisningskonsulter, medan företagsrepresentanterna menar att fokus legat på fel saker i 
förenklingsarbetet. De småföretagare i vår undersökning som inte primärt har redovisning 
som sin profession har därför i många fall, i likhet med Börsvik et al. (2009), ansett att det 
finns andra områden, såsom momsrapportering och arbetsrättsliga frågor, där administrativa 
kostnader i linje med regeringens mål hade kunnat sparas i större utsträckning. Arnell 
(Kristofersson, 2009) är också kritisk till om regeringen nått sitt förenklingsmål och tillägger 
att om K2 hade inneburit en stor förenkling hade den fått större genomslagskraft. Även 
Olsson och Stigebrandt (2009) delar uppfattningen om att den låga andelen användare av K2-
regelverket kan bero på ett förväntningsglapp mellan företagares behov och regeringens 
prioriteringar i sitt förenklingsarbete.  
	  

5.5. Beaktande	  av	  framtida	  utveckling	  

5.5.1. K2-företag	  
Bland de företag som gått över till K2-regelverket märks ett högre generellt intresse av de 
debatter och utredningar som pågår på redovisningsområdet. I två av fem fall, Kaigan och 
Gamlestadens Perfect Cykel & Motor, är redovisaren inte medveten om att det i framtiden 
kommer behöva göras ett val mellan K2 och K3. Anledningen till redovisningskonsultens 
ovetskap är i Kaigans fall att Johansson inte fullständig har satt sig in i debatten då hon 
förlitat sig på att bokföringsbyråns chefer är välinformerade och har beaktat detta framtida val 
i sitt beslut att börja tillämpa K2.  
 
I de två fall, Kaigan och Gamlestadens Perfect Cykel & Motor, där redovisningskonsulterna 
inte kände till att ett val mellan K2 och K3 kommer bli tvingande i framtiden, har K3 således 
inte heller beaktats vid valet att tillämpa K2. I de övriga tre fallen, då beslutsfattaren vid 
övergången till K2-regelverket kände till att ett val mellan K2 och K3 kommer behöva göras i 
framtiden, har det resonerats i termer av att K3 sannolikt inte kommer att bli aktuellt för de 
företag där K2 införs, då de är små, okomplicerade och har allmänt låga krav på elaborerad 
redovisning. K3 har därför i två av dessa företag, DeLars Arctic och ”IT-konsult”, 
överhuvudtaget inte beaktats vid övergången till K2, medan det tredje, ”Ekonomikonsult”, är 
det enda bolag i vilket K3 spelat in vid beslutet att tillämpa K2. ”Ekonomikonsult”s ägare, E, 
menar att det är fördelaktigt att praktiskt kunna sätta sig in i K2 en tid innan K3 lanseras, för 
att på så sätt ha lättare att göra jämförelsen dem emellan när valet sedan blir aktuellt. E menar 
att det på det sättet bara blir ett nytt regelverk att ta ställning till istället för två, och därav inte 
lika mycket ny information att behandla.  
 
Synen på att sprida ut informationsbelastningen nämner också Kaigans redovisningskonsult 
Johansson angående kommande utredningars påverkan på beslutet att börja tillämpa K2 i ett 
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tidigt skede. Hon menar att det är bättre att tidigt införa, och bli insatt i, det nya regelverket 
för att sedan göra små förändringar i det, snarare än att vänta in en omarbetad version av K2-
regleringen och behöva implementera allt senare. Detta synsätt ligger i linje med BFN:s 
ambitioner som enligt Pautsch var att K2 skulle lanseras så tidigt som möjligt för att göra 
nytta direkt, och sedan anpassas till kommande utredningar (Balans nr 8-9, 2007). Inga 
företag som i vår studie tillämpar K2 har dock specifikt beaktat pågående utredningar såsom 
SamRoB, som i framtiden kan komma att påverka K2-regleringens utformning, vid beslutet 
att tillämpa K2. 
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	   Ja	   Nej	   Ja	   Nej	   Ja	   Nej	  
”Ekonomikonsult”	   X	   	   X	   	   	   X	  
Kaigan	  i	  GBG	   	   X	   	   X	   	   X	  
DeLars	  Arctic	   X	   	   	   X	   	   X	  
”IT-‐konsult”	   X	   	   	   X	   	   X	  
Gamlestadens	  Perfect	  
Cykel	  &	  Motor	   	   X	   	   X	   	   X	  

	  
	   	   	   Tabell	  10	  –	  Beaktande	  av	  framtida	  utveckling,	  K2	  

5.5.2. Icke	  K2-företag	  
Bland de företag som inte gått över till K2-regelverket känner fyra av fem beslutsfattare bland 
de undersökta företagen inte till att de i framtiden kommer behöva göra ett val mellan K2 eller 
K3. Endast i NE-solutions fall är detta något redovisaren känt till redan när valet att inte 
tillämpa K2 gjordes, och resonemanget har i det fallet gått ut på att redovisaren vill vänta med 
övergången tills förutsättningarna står helt klara. Fors, NE-solutions redovisningskonsult, 
menar att redovisningen riskerar att bli inkonsekvent om man byter till K2-regleringen innan 
den är färdig och därför sedan måste byta redovisningsprinciper igen när K2 omdanas eller 
om det visar sig att K3 är mer ändamålsenligt. Detta resonemang är i linje med det som förs 
av Börsvik et al. om det olämpliga i att lansera det ena av de två valen långt tidigare än det 
sista eftersom det uppstår problem med jämförbarhet mellan företag och över tid när bolag 
tillämpar olika regler. Då inget av de andra företagen varit medvetna om det framtida 
tvingande valet mellan K2 och K3 har valet bakom dagens regeltillämpning inte föranletts av 
en väntan på K3. Den omständigheten är något som innebär att Arnell och Pautschs 
(Kristofersson, 2009) resonemang om att en anledning till att företag väntar med att gå över 
till K2 för att se om tillämpning av K3 blir aktuellt för bolaget inte är giltigt i vår studie. 
Ingen av företagens beslutsfattare, med undantag av NE Solutions, har reflekterat över 
pågående utredningars, såsom SamRoB, påverkan på redovisningsregleringen i valet av 
redovisningsreglering. Inte heller detta stämmer i särskilt hög utsträckning överens med de 
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teorier som presenterats av Arnell och Pautsch om att företag väntar på att dessa utredningar 
ska få påverkan på K2-regelverket innan man inför dem i bolagen (Kristofersson, 2009). 
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	   Ja	   Nej	   Ja	   Nej	   Ja	   Nej	  
LvS	  Ekonomikonsult	   	   X	   	   X	   	   X	  
Excellent	  System	   	   X	   	   X	   	   X	  
PO	  Hansson	  Bygg	   	   X	   	   X	   	   X	  
NE	  Solutions	   X	   	   X	   	   X	   	  

	  
	   	   Tabell	  11	  –	  Beaktande	  av	  framtida	  utveckling,	  Icke	  K2	  

5.5.3. Allmänt	  
Majoriteten av företagens beslutsfattare har inte vetskap om att de i framtiden kommer att 
behöva göra ett val mellan K2 och K3, och det kan tyda på att de inte har fullständig kunskap 
om K-projektet och dess innebörd. Ett mönster av okunskap alternativt en upplevt låg nytta av 
K3-regelverket bland företagen i vår studie kan urskiljas då sju av nio företag inte har tagit 
hänsyn till det framtida K3-regelverket vid deras beslut att tillämpa respektive inte tillämpa 
K2-regelverket. 
 
Inga av företagens beslutsfattare i studien, med undantag av NE Solutions beslutsfattare, har 
tagit hänsyn till att SamRoB och andra pågående utredningar kan ha en viss påverkan på det 
befintliga K2-regelverket. Dessa parallella utredningar beaktas således inte av beslutsfattarna 
för studiens företag i den utsträckning som debatten på området föreslår (jfr Kristofersson, 
2009). 
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6. SLUTSATS	  
Nedan förs en diskussion kring uppsatsens frågeställning som sedan besvaras i en slutsats. 
Syftet är att slutsatsen skall sammanfatta studiens bidrag i debatten kring tänkbara 
anledningar bakom det begränsade användandet av K2-regleringen. Avslutningsvis 
presenteras förslag till fortsatt forskning på området. 

6.1. Slutsats	  
Frågeställningen för uppsatsen är: 
 

• Vilka är de bakomliggande orsakerna till mindre företags val om tillämpande av K2-
regelverket? 

 
Det finns inget entydigt svar på frågeställningen ovan, men väl ett antal samverkande faktorer 
som vi uppfattar har bidragit till att K2-regelverket inte har fått den genomslagskraft 
normgivaren sannolikt eftersträvade. Att endast ett fåtal procent av de mindre företagen har 
valt att övergå till K2-regelverket tyder på att det finns brister i det arbete BFN genomfört, 
eller i deras förmåga att förmedla innebörden av detta arbete. 
 
När det gäller att nå ut med sina förenklingsambitioner kan det konstateras att kritiken mot 
BFN, som förs i debatten på området, även framförs av företagen i vår studie där information, 
i de fall sådan har erhållits, främst har kommit ifrån branschorganisationer och då krävt att 
redovisaren själv till viss del uppsöker den. Vi kan härmed dra slutsatsen att informationen 
om ett förenklat regelverk kunde anpassats bättre för att appellera till såväl 
redovisningskonsulter som beslutsfattare inom företagen.  
 
Kännedomen kring K2-regelverket har till synes varit låg bland företagen, och anledningen 
till detta är sannolikt att företag av den här storleken, som sköter sin redovisning själva, inte 
fokuserar på redovisningsfrågor eftersom de ofta har andra mer prioriterade arbetsuppgifter 
och därför inte följer med i redovisningsdebatten. Många mindre aktiebolag använder en 
extern redovisningskonsult och anser då i regel att de betalar för att slippa både den löpande 
redovisningen och de redovisningstekniska frågorna, något som resulterar i att de 
överhuvudtaget inte följer utvecklingen på redovisningsområdet för egen del.  
 
Om företagen tydligare hade uppmärksammats på att en kostnadsbesparing kan göras hade 
sannolikt fler av de som sköter sin redovisning internt övergått till K2-regelverket, samtidigt 
som de företag som köper sina redovisningstjänster externt hade fört en dialog och ifrågasatt 
varför en övergång inte görs. Då de bolagsinterna redovisarna inte prioriterar den här typen av 
förenklingsarbete är det redovisningsprofessionen som primärt bör delta i debatten om 
förenklingsbehovet. En dialog på området bör således, i den mån det föreligger relevanta 
förändringar, lyftas med företagen av redovisnings- eller revisorsprofessionen, men då även 
revisorer och redovisningskonsulter blivit föga övertygade om att de förenklingar som 
presenteras av BFN är adekvata har en sådan dialog uteblivit. Det har således inte heller 
skapats någon mer omfattande diskussion bland praktiker inom redovisnings- eller 
revisorsprofessionen, vilket sannolikt har bidragit till en dålig genomslagskraft för 
regelverket.  
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Flera anledningar står att finna till att K2-regleringen inte uppfattats tillhandahålla de av 
företagens beslutsfattare förväntade förenklingarna. En av de mer återkommande 
invändningarna mot K2 och dess ambition att förenkla är att skillnaderna för de allra flesta 
mindre aktiebolag, i och med deras okomplicerade karaktär, är försumbara jämfört med 
tidigare normering. De mindre företag som är av mer avancerad karaktär redovisningsmässigt 
ser sig sannolikt inte heller hjälpta av de förenklingar som erbjuds dem i och med K2, då de 
ställer högre krav på en avancerad redovisning och troligen väljer att tillämpa K3 i framtiden 
för att inte gå miste om den nyanserade redovisning som deras intressenter och bolagsledning 
kräver. 
 
Att skillnaderna mellan K2 och den äldre normeringen är få blir tydligt då vi inte identifierat 
något företag i vår studie som har upplevt bolagsspecifika fördelar eller nackdelar med en 
övergång till K2. Härmed finns det inga förenklingsincitament för företagen att övergå till det 
nya regelverket så länge det gamla får användas, men heller inga anledningar att inte redan nu 
byta till det regelverk de ändå kommer att behöva tillämpa i framtiden om de inte avser att 
tillämpa K3-regelverket. Ett lågt medvetande om ett framtida tvingande val att tillämpa K2 
eller K3 tyder på att beslutsfattaren inte tagit sig tid att fullständigt sätta sig in i vad K-
projektet innebär.  
 
Vi upplever att merparten av de mindre bolag som i framtiden ställs inför valet mellan K2 och 
K3, likt företagen i vår studie, anser att K3 inte kommer att bli aktuellt att applicera på deras 
företag eftersom de är okomplicerade i termer av bolagsstruktur och redovisningsbehov, och 
att de då inte har nytta av en mer elaborerad redovisning.  
 
Samtliga företag i studien välkomnar ett förenklat regelverk som innebär kostnadsbesparingar 
och lättillgängligare adekvata redovisningsregler. De kostnadsbesparingar som förväntats av 
de företag som använder K2-regleringen har dock i de flesta fall uteblivit, men det förklaras i 
samtliga fall av brist på inarbetade rutiner snarare än av problem i regelverket. I de fall då det 
har uppstått viss kostnadsbesparing har denna varit marginell, något som i många fall 
sannolikt beror på att arbetssättet med redovisningen inte har förändrats i någon väsentlig 
utsträckning jämfört med tidigare regelverk. Att skillnaderna i praktiken är små mellan det 
tidigare principbaserade regelverket och K2:s regelbaserade dito är uppseendeväckande då det 
i teorin är väsensskilt. Resultatet tyder på att det i det principbaserade regelverket inte fanns 
betydande problem tidigare eftersom det utkristalliserats tydliga regler i praxis och att 
användandet då i praktiken påminde om ett regelbaserat system. Förenklingen normgivaren 
aspirerar på att uppnå genom det regelbaserade regelverket har således delvis uteblivit, 
samtidigt som de fördelar ett principbaserat system innebär, i termer av anpassning till 
bolagsunika förhållanden, har försvunnit. 
 
Att förenkling för mindre företag uppnåtts med större genomslagskraft om de genomförts på 
andra områden är många bolag i studien överens om, och majoriteten av respondenterna 
nämner momshantering och arbetsrättsliga frågor som exempel på områden där en förenkling 
i större utsträckning efterfrågas än på redovisningsområdet. 
 
Den gemensamma nämnaren bland alla synpunkter på K2-regelverket är att förändringarna 
från tidigare normering på många områden är marginella, och att debatten på grund av detta 
inte fått det utrymme som krävs för att företrädare för de mindre aktiebolagen ska ta sig tid att 
sätta sig in i ett nytt regelverk.  
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6.2. Förslag	  till	  fortsatt	  forskning	  
Då vi i denna studie endast undersökt de minsta aktiebolagen, med företrädesvis 
okomplicerade redovisnings- och värderingsbehov, ur kategorin mindre bolag, kan det vara 
intressant att undersöka hur företag som drabbas mer påtagligt av en övergång till K2 
resonerar inför det kommande valet mellan K2 och K3. Exempel på sådana företag är bolag 
med egenupparbetade immateriella tillgångar, bolag som gjort avsättningar för informella 
förpliktelser, samt andra bolag som idag redovisar på ett sätt som inte är tillåtet enligt K2-
regelverket. 
 
Vidare kan det vara intressant att undersöka hur mindre aktiebolag resonerar, i termer av 
verksamhetsanpassad redovisning, när de ställs inför valet mellan K2 och K3. Exempel på 
frågeställningar kan vara om det behövs ett mellanting mellan den förenklade K2-regleringen 
och den avancerade, och på IFRS for SMEs byggda, K3-regleringen för att uppnå både 
förenkling och verklighetsnära redovisning. 
 
Det kan även vara intressant att utvärdera utfallet av K2-regleringen i termer av 
kostnadsbesparingar när fler bolag börjat tillämpa regelverket, och eventuellt huruvida mer 
påtagliga förenklingar är möjliga samt hur de skulle genomföras.  
 
En utvärdering av regeringens mål att spara 25 % av bolagens administrativa kostnader till 
följd av statliga regler till 2010 kan sannolikt också vara intressant efter att förenklingsarbetet 
börjar ge resultat i bolagens verksamhet. Även här kan förslag på ytterligare åtgärder 
undersökas. 
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BILAGA 1 
INTERVJUUNDERLAG	  –	  K2-‐FÖRETAG	  
	  
Hur kom ni först i kontakt med K2? 
 
Tycker ni att lagstiftaren har informerat tydligt om K-projektet? Vad anser ni om 
informationen från branschorganisationer? 
 
Vid vilken tidpunkt övergick företaget till att tillämpa K2? Varför beslutade ni att byta 
reglering vid den här tidpunkten? 
 
I vilken utsträckning har ni informerat företaget om K2-regelverket och valet att övergå till 
det? Har företaget varit delaktiga i beslutet? (Ställs endast till redovisningskonsulter) 
 
Vem/vad (vad i bemärkelsen bolagspolicy och dyl.) ligger bakom beslutet att tillämpa K2? 
Vad var avgörande vid beslutet? 
 
Grundar sig beslutet på bolagsspecifika anledningar (ex typ av verksamhet eller på vissa 
konton där K2 lämpar sig)? 
 
Vilka fördelar ser ni med att gå över till K2? 
 
Vilka nackdelar ser ni med att gå över till K2? 
 
Vilka skillnader mellan K2 och tidigare lagstiftning upplevde ni i teorin? Vilka av dessa ser ni 
som avgörande för ert val? Har ni upplevt några väsentliga skillnader i praktiken? 
 
Vad hoppades ni uppnå med övergången? 
 
I framtiden måste man välja mellan K2 eller K3, hur ser ni på det valet? 
 
Varför började ni tillämpa K2 innan K3 stod klart? Kommer K3 vara relevant för er att 
tillämpa i framtiden? 
 
Hur ser ni på övergången från principbaserad till regelbaserad reglering? Har arbetssättet 
förändrats? 
 
Har ni upplevt ett behov av förenkling? Har ni upplevt att K2 innebär förenklingar? 
 
Har ni någonsin haft svårigheter med att tolka tidigare normering (något som underlättats 
i.o.m K2)? 
 
Anser ni att det har fokuserats på rätt saker i förenklingsarbetet? 
 
Är ni medvetna om att pågående utredningar, såsom SamRoB, kan komma att påverka K2 
och därmed förändra regelverket? Hur ser ni på det? 
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Med facit i hand 
 
Uppnåddes eventuella mål vid övergången? 
 
Har tid/pengar sparats i och med övergången (alt passform ökat)? 
 
Hade ni gjort samma val idag? 
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BILAGA 2 
INTERVJUUNDERLAG	  –	  ICKE	  K2-‐FÖRETAG	  
 
Känner du till K2? Hur kom du i så fall i kontakt med K2? 
 
Tycker ni att lagstiftaren har informerat tydligt om K-projektet? Vad anser ni om 
informationen från branschorganisationer? 
 
Har ni gett information till företagen om valmöjligheten att tillämpa K2 och vad det skulle 
innebära? Har företaget varit delaktiga i beslutet att fortsätta tillämpa den äldre normeringen? 
(Ställs endast till redovisningskonsulter) 
 
Vem/vad (i bemärkelsen policy från ledning eller dylikt) ligger bakom beslutet att fortsätta 
tillämpa de gamla reglerna? Vad var avgörande vid beslutet? 
 
Grundar sig beslutet på bolagsspecifika anledningar (ex. på typ av verksamhet eller på vissa 
konton där den gamla regleringen är lämpligare)? 
 
Vilka fördelar ser ni med att gå över till K2? 
 
Vilka nackdelar ser ni med att gå över till K2? 
 
Vilka skillnader mellan K2 och tidigare lagstiftning ser ni? Vilka var avgörande för ert val? 
 
Vet ni att man i framtiden kommer tvingas välja mellan K2 och K3, hur ser ni på det valet? 
 
Varför har ni valt att vänta med övergången tills reglerna blir tvingande? 
 
Kommer K3 vara relevant för er att tillämpa i framtiden? 
 
Hur ser ni på avvägningen mellan att tillämpa principbaserad jämfört med regelbaserad 
reglering? 
 
Har ni upplevt ett behov av förenkling?  
 
Har ni någonsin svårigheter att tolka befintlig normering (något som skulle kunna underlättas 
i.o.m K2)? 
 
Anser ni att det har fokuserats på rätt saker i förenklingsarbetet? 
 
Är ni medvetna om att pågående utredningar, såsom SamRoB, kan komma att påverka K2 
och därmed förändra regelverket? Hur ser ni på det? 
 
Med facit i hand 
Tror ni att tid/pengar hade sparats om ni använt K2? 
 
Hade ni gjort samma val idag? 
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BILAGA 3 
ÖVERGÅNGSREGLER	  
	  
Tillgång/Skuld/Avsättning Korrigeringsbelopp Post i ingående kapital 
Egenupparbetad immateriell Tillgångens ingående Balanserat resultat 
Anläggningstillgång Redovisade värde   
Materiell anläggningstillgång Tillgångens ingående Balanserat resultat 
till följd av ett leasingavtal Redovisade värde   
redovisats som finansiell leasing     
Skuld till följd av att ett Skuldens ingående Balanserat resultat 
leasingavtal redovisats som Redovisade värde   
finansiell leasing     
Uppskjuten skattefodran Tillgångens ingående Balanserat resultat 
  Redovisade värde   
Uppskjuten skatteskuld till följd  Avsättningens ingående Uppskrivningsfond 
av att en anläggningstillgång Redovisade värde   
tidigare har skrivits upp     
Uppskjuten skatteskuld i Avsättningens ingående Balanserat resultat 
andra fall än ovan Redovisade värde   

 
(BFNAR 2008:1, 21.2.) 

 
Avsättning Korrigeringsbelopp Post i ingående kapital 
Åtagande Avsättningens värde Balanserat resultat 
  beräknat enligt rådet   

 
(BFNAR 2008:1, 21.3.) 

 
Tillgång/Skuld Korrigeringsbelopp Post i ingående kapital 
Andra uppskrivna Kvarvarande Uppskrivningsfond, 
anläggningstillgångar Uppskrivning till den del den avser den 
än byggnad och mark   uppskrivna tillgången 
      
    Balanserat resultat, 
    till den del  
    uppskrivningsfonden inte 
    täcker korrigeringen för 
    Kvarvarande uppskrivning 
Finansiella instrument  Skillnaden mellan Balanserat resultat eller 
värderade till verkligt värde verkligt värde och i förekommande fall 
enligt 4 kap 14 a § ÅRL värde enligt rådet fond för verkligt värde 

 
(BFNAR 2008:1, 21.4.) 

	  


