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Sammanfattning
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Författare: Malin Hanson och Malin Lyth
Handledare: Stefan Schiller

Bakgrund: Dagens regelverk för både redovisning och beskattning har under de senaste åren 
blivit allt mer komplexa. Denna komplexitet har, tillsammans med andra faktorer såsom 
näringslivets struktur och ökade administrativa kostnader, bidragit till att efterfrågan på 
förenklade redovisningsregler har ökat. Bokföringsnämnden (BFN) har därför påbörjat ett 
förenklingsprojekt, det så kallade K-projektet, som ämnar dela in alla företag i olika 
storlekskategorier. Parallellt med projektet har även en statlig utredning angående sambandet 
mellan redovisning och beskattning gjorts och utredningen föreslår att sambandet avskaffas. 
De ändringar i skatte- respektive redovisningslagstiftningen som utredningens slutbetänkande 
kan komma att leda till medför att K-projektet behöver anpassas. De regler som främst berörs 
är K2-reglerna som är de regler som blivit mest ifrågasatta. Då en arbetsgrupp sammansatt av 
BFN och Skatteverket år 2004 kom fram till att en förenkling av redovisningsreglerna uppnås 
genom att sambandet mellan redovisning och beskattning förstärks blir det av intresse att 
utreda huruvida K2-reglernas förenklingsändamål påverkas om sambandet istället slopas. Få 
företag som omfattas av K2-reglerna upprättar själva sina årsredovisningar och bedömningen 
om huruvida en förenkling föreligger ligger istället på redovisningsexperter och specialister.    

Syfte: Syftet med denna studie är att utreda uppfattningarna kring K2-projektet och dess 
förenklingsändamål. Studien ämnar även undersöka hur ett slopande av sambandet mellan 
redovisning och beskattning påverkar reglernas tillämplighet. Med utgångspunkt i K2-
projektet utreds även de uppfattningar som framkommit kring Bokföringsnämnden. 

Genomförande: Med hjälp av kvalitativa intervjuer med experter och specialister inom 
redovisning och beskattning har en studie gjorts av deras uppfattningar kring K2-reglerna, 
sambandets påverkan på K2-regelrna samt kring BFN i rådande situation. 

Resultat: Studiens resultat pekar på att det föreligger olika uppfattningar mellan de som 
arbetar inom redovisning och de som arbetar inom beskattning om huruvida en förenkling 
föreligger. Redovisningsexperterna anser att reglerna tar avsteg från vad som är 
redovisningsteoretiskt riktigt och att förenklingen inte når ut till målgruppen. Innebörden av 
ett slopande av sambandet mellan redovisning och beskattning för K2-reglerna anser 
majoriteten inte bidrar till en förenkling eftersom det då blir nödvändigt att upprätta två olika 
bokslut. Skattespecialisterna tycker däremot att K2-reglerna som de presenteras innebär en 
stor förenkling för företagen då de samlas i ett dokument och minimerar antalet valalternativ. 
BFN ifrågasätts med grund i att K2-reglerna inskränker årsredovisningslagen och på grund av 
den valda tidpunkten för införandet av reglerna. Då deras förutsättningar förändras på grund 
av slopandet av sambandet mellan redovisning och beskattning är reglerna därför inte 
långsiktigt hållbara.      

Nyckelord: K2, förenkling, SamRoB, BFN, uppfattningar
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Abstract
Title: The K2 regulation – A study of conceptions regarding simplification
Authors: Malin Hanson and Malin Lyth
Supervisor: Stefan Schiller

Background: Today’s accounting and taxation regulation has for the last few years become 
more complex. This complexity has together with other factors, such as the structure of the 
industry and the increasing administrative costs, contributed to an increased demand for a 
simplified accounting regulation. The Swedish Accounting Standards Board has therefore 
begun a project of simplification called the “K-project”. It aims to divide enterprises into 
categories according to size. A governmental official report, called SamRoB, has run parallel 
with the project to investigate how the relation between accounting and taxation in the future 
will be formed. This investigation has reached the conclusion that the relation should be 
abolished. The changes in the fiscal- and accounting legislation that the investigation’s result 
may lead to, entail adjustments in the K2-rules. In 2004, a working team put together by the 
Swedish Accounting Standards Board and the National Tax Board of Sweden, reached the 
conclusion that the relation between accounting and taxation should be strengthened to attain 
a simplification of the accounting regulation. Therefore it is of interest to investigate whether 
the aim of the K2-rules is influenced, if the relation is abolished instead of strengthened. Since 
a small number of the enterprises in category two prepare their annual accounts by themselves, 
the judgment whether a simplification exists or not has to be made by accounting experts and 
specialists on accounting matters.      

Aim: The aim of this study is to investigate the conceptions concerning the K2-project and its 
purpose. The study also intends to investigate how an abolition of the relation between 
accounting and taxation influences the applicability of the regulation. With point of departure 
in the K2-project, the conceptions arisen of the Swedish Accounting Standards Board are also 
investigated.       

Completion: Through qualitative interviews with experts and specialists within accounting 
and taxation, a study has been made of their conceptions regarding the K2-rules, the relation’s
impact on the K2-rules and also regarding the Swedish Accounting Standards Board in the 
present situation. 

Findings: The result of the study points to that different conceptions between those who 
practice accounting and those who practice taxation, regarding whether a simplification exists. 
The accounting experts consider that the set of rules lapse from what is considered to be
accounting theoretically correct and that the simplification does not reach its target group. The 
meaning of the abolition of the relation between accounting and taxation for the K2-rules is 
not by the majority the interviewees considered to contribute to a simplification, since it 
therefore is necessary to prepare two different types of annual accounts. The taxation experts 
think on the contrary that the K2-rules imply a great simplification since they are gathered in 
one document. The Swedish Accounting Standards Board is questioned on account of the 
restrictions made in the Annual Accounts Act and because of the point of time of the 
introduction. Since their conditions are changed because of the abolition of the relation 
between accounting and taxation, the rules are not durable in the long run.

Keywords: K2, simplification, SamRoB, The Swedish Accounting Standards Board, 
conceptions  
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1 Inledning
I denna inledande del av uppsatsen redogörs för bakgrunden till K2-projektet och sambandet 

mellan redovisning och beskattning förklaras. Därefter följer den problemdiskussion som 

mynnar ut i de frågeställningar som används som stöd för att uppfylla studiens syfte.

1.1 Bakgrund

Det svenska redovisningssystemet bygger enligt Ingblad och Lundqvist (2008) på de primära 

rättskällorna årsredovisningslagen (ÅRL) och bokföringslagen (BFL). Dessa rättskällor utgör 

ramlagstiftning och innebär att utfyllnad och tolkning av lagen därför sker genom den 

kompletterande normgivningen. Denna utgörs av dåvarande Redovisningsrådets 

rekommendationer (RR1-29) som ersatts av Rådet för finansiell rapportering (RFR), 

Finansinspektionen (FI), olika branschorganisationer, men främst av allmänna råd från 

Bokföringsnämnden (BFN) (Svensson och Edenhammar, 2000). Grundtanken med 

redovisningslagstiftningen är att alla redovisningsskyldiga ska tillämpa samma principer, i 

den mån det är möjligt. Så som redovisningssystemet ser ut idag, krävs väl utvecklade 

administrativa system och förutsätter en bred redovisningskunskap inom företagen. Samma 

redovisningsprinciper tillämpas i vissa fall både av börsnoterade företag och av små företag 

(Broberg, 2007). Ur detta har det fötts en diskussion angående om redovisningen istället borde 

utformas efter företags olika förutsättningar.

  

År 2003 beslutade därför BFN att starta ett normeringsprojekt, det så kallade K-projektet 

(Referens 5). Detta projekt strävar efter att vara ett förenklingsprojekt för framför allt de små 

företagen och ändamålet är att kunna verkställa betydande förenklingar vid upprättandet av 

årsredovisningen. Projektet innebär enligt Danielsson (2008) att den kompletterande 

normgivningen i Sverige ska gälla per företagskategori, istället för per ämnesområde. Detta 

betyder att normgivningen som den ser ut idag kommer att ersättas av BFN:s nya 

redovisningspaket, vars grundtanke är att ordna alla svenska företag i fyra kategorier (K1-K4) 

efter storleksordning.

K1-reglerna behandlar redovisningen för enskilda näringsidkare med en årlig nettoomsättning 

på mindre än tre miljoner kronor, vid upprättandet av ett förenklat årsbokslut (Danielsson, 

2008). De företag BFN har valt att klassa som K2-företag är mindre aktiebolag och de klara 

reglerna för dessa finns i det allmänna rådet BFNAR 2008:1 och dess tillhörande vägledning, 
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som börjar gälla för räkenskapsåret 2008. Dessa regler är i nuläget frivilliga och kommer att 

fortsätta vara det till dess att hela K-paketet är klart för tillämpning (Referens 4). Vad som 

avgör om ett företag är ett mindre aktiebolag, dvs. ett K2-företag, följer av det allmänna rådet. 

Detta hänvisar vidare till ÅRL (1 kap.3§) som säger att om medeltalet anställda i företaget har 

uppgått till högst 50, företaget har en balansomslutning på högst 25 miljoner kronor och en 

nettoomsättning på högst 50 miljoner kronor, klassas man som ett mindre aktiebolag. Inom 

dessa gränser hör enligt Drefeldt (2008) därmed ungefär 95 % av alla aktiebolag i Sverige. 

Bolaget får överskrida ett, men inte två av dessa gränser de två senaste räkenskapsåren 

(Wedberg, 2006). Dessa gränsvärden kan komma att höjas då de enligt en pågående statlig 

utredning om enklare redovisningsregler (avsnitt 3.4) skall överrensstämma med EG:s 

redovisningsdirektivs gränsvärden (SOU 2008:67). Detta kommer i så fall att medföra

ändringar av de gällande gränsvärdena i ÅRL. 

Den tredje storleksklassen, K3, innefattar de större onoterade aktiebolagen. BFN menar att de 

icke färdiga K3-reglerna kommer att bli en samordning av dess nuvarande regler för större 

aktiebolag, (RR1-29) och IASB:s pågående projekt angående redovisning för små och 

mellanstora företag (IFRS for private entities). De företag som slutligen hamnar i K4 är 

aktiebolag som är noterade på någon marknadsplats för handel med värdepapper (Referens 4).

Dessa företag är bundna av IAS-normgivningen genom EG:s fjärde bolagsdirektiv

(Danielsson, 2008).

1.1.1 Redovisning och beskattning

Vid utvecklandet av den kompletterande normgivningen genom K-projektet måste BFN 

beakta de skatterättsliga reglerna, då det under en lång tid har förelegat ett samband mellan 

redovisning och beskattning i Sverige. Redan år 1928 står att finna i kommunalskattelagens 

24 § att ”inkomst av näringsverksamhet ska beräknas på bokföringsmässiga grunder”. Ett 

antal rapporter och utredningar har dock genomförts med syfte att undersöka om detta 

samband, eller delar av det, borde avskaffas (Alhager och Alhager, 2004). 

Kellgren och Bjuvberg (2008) fastställer att det finns olika sorters samband mellan 

redovisning och beskattning. Det materiella sambandet är det samband som idag etableras i 

14 kap. 2§ och 4§ inkomstskattelagen (IL) och som innebär att bokföringsmässiga grunder 

och god redovisningssed styr det resultat som ligger till grund för beskattningen vid 

beskattningstidpunkten. Det formella sambandet är däremot ett samband som säger att om 
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särskilda skatteregler föreligger, måste reglerna även beaktas i redovisningen och därmed kan 

skattereglerna även styra redovisningen (Alhager och Alhager, 2004). Detta samband är till 

för att exempelvis hindra att obeskattade vinster blir föremål för utdelning. Ett praktiskt 

samband kan även föreligga i de situationer där varken ett materiellt eller ett formellt 

samband finns. Detta samband innebär att beskattningen och redovisningen påverkar varandra 

i dagliga situationer såsom vid deklarationshantering för företag och vid Skatteverkets

skattekontroll (SOU 2008:80).   

I oktober 2004 tillsattes en statlig offentlig utredning för att pröva hur sambandet mellan 

redovisning och beskattning i framtiden skall komma att se ut. Utredningen behandlar 

beskattningstidpunkten för näringsverksamhet och tog namnet SamRoB (SOU 2008:80). Den 

17 september 2008 kom ett slutbetänkande som föreslår att det materiella sambandet 

avskaffas och att särskilda skatteregler angående beskattningstidpunkten istället införs i IL. 

Detta skulle medföra att den skattemässiga periodiseringen inte skulle styras av 

bokföringsmässiga grunder utan att den istället skulle styras av kontantprincipen. Med andra 

ord skulle redovisningen därmed sakna betydelse för den skattemässiga periodiseringen 

eftersom kontantprincipen innebär att inkomster tas upp det inkomstår de erhålls och utgifter 

dras av det inkomstår de betalas. I dagsläget styrs den skattemässiga periodiseringen i 

inkomstslaget näringsverksamhet av bokföringsmässiga grunder. Detta innebär att om en 

inkomst bokförts som intäkt under verksamhetsåret 2008, skall den även tas upp till 

beskattning år 2008.

Dagens regelverk för både redovisning och beskattning har under de senaste åren blivit allt 

mer komplexa (Referens 8). Syftet med redovisningen speglar förändringarna av externa 

påverkande faktorer som lagarna utformas efter, exempelvis näringslivets struktur 

(Skatteverket, 2004). Redovisningens syfte för små företag är främst att utgöra underlaget för 

beskattning och för att företagets intressenter, främst borgenärerna, ska kunna använda sig av 

redovisningsinformation för att ta korrekta ekonomiska beslut (Skatteverket, 2004). Dagens 

komplexa system försvårar detta. Utifrån detta har man på EU-nivå insett att kostnaderna för 

framtagandet av redovisningen markant skulle kunna minskas (SOU 2008:67) och att 

årsredovisningen för mindre bolag inom EU skulle kunna göras lättare.
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1.2 Problemdiskussion

Varje år kostar det svenskt näringsliv drygt en och en halv miljard kronor att följa ÅRL enligt 

en mätning som Verket för Näringslivsutveckling (Nutek) gjort. I beloppet innefattas bland 

annat de administrativa kostnader som uppkommer vid lagring av information och vid 

framtagandet av olika uppgifter som krävs enligt lagar och föreskrifter (Precht, 2008). 

Utvecklingen av redovisningsreglerna och redovisningsnormeringen har, särskilt för de 

mindre företagen, resulterat i att de blivit allt mer utförliga och därmed mer komplicerade att 

tillämpa, vilket också kan illustrera den växtvärk som det svenska redovisningssystemet idag 

lider av. Detta beror enligt Sveriges Redovisningskonsulters Förbund (SRF) på att reglerna 

utarbetats med större företag i åtanke och utan hänsyn till de mindre företagen, även om dessa 

utgör majoriteten av alla företag i Sverige idag (Referens 4).

Med de mindre företagens behov av enklare redovisningsregler i fokus fick 

Aktiebolagsgruppen redan år 2004 i uppdrag att utreda och föreslå förenklingar inom området 

redovisning och beskattning för mindre aktiebolag (Referens 1). Aktiebolagsgruppen är en 

arbetsgrupp som tillsattes av BFN och Skatteverket för att se över reglerna i mindre företag. 

Man kom i rapporten fram till att utrymme finns för betydande förenklingar. Denna ledde

sedan fram till det utkast som ligger till grund för förslaget till K2-projektet, vars mål är 

detsamma. Enligt rapporten föreslås fyra metoder för att uppnå ändamålet förenkling:

 Det materiella sambandet mellan redovisning och beskattning samordnas ytterligare

 Alla reglerna presenteras samlade i ett enda dokument

 Tillåtna regler och principer reduceras, förkortas och förenklas

 Tydliga beloppsmässiga undantagsregler från komplicerade principer utvecklas med väsentligheten som 

utgångspunkt 

De ändringar i skatte- respektive redovisningslagstiftningen som den statliga utredningen 

SamRoB så småningom kan komma att leda till, medför att K-projektet kommer att behöva 

anpassas (Referens 4). Detta rör främst K2-reglerna som enligt Norberg (2006) är de 

redovisningsnormer i det nya redovisningspaketet som därför blivit de mest kontroversiella 

och ifrågasatta. Ur SamRoB-utredningen och Skatteverkets synvinkel ligger förenklingen i ett 

slopande av sambandet, medan BFN i sina K2-regler framhåller att förenklingen till viss del 

kommer av ett förstärkt samband. Problemet tycks därför ligga i vad som avgör om en 
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förenkling föreligger eller inte. Om nu en frikoppling görs mellan redovisning och 

beskattning uppstår även frågan om hur BFN:s nya regler kommer att bli tillämpbara och 

användbara eftersom dessa bygger på ett rådande samband.

Förenklingarna medför i vissa fall schabloniseringar som leder till att reglerna inte blir helt

redovisningsteoretiskt riktiga men då BFN ser förenklingen som det överordnade ändamålet i 

projektet bortses detta ifrån. På så sätt blir BFN:s målsättning med förenklingsprojektet att 

minska antalet regler, samla reglerna i ett enda regelverk, samt generellt förenkla och 

förtydliga det (Referens 4). BFN beslutade tidigt i projektet att inte invänta den pågående 

parallella utredningen om sambandet mellan redovisning och beskattning, vilket leder till att 

tidpunkten för lanseringen av reglerna kan ifrågasättas (Referens 2). Även om BFN är ett 

statligt organ som drivs med en politisk agenda, kan uppfattningarna kring deras 

förhållningssätt och tillvägagångssätt vid upprättandet av K2-reglerna diskuteras ur ett

redovisningsmässigt perspektiv. På så vis kan BFN sättas i relation med resultatet av deras 

arbete.

I många företag ses inte redovisningsfunktionen som en kärnverksamhet och därför kan denna 

vara lämplig att lägga ut på utomstående konsulter (Axelsson, 1998). Utifrån detta kan tänkas 

att de mindre företagen därför kommer att fortsätta köpa dessa konsulttjänster av experter och 

specialister inom redovisning och beskattning. Det blir därmed utifrån deras uppfattningar 

som undersökningen tar sin grund.

Följande frågeställningar har formulerats utifrån problemdiskussionen: 

 Hur uppfattas K2-projektets ändamålsenlighet av experter och specialister?

 Hur påverkas K2-reglerna av ett slopande av sambandet mellan redovisning och 

beskattning?

 Vilka uppfattningar föreligger om BFN som normgivare i och med K2-reglernas 

införande?
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1.3 Syfte

Syftet med denna studie är att utreda uppfattningarna kring K2-projektet och dess 

förenklingsändamål. Studien ämnar även undersöka hur ett slopande av sambandet mellan 

redovisning och beskattning påverkar reglernas tillämplighet. Med utgångspunkt i K2-

projektet utreds även de uppfattningar som framkommit kring Bokföringsnämnden. 

1.4 Avgränsningar

Denna studie har utgått från antagandet om att sambandet mellan redovisning och beskattning 

kommer att slopas i enlighet med förslaget i SOU 2008:80. Med förenklingsprojekt åsyftas 

BFN:s K2-projekt som har mynnat ut i det allmänna rådet BFNAR 2008:1 och tillhörande 

vägledning. Då vi valt att utgå från de uppfattningar som specialister och experter har kring 

K2-projektet innebär detta att studiens resultat kommer att spegla just deras uppfattningar och 

inte företagens. K3-reglerna som sägs ska ligga till grund för K2-reglerna, kommer inte att 

redogöras för i denna studie då de ännu inte är färdiga. 

1.5 Målgrupp

Denna studie riktar sig främst till studenter som läser företagsekonomi med inriktning mot 

redovisning och har viss kunskap om företagsbeskattning. Studien kan även vara till nytta för 

dem i näringslivet i den mån intresse finns att ta del av om huruvida K2-reglerna skulle kunna 

påverka deras verksamhet.

1.6 Disposition

I det följande kapitlet kommer att redogöras för de vetenskapliga ansatser och metoder som 

använts vid insamling av det empiriska material som utgör kärnan i studien. Den kritik som 

kan riktas mot studiens metod har också beskrivits och satts i relation till hur detta kan ha 

påverkat studiens resultat. 

Kapitel tre är uppdelat i två delar, teoretisk referensram och praktisk referensram, där den 

första delen behandlar de redovisningsteorier som har varit till hjälp vid tolkningen av det 

empiriska materialet. I den andra delen behandlas främst remissyttranden och utredningar. I 

kapitlet redogörs även mer ingående för K2-projektet och K2-reglerna.

I det fjärde kapitlet presenteras det empiriska material som insamlats genom intervjuer. Detta 

avsnitt har tematiserats efter de frågeställningar som studien ämnar svara på.
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Analysen, som finns i kapitel fem, görs utifrån den analysmodell som beskrivs i slutet av 

kapitel tre.

Slutsatserna, som finns i kapitel sex, har dragits utifrån den analys som gjorts och presenteras 

uppställda efter studiens frågeställningar. Här presenteras även en avslutande diskussion där 

våra tankar och reflektioner kring ämnet och den undersökning som gjorts framkommer samt 

förslag till vidare forskning.  
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2 Metod
I metodavsnittet beskrivs och förklaras vilken ansats, vilka metoder och vilka val vi har stått 

inför vid genomförandet av denna studie och hur det empiriska materialet har insamlats samt 

hur materialet har behandlats och analyserats.

2.1 Forskningsansats

Enligt Svanberg (2008) räknas ungefär 280 000 företag i Sverige som mindre aktiebolag. 

Dessa företag står idag inför en redovisningsmässig förändring och den debatt som pågår om 

huruvida reglerna för dessa företag, de så kallade K2-företagen, är förenliga med den statliga 

utredning som fortgår parallellt, väckte vårt intresse. Även om det som sagt pågår en 

samhällsdebatt kring tillämpningen av redovisningspaketet i sin helhet och dess 

förenklingsändamål, är vår uppfattning att det behövs redogöras för hur detta projekt och den 

statliga utredningen angående sambandet mellan redovisning och beskattningen uppfattas av 

experter och specialister inom både skatte- och redovisningsområdet. Därmed tog vår studie 

sin utgångspunkt i empiri, med syfte att inhämta olika uppfattningar och därmed öka 

kunskapen om ämnet.     

Ur debatten väcktes den fråga som vi i denna studie har ämnat svara på och denna har 

omformulerats vid ett antal tillfällen för att öka insikten i problemet. En preciserad fråga ger 

ett preciserat svar enligt Backman (1998). En förutsättning för att formulera en preciserad 

fråga är dock att de centrala begrepp som använts i studien definieras utifrån vår uppfattning.

Detta har gjorts i det inledande kapitlet där vi utgått från BFN:s definitioner.

Frågan låg även till grund för problemdiskussionen vilken beskriver undersökningens och 

problemets natur. Att undersöka ett specifikt projekt och ett specifikt samband kräver att 

undersökningen går på djupet och därför utgår vi i denna studie endast från ett fåtal empiriska 

undersökningsenheter (Jacobsen, 2002). Tanken under studiens gång var att genomgående 

problematisera informationen som samlats in utifrån frågeställningar och problemdiskussion 

som i början presenterats. Detta för att få en röd tråd genom uppsatsen och för att läsaren lätt

ska kunna följa problemet och förstå dess resultat. Detta angreppssätt har varit till fördel då 

irrelevant information som vi bedömt som oanvändbar för studiens ändamål lättare kunnat tas 

bort.       
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2.2 Forskningsmetod

Den undersökningsteknik som valts utgår som sagt utifrån den problemställning som 

formulerats. Problemets utformning har lett till att en intensiv uppläggning av studien 

föreligger. Styrkan i denna utformning är enligt Jacobsen (2002) att få fram relevant 

information som omfattar många detaljer runt det problem som lösts. Svagheten i den 

intensiva uppläggningen anses vara att studien riskerar att bli för specifik och endast kan 

sättas i den kontext som studien innefattar. Påverkan på studiens resultat utifrån denna ansats 

har blivit att resultatet endast kan tillämpas på det projekt som har undersökts. 

Uppfattningarna om K2-projektet i sin helhet kan inte tillämpas analogt på något annat projekt, 

då detta endast behandlar små aktiebolag. Likaså gäller för uppfattningarna som

intervjupersonerna har, vilka endast motsvarar ett litet urval av alla de uppfattningar och 

åsikter som antagligen existerar. Generalisering av uppfattningarna kan dock göras till andra 

personer inom samma yrkesgrupp då man kan anta att personer inom samma profession har 

ett liknande tankesätt (Alvesson och Sköldberg, 2008). 

En djupgående insamling av empiriskt material har krävts och materialet har sedan 

analyserats och legat till grund för den teori som valts, vilket motsvaras av en så kallad 

induktiv ansats. Denna ansats är mer öppen och innehåller inga förväntningar. Den innebär att 

informationen har samlats in och att vi utifrån denna information skapat oss en uppfattning 

om K2-projektet och SamRoB-utredningen. Den kritik som kan riktas mot ett induktivt 

förhållningssätt är att det är svårt att helt utan förutfattade meningar och förkunskaper 

genomföra en undersökning och inte ha tolkat informationen innan man tillgodogör sig den

(Jacobsen, 2002). Då vi hade en del förkunskaper och egna åsikter om K2-projektet som kan 

ha påverkat studiens resultat måste ett kritiskt förhållningssätt antas. Detta har gjorts genom 

att vi endast fokuserat på de uppfattningar och tolkningar som föreligger hos de 

intervjupersoner som ingår i vår empiriska studie. Den induktiva ansatsen utesluter en 

deduktiv ansats som enligt Jacobsen (2002) innebär att man kategoriserar information innan 

den samlas in. Denna ansats förekommer vanligtvis vid kvantitativa metoder och är därför 

inte applicerbar på vår valda studie.

Som grund för den empiriska undersökningen har alltså en kvalitativ metod valts, då resultatet

av studien enligt denna metodik har uttryckts i verbala formuleringar (Backman, 1998). I 

enlighet med studiens syfte har vi som tidigare nämnts, eftersträvat att ta del av specialisters 
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och experters uppfattningar och för att kunna tillgodogöra oss dessa krävs att de uttrycks i ord. 

En kvalitativ studie fokuserar på hur den socialt konstruerade sanningen ser ut och på 

undersökningssituationens begränsningar (Denzin och Lincoln, 2008). Intervjufrågorna har 

använts för att fånga upp de olika tankar som intervjupersonerna har och deras uppfattningar 

om sanningen. Dessa har utformats med grund i den samhällsdebatt som pågår kring ämnet 

och innehåller våra tolkningar. Dessa tolkningar är ett exempel på en av de begränsningar som 

kan uppkomma vid en kvalitativ undersökning och är något som vi haft i åtanke när vi 

sammanställt informationen.

2.2.1 Tolkningar

I vår kvalitativa studie har en huvudpoäng varit att belysa och analysera skillnader som beror 

av olika personers tolkningar och uppfattningar av ett fenomen. Enligt Jacobsen (2002) är 

dessa summan av de olika respondenternas beskrivningar av företeelsen, i vårt fall K2-

reglerna.

Meningsfulla fenomen måste enligt hermeneutiken tolkas för att kunna förstås (Gilje och 

Grimen, 1992). Dessa utgörs i vår uppsats av experters och specialisters muntliga yttranden 

om K2-reglerna, SamRoB och BFN. Risken som finns när vi tolkar deras uppfattningar är att 

vi inte har samma förutsättningar som intervjupersonerna och på så sätt kan ha svårt att ta till 

oss den information som dessa uttrycker. Med hjälp av den hermeneutiska cirkeln i 

tolkningsprocessen, vars huvuddrag är de strömmar mellan delen – helheten och förförståelse 

– förståelse, har vi successivt fått ökad förståelse för fenomenet vi undersöker (Alvesson och 

Sköldberg, 2008). Detta illustreras i figuren nedan.

Figur 1: Den hermeneutiska cirkeln
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För att kunna göra det möjligt att bilda sig egna uppfattningar och tolkningar utifrån empiriskt 

material, som också grundas i uppfattningar, krävs enligt Alvesson och Sköldberg (2008) att 

man beaktar olika sociala förhållanden för att förstå varför man tolkar verkligheten på ett visst 

sätt. Detta har varit viktigt att beakta under de genomförda intervjuerna då intervjupersonerna 

arbetar i olika sociala miljöer med olika människor som kan bidra till att deras uppfattningar 

blir på ett visst sätt. Genom att vi exempelvis har frågat intervjupersonerna om deras 

yrkesverksamma bakgrund och om omgivningen de arbetar i, har vi fått en förståelse om 

deras förförståelse i ämnet.  De svar vi sedan får utgör de olika delar som efter tolkning kan 

sättas i en helhet. Som cirkeln illustrerar ger delarna (intervjusvaren) förståelse till helheten 

(problemet) och genom en successivt ökad förståelse för helheten ges nytt ljus åt delarna. 

2.3 Insamling av primär- och sekundärdata

Nästa steg i metodavsnittet blir att beskriva hur vår datainsamling gått till. Detta inkluderar de 

val vi stått inför vid insamling av primära och sekundära källor och vid utförandet av 

intervjuerna.

2.3.1 Val av sekundära källor

Den första delen av referensramen utgörs av en teoretisk del. Denna del belyser den 

redovisningsteoretiska grund som kan förklara orsaken till uppkomsten av K2-projektet. De 

källor som hänvisats till, är till stor del teoriernas upphovsmän, men har även utgjorts av 

vetenskapliga artiklar. Detta avsnitt är medvetet skrivet kortfattat, då vi uppfattar aktuell 

information och redovisningspraxis som en mer lämplig referensram till denna typ av studie. 

Detta resonemang kan stödjas av att det enligt Artsberg (2005) finns många 

redovisningsforskare som menar att de befintliga redovisningsteorierna inte kan förklara 

praxis på ett intressant och trovärdigt sätt. Man är idag mer nyfiken på hur redovisningen 

faktiskt ser ut och varför. Detta har vi anammat och därmed istället utvecklat den andra delen 

av referensramen. 

Den andra delen av referensramen har utgjorts av material i form av statliga utredningar, 

tidningsartiklar, remisser, remissvar och annan publicerad offentlig information. Denna 

grundar sig i K2-projektet och utredningen om sambandet mellan redovisning och beskattning 

och har som syfte att illustrera den pågående samhällsdebatten kring hur 

redovisningsnormering skall utformas och tillämpas. Denna del används även för att avgränsa, 

belysa och förstå de fakta som ligger till grund för studiens problem. Genom denna insamling 
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har både primära och sekundära informationskällor använts, vilket enligt Jacobsen (2002) 

ökar studiens trovärdighet. Detta för att källorna på så sätt kontrollerar varandra, ger styrka i 

det resultat som uppnåtts och belyser de olika synpunkter som föreligger i och med 

förenklingsprojektet.

För att kunna använda sig av denna typ av information krävs ett kritiskt förhållningssätt vid 

insamlandet, enligt Rosenqvist och Andrén (2006). Detta har applicerats på studien genom att 

ett ställningstagande gjorts till de källor som valts ut för användning. Vidare har vi i studien 

uppmärksammat och redovisat att informationskällan kan ha tagits ur ett visst sammanhang 

och på ett visst sätt, vilket bland annat kan påverka resultatets pålitlighet. Mycket av den 

tryckta information som exempelvis kommer från offentliga utredningar har även 

framkommit under intervjuerna, på så sätt har vi kunnat bekräfta att den information vi tagit 

del av är pålitligt för studiens syfte.

2.3.2 Val av intervjupersoner

Orsaken till att vi valt att studera K2-reglernas ändamålsenlighet ur specialisters och experters 

synvinkel är att dessa är mer insatta än företagen i de nya reglerna. Det tänkta 

tillvägagångssättet för intervjuerna var att först se över vilka intervjupersoner som kunde 

tänkas vara aktuella utifrån problemdiskussionen. Detta resulterade i att ett antal förfrågningar 

skickades ut via e-post, i hopp om möjlighet till en intervju. För att kunna förklara och utreda

problemet utifrån den valda metodansats, var det viktigt att komma i kontakt med någon som 

har kunskap om K2-reglerna och någon med insikt i SamRoB-utredningen. Experter och 

specialister från olika revisionsbyråer, konsultbyråer och olika skattejuridiska instanser

kontaktades därför och sju intervjuer bokades in. De personer som tackade nej till den 

förfrågan som skickades ut, kan ha påverkat resultatet genom att andra personers 

uppfattningar hade framhävts och studiens resultat hade därmed blivit annorlunda. BFN var 

en organisation som tackade nej till intervju, vilket kan ha påverkat vår studie då 

uppfattningar från dem hade varit intressanta då en jämförelse med externa åsikter kring BFN 

som normgivande institution och just BFN hade kunnat möjliggöras. Vi har i studien tagit del 

av externa åsikter och uppfattningar från näringslivet vilket istället har gett en bild av hur 

BFN uppfattas av dessa.
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2.3.3 Intervjumetod

Vid intervjuerna som genomfördes valde vi en ostrukturerad intervjuform vilken innebär att

en bredare mängd information kan utvinnas än om man istället väljer att göra en strukturerad 

intervju där en förutbestämd mall följs (Denzin och Lincoln, 2003). Den ostrukturerade 

intervjun karaktäriserades i vårt fall av att personerna fick prata öppet kring ämnet som 

föreslogs och att vi sedan ställde vissa följdfrågor för att stärka jämförbarheten mellan 

intervjupersonerna. 

Då vi redan innan intervjutillfället skickat ut de teman som vi ville diskutera kring, var 

intervjupersonen förberedd på intervjuns omfång, men inte inställd på vissa specifika frågor 

(för intervjuteman, se bilaga 1). Vid varje tema vi presenterade lät vi personen prata fritt 

under så lång tid som denne önskade, utan att vi kom med instickande frågor eller inlägg. 

Detta var viktigt för oss eftersom intervjupersonen på så sätt kunde lämna så mycket 

information som möjligt om ett tema, utan att känna att han eller hon inte hade kunnat svara 

på en specifik fråga. Detta öppna förhållningssätt är extra viktigt vid telefonintervjuer, vilken 

var metoden som vi använde oss av vid fem av sju intervjuer. Då man inte ser personen kan 

man därför inte på samma sätt bedöma när han eller hon verkar ha talat färdigt (Kylén, 1994).

Under alla intervjuer tog vi hjälp av en digital diktafon för inspelning. På så sätt kunde vi 

transkribera alla intervjuer och därmed fånga exakt vad intervjupersonerna sagt. Det färdiga 

empiriavsnittet skickades tillbaka till intervjupersonerna för att de skulle få möjlighet att 

kontrollera att vi, på ett för dem korrekt sätt, tillgodogjort oss informationen.

2.4 Analys av primär- och sekundärdata

Då den information som vi samlat in i hög grad har utgjorts av offentliga material, finns en 

risk att författaren av detta material, istället för att beskriva den faktiska händelsen eller 

situationen, istället har inriktat sig på att förstå hur den uppfattas av allmänheten (Jacobsen 

2002). Frågan om huruvida K2-projektet är ett förenklingsprojekt är som sagt kontroversiell 

och uppfattas olika av olika instanser. Detta kan därför ha haft betydelse för studiens resultat, 

då den tryckta informationen inte alltid ur tolkningssynpunkt överrensstämmer med den 

faktiska situationen. 

Då validitet och reliabilitet inte alltid ses som de mest relevanta kriterierna vid bedömningen 

av kvaliteten i en kvalitativ undersökning har vi istället valt att bedöma vårt empiriska 
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material och det som i studien utgjorts av praxis i enlighet med Guba och Lincoln (1989), som 

tagit fram två andra kriterier; trovärdighet och äkthet. Äkthetskriteriet, som syftar till att 

åstadkomma en förändring med forskningen, är inte tillämpbar på denna kvalitativa studie. 

Trovärdigheten däremot syftar till att man genom undersökning kan komma fram till flera 

olika sanningar genom tolkningar. Enligt Guba och Lincoln (1989) delas trovärdigheten upp i 

fyra olika delkriterier; tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och möjligheten att styrka och 

bekräfta.

2.4.1 Tillförlitlighet

Tillförlitligheten i studien ligger i att vi låtit intervjuobjekten ta del av deras svar efter att vi 

transkriberat och tolkat dem. På så sätt har vi kunnat bekräfta att deras verklighet 

överensstämmer med vår uppfattning av den (Guba och Lincoln, 1989). Vårt val av öppna och 

ostrukturerade intervjuer där intervjuobjekten fått tala kring olika teman ökar även graden av 

tillförlitlighet. Enligt Rosenqvist och Andrén (2006) syftar även tillförlitligheten till hur 

relevant forskningsmaterialet är för problemställningen och om resultatet blivit detsamma om 

en annan metod använts. Då problemställningen i denna undersökning utgår ifrån två högst 

aktuella projekt måste det forskningsmaterial som använts anses som tillförlitligt. För att 

uppnå studiens syfte hade det varit svårt att använda en annan metod än intervjuer. Som 

tidigare nämnts, hade däremot intervjuer med andra intervjuobjekt möjligtvis genererat ett 

annorlunda slutresultat men då vi motiverat vårt val av intervjuobjekt är detta inte av 

betydelse.

Då den kvalitativa metoden enligt Jacobsen (2002) är mycket kontextberoende kan andra krav 

på tillförlitlighet ställas på forskningsstudier, t.ex. hur förenklingen med K2-projektet istället 

präglas av den pågående forskningen (i detta fall, SamRoB). Med detta menas att områden 

som är utsatta för kritiska överväganden, forskningsmässigt kan antas vara mer trovärdiga.

2.4.2 Överförbarhet

Överförbarheten grundar sig i de beskrivningar av situationen som ligger till grund för 

uppsatsproblemet. Vid en djup beskrivning är det lättare för läsaren att avgöra om resultatet är 

överförbart på andra situationer (Guba och Lincoln, 1989). Med detta i åtanke har vi 

presenterat vår praktiska referensram så ingående som möjligt för att ge läsaren en klar 

förståelse och en tydligt avgränsad grund att stå på. På samma sätt har vi i den empiriska 

delen av uppsatsen försökt att avbilda den verklighet som intervjupersonerna förmedlat utan 
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att lägga in egna tolkningar och slutsatser, vilket dock är svårt att helt utesluta i en studie som 

denna. Vi har, som tidigare nämnts, däremot under processen hört av oss till 

intervjupersonerna för att försäkra oss om att vi uppfattat deras svar på det sätt som de menat 

(se 2.4.1). Våra egna tolkningar av de uppfattningar som framkommit görs därför i 

analysavsnittet (se 3.7).

2.4.3 Pålitlighet

Pålitligheten av resultatet stärks av att en utomstående part, i vårt fall i form av en 

seminariegrupp, har granskat uppsatsen (Guba och Lincoln, 1989). Däremot kan kritik riktas 

mot denna uppsats då granskningen inte innefattat de exakta samtalen som förts under 

intervjuerna. Detta på grund av att inte all information som framkommit under intervjuerna 

använts då vissa följdfrågor gjorts på grund av ett utökat intresse och inte passat in för att 

svara på våra frågeställningar. De transkriberade intervjuerna i sin helhet finns dock att tillgå 

vid kontakt med författarna. Studiens pålitlighet grundar sig även i antalet källor som har 

tillgåtts. Genom att använda sig av flera relevanta primära och sekundära informationskällor 

stärks pålitligheten. Antalet källor i studien har också haft som syfte att illustrera den mängd 

synpunkter som finns inom området och förhoppningsvis gjort studien mer intressant för 

läsaren. 

2.4.4 Möjligheten att styrka och bekräfta

Möjligheten att styrka och bekräfta resultatet uppnås genom att vi under intervjuerna hela 

tiden haft i åtanke att vara objektiva och inte låta våra egna värderingar eller de teorier och 

praxis som vi redogjort för i referensramen styra över resultatet. Att vara helt objektiv är dock 

omöjligt då information enligt hermeneutiken är tolkningar av vad andra förmedlat (Gilje och 

Grimen, 1992). Vi har ändock försökt att inte medvetet lägga in våra egna värderingar.

Möjligheten att styrka och bekräfta ligger också i att man ska uppnå samma resultat vid 

genomförandet av studien igen, med samma metod. Man måste dock i vårt fall beakta 

tidsaspekten och att dessa projekt och uppfattningarna kring dessa kan komma att förändras 

under den närmaste tiden. 

2.5 Analysmetod 

Analysen ska enligt Jacobsen (2002) vara en berikning av den information som insamlats och 

generera nya begrepp och mönster. Dessa ska i sin tur användas för att undersöka de funna 

olikheterna i uppfattningar och värderingar (Rosenqvist och Andrén, 2006). Då vi tematiserat 
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empirin utefter intervjuernas genomförande, har de intervjuades uppfattningar redan jämförts 

och ställts mot varandra. Vid denna jämförelse analyserades inget material eftersom empiri 

och analys särskiljs. Vi kunde dock senare i analysen på ett lätthanterligt sätt använda de 

samlade uppfattningarna kring ett visst tema och därefter koppla ihop dessa med teori. Detta 

tillvägagångssätt har underlättat analysmomentet, som bekräftas av Backman (1998). De 

mönster, olikheter och likheter som uppdagats under studiens gång har hjälpt oss att vidare 

analysera uppfattningarna. 

Vidare kommer analysen att bygga på den analysmodell som presenteras i slutet av kapitel tre. 

Denna har utformats med syfte att illustrera hur vi analyserat och därmed kommit fram till 

studiens slutsatser. Vi har i det avsnittet (kapitel sex) tydliggjort analysen genom att knyta an 

uppsatsens delar till en helhet. 
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3 Referensram
Detta kapitel är uppdelat i två delar. I den första delen presenteras de redovisningsteoretiska 

teorier med vilkas hjälp K2-projektet kan förklaras. Avsnittet inleds med en motivering till

varför dessa teorier har valts. I den andra delen redogörs för BFN som normgivare samt 

huvuddragen i K2-projektet och dess regler. Vidare belyses de statliga utredningarna 

SamRoB och förslaget om enklare redovisning. Avslutningsvis presenteras vår analysmodell.

3.1 Val av teori

Syftet med en teori är att förklara och prognostisera olika fenomen. För redovisningen kan 

detta vara att utreda hur redovisningsreglerna ser ut i olika situationer (Sundgren et al., 2007). 

Då redovisningen är ett socialt verk som till stor del beror på samhällsutvecklingen, kan 

redovisningsnormer uppkomma på annat sätt än genom härledning ur redovisningsteoretiska 

grundprinciper. Jönsson (1985) fastställer att redovisningsteorin fått en begränsad roll i 

utvecklingen av redovisningspraxis och de normer som påverkar denna. Ur denna synvinkel 

kan det tyckas lämpligt för studiens syfte att därför begränsa den teoretiska delen av 

referensramen och istället ge större utrymme för de faktorer som påverkar redovisningspraxis.

Tolkningen av empirin vid analys utgår enligt Alvesson och Sköldberg (2008) alltid från 

en ”förståelseform”. Denna utgörs av teori som i denna uppsats består av politisk-ekonomisk 

teori, institutionell teori och legitimitetsteori. Dessa teorier har betydelse för de 

redovisningsteoretiska grunder som K2-reglerna är byggda utifrån. Då K2-projektet delvis 

styrs av en bakomliggande politisk agenda kan det uppfattas som väsentligt att sätta 

ekonomins aspekter i relation till samhället, hur man söker legitimitet samt hur företagen, via 

rådgivare, i teorin responderar på förändringar som påverkar deras verksamhet. På grund av 

att många redovisningsteorier överlappar varandra och att de tillsammans kan leda till olika 

insikter och belysa skillnader, anser många forskare att man ska använda sig av mer än en 

teori för att tillgodogöra sig ledningens agerande på ett mer detaljerat plan (Deegan, 2002).

3.2 Politisk-ekonomisk teori

Ekonomiska aspekter kan inte undersökas utan att dess innebörd sätts i relation till samhället, 

politiken och olika institutioner där den ekonomiska aktiviteten sker (Deegan, 2002). För att 

förstå vad som får en organisation att handla på ett visst sätt och vad organisationen väljer att 
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visa utåt, krävs en bredare utgångspunkt, nämligen i den ekonomiska politiken. Enligt denna 

teori påstås forskare lättare kunna ta hänsyn till sociala svårigheter som kan få effekt på hur 

organisationer verkar. Enligt Deegan utgår teorin från att de rapporter som organisationen 

avlägger är verktyg för att skapa den bild som de vill att samhället ska se. Burchell et al. 

(1980) menar att ingen rapport från ett företag kan ses som objektiv då det alltid ligger ett 

speciellt egenintresse bakom den, samt att redovisningen fungerar som en inflytesrik 

mekanism. 

Den politisk-ekonomiska teorin kan delas in i olika förgreningar som exempelvis

legitimitetsteori och institutionell teori för vilka det redogörs närmre för nedan.

3.2.1 Legitimitetsteorin 

Legitimitetsteorin grundar sig enligt Deegan och Unerman (2006) på att det finns ett så 

kallat ”socialt kontrakt” mellan samhället och företaget och att det här kontraktet innehåller 

det som samhället anser att företaget skall uppnå med sin verksamhet. Det utgör därmed 

ramen eller skyldigheten för vad som anses som socialt accepterat handlande för att kunna 

fortsätta verksamheten. Legitimitet sägs även vara en resurs som organisationer är beroende 

av för att överleva, som kan påverkas och manipuleras. När nödvändigheten för resursen är 

central för en organisations överlevnad, kommer strategier att utformas för att försäkra sig om 

att resursen kommer att fortsätta tillgodoses. I relation med legitimitet kan dessa strategier 

exempelvis vara en kontrollerande part eller ett samarbete med annan part som själva ser sig 

som legitima (Deegan, 2002). 

I politiska organisationer, exempelvis i myndigheter, är diskussioner och konflikter mellan 

medlemmarna viktiga för att skapa legitimitet (Törnqvist et al., 2000). Som diskussion kan 

menas de svar som olika instanser skickat på BFN:s remiss av K2-reglerna. På så sätt får 

samhället en chans att framhålla sina åsikter och BFN som organisation ses som mer legitim. 

Skulle samhällets och företagens normer och värderingar i slutändan stämma överens, uppnås 

legitimitet enligt Ljungdahl (1999). Det gäller alltså för företaget att erbjuda en legitimitet 

som grundar sig i samma värderingar som de hos intressenterna.   

Begreppet legitimitet är även centralt i den institutionella teorin (Deegan, 2002). Genom att ha 

en institutionell syn på legitimitet tenderar organisationer att imitera andra organisationer som 

man anser som legitima, och genom att applicera samma organisatoriska form som dessa blir 
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företaget självt legitimt (Ljungdahl, 1999). Det förväntas på så sätt att företagen utvecklas mot 

en organisatorisk form som överensstämmer med andra redan etablerade organisationers form 

(Deegan, 2002) 

3.2.2 Institutionell teori

Vid förändringar i samhällets och institutioners krav och förväntningar kan den institutionella 

teorin vara applicerbar. Teorin förklarar enligt Deegan och Unerman (2006) hur

organisationer responderar på förändringarna och utgår ifrån att organisationer är 

legitimitetsjagande och teorin ska därför ses som ett komplement till legitimitetsteorin. 

Dillard et al. (2004) menar att teorin bygger på de effekter som samhällets förväntningar kan 

ha på organisationer.  Som tidigare nämnts kan företag komma att förändra och anpassa sin 

organisatoriska struktur och verksamhet för att nå överensstämmelse och för att leva upp till 

externa förväntningar och krav (Deegan, 2002). Detta fenomen benämns av DiMaggio och 

Powell (1983) som isomorfism och misslyckas företaget med att uppnå denna kongruens med 

andra organisationer är dess verksamhets överlevnad hotad. 

DiMaggio och Powell (1983) tar upp tre olika mekanismer ur vilka institutionell isomorfism 

kan uppkomma; tvingande, mimetisk och normativ. Tvingande isomorfism utgörs av formella 

och informella påtryckningar som görs av en organisations omgivning. Exempel på 

omgivning kan vara myndigheter och andra organisationer som den förstnämnde anser sig ha 

ett beroendeförhållande till. 

Mimetisk isomorfism utgår istället från organisationens osäkerhet och hur den därför imiterar 

andra organisationer. DiMaggio och Powell använder i detta fall termen modellering som blir 

en lösning på problemet med osäkerhet. I och med modellering eller imitering av en annan 

organisations tillvägagångssätt kan även nya beteendeformer uppkomma, även om inte den 

härmande organisationen hade det som avsikt. Dessa nya innovationer kan sedan i sin tur 

komma att imiteras återigen av den organisation som från börjad blev modellerad. På så sätt 

bidrar mimetisk isomorfism till att nya idéer skapas. Vidare hävdar DiMaggio och Powell att 

organisationer är isomorfiskt mimetiska för att framstå som mer legitima. Genom att imitera 

något nyskapande som en annan organisation gör som samhället responderat positivt på visar 

man att man försöker att utveckla organisationen i rätt riktning och att man därmed är legitim 

som organisation.
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Den tredje och sista mekanismen är den normativa som DiMaggio och Powell (1983) anser är 

resultatet av professionalisering. Begreppet professionalisering innefattar den process som en 

yrkesgrupp går igenom för att tillägna sig den kunskap som förknippas med deras profession. 

Detta kan göras genom en kombination av yrkesverksamhet, högskoleutbildning samt 

forskning och leder slutligen till att legitimitet uppnås. Yrkesrollerna skapas utifrån en 

normativ mekanism genom standardiserade certifierande utbildningar där varje profession får 

sina egna specifika regler att följa. Dessa kan även fördjupas i branschorganisationer och 

liknande. Som exempel på sådana yrkesgrupper kan ges advokater, läkare och revisorer.

DiMaggio och Powell menar på så sätt att medlemmarna inom varje profession eller 

yrkesgrupp först genomgår samma utbildning och sedan håller sig inom samma specifika 

reglering. Detta betyder att individer med praktiskt taget likadana egenskaper kan återfinnas 

på liknande positioner inom liknande organisationer.        

Den institutionella teorin grundas enligt Dillard et al. (2004) i den sociala teorin och har 

utvecklats till att bli ett dominant teoretiskt perspektiv inom organisationsteorin. Teorin 

påverkar idag i hög grad redovisningspraxis och har enligt studier resulterat i dess betydelse 

av sociala faktorer och omvärldsmiljön och även möjligheten att särskilja denna praxis från 

den faktiskt tekniska och administrativa processen. Då samhället och institutioner ställer krav 

på förenkling av redovisningen, kan teorin komma att förändras. Denna påverkar i sin tur 

gällande redovisningspraxis och förändringen av denna bottnar i ett legitimitetssökande 

beteende som uppkommer ur sociala faktorer (Dillard et al., 2004).

Enligt Burns och Scapens (2000) är institutioner i regel objektiva och normativa formationer 

som definierar det förväntade beteendet som en viss grupp har och denna grupp applicerar i 

sin tur sedan beteendet som en regel. Ett exempel på ett sådant beteende som blivit en regel är 

god redovisningssed som enligt förarbetena till nuvarande BFL är ”en faktiskt förekommande 

praxis hos en kvalitativt representativ krets bokföringsskyldiga”. Institutionen utvecklas med 

tiden till att bli resultatet av en viss social grupps beteende. Dess inflytande över 

organisationers beteende beror även på hur länge institutionen har funnits och hur pass 

accepterad den är av samhället (Burns och Scapens, 2000).    

I nästkommande del av referensramen ges utrymme för en redogörelse av den praxis som 

förekommer på området.
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3.3 Bokföringsnämnden

BFN är en statlig myndighet underställd regeringen (Finansdepartementet) som enligt 

förordningen med instruktion för BFN (SFS 2007:783) har två huvuduppgifter; främja 

utvecklingen av god redovisningssed i företagens bokföring och offentliga redovisning och 

utarbeta allmänna råd inom sitt ansvarsområde. En annan viktig uppgift för BFN är att i 

eventuella domstolsfall yttra sig om vad god redovisningssed innebär (Svensson och 

Edenhammar, 2000).

BFN som statligt expertorgan skall enligt förarbetena till nuvarande bokföringslag (Referens 6) 

ensamt ansvara för utvecklandet av god redovisningssed i frågor om löpande bokföring och 

arkivering. Detta innebär därmed att huvudansvaret för den kompletterande normgivningen i 

Sverige innehas av BFN. Ansvaret bör enligt förarbetena kunna utövas genom en kontroll av 

att denna normgivning fungerar. BFN:s huvuduppgift är även att inom sitt ansvarsområde ge 

ut allmänna råd, meddela normer till småföretagare och informera om redovisningsfrågor 

(Referens 4).

Själva normgivningen sker genom att BFN meddelar allmänna råd (BFNAR) som fristående 

är otillräckliga för att kunna tillämpas och appliceras, varpå dessa utkommer tillsammans med 

en tillhörande vägledning med kommentarer, där BFN bl.a. återger innehållet i lagar och hur 

redovisningen rent praktiskt sett skall gå till (Svensson och Edenhammar, 2000). Innan ett 

färdigt allmänt råd kan börja tillämpas i praktiken sker ett remissförfarande och förslaget 

kommer därefter att behöva justeras för den kritik eller de bedömningar olika 

branschorganisationer lämnar. Detta förfarande har enligt Kellgren och Bjuvberg (2008) gett 

upphov till att företagens möjlighet att påverka normgivningen har reducerats, då endast 

remissvaren från dessa organisationer beaktas. Tillkomsten av den kompletterande 

normgivningen liknar därmed enligt dem tillkomsten av lagregler. 

Systemet med att ha en ramlagstiftning som grund för de redovisningsrättsliga källorna har 

kritiserats ur legalitetssynpunkt för att de, tillsammans med den kompletterande 

normgivningen, ger upphov till en varierad konstitutionell karaktär (SOU 2003:71). Det finns 

även oklarheter angående huruvida ett normgivande organ eller myndighet såsom BFN får 

utfärda rekommendationer som företagen förväntas följa, oberoende av om de i praktiken 

förväntas följas eller inte, menar Thorell (1996). Thorell konstaterar vidare att BFN saknar 
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den normgivningsmakt som behövs för att kunna ge ut formellt bindande allmänna råd. 

Vidare fastställs att dessa rekommendationer och råd indirekt ändå kan utgöra god 

redovisningssed om detta skulle prövas i domstol. Tolkningen och tillämpningen av gällande 

redovisningsrätt väcker i dagsläget alltså konstitutionella frågor och dessutom måste företag ta 

ställning till vilka normer de ska följa (Kellgren och Bjuvberg, 2008). BFN anser själva att 

redovisningsnormgivningen för onoterade bolag inte är ändamålsenlig och att en översyn av 

normeringsverksamheten har varit nödvändig för att få struktur i det kompletterande 

normgivningssystemet (Bjuvberg, 2006). 

Drefeldt och Törning (2008) menar att lagstiftaren inte lyckats ge BFN tillräckliga medel för 

att klara av sina åtaganden och att departementsstrukturen förvirrar för vem som ska 

finansiera BFN:s verksamhet. Detta kommer i sin tur att påverka utvecklingen av förenklade 

redovisningsregler till det sämre. Ett annat problem med den kompletterande normgivningen 

för de små aktiebolagen är enligt BFN:s remiss (Referens 4) att reglerna mynnar ut i flertalet 

lösningar och att den dessutom kräver tilläggsupplysningar. Med detta i åtanke har en 

omarbetning av dagens normgivningssystem till ett nytt kategorisystem med komplett 

regelverk i var och en av de fyra kategorierna gjorts. 

3.4 K2-projektet

Målsättningen med förenklingsprojektet är att minska antalet regler, samla regelverket till ett, 

samt generellt förenkla och förtydliga det. De nya redovisningsreglerna för mindre aktiebolag

skall enligt BFN inte ha sin utgångspunkt i de internationella reglerna (som t.ex. K3) utan 

istället utformas utifrån användarnas behov och perspektiv. Broberg (2007) menar att de 

färdiga K2-reglerna är utformade att förenkla inom ramen för gällande svensk lagstiftning. 

Förenklingen anser hon ligger i ett reducerat antal valmöjligheter och minskade krav på 

avancerade redovisningssystem och bedömningar. Detta har enligt BFN lösts genom att man 

infört schablonregler med tydliga beloppsgränser och ställt lägre krav på tilläggsupplysningar 

(Referens 4).

Vidare fastställer Norberg (2006) att den spärr som uppstår med K-projektet är att en så 

kallad ”cherry picking” förbjuds, det vill säga att om företagen ansluter sig till att följa 

exempelvis K2-reglerna, blir man bunden vid sitt val och måste följa dem fullt ut. Man kan 

alltså inte välja att plocka ut de bästa riktlinjerna ur K-reglerna och redovisa efter dem. Detta 

kan medföra problem i de fall en fråga uppstår som inte finns reglerad i det allmänna rådet. 



23

Enligt Drefeldt och Lundqvist (2008) skall då vägledning sökas i de grundläggande 

redovisningsprinciper som finns i ÅRL samt dem som det allmänna rådet ger uttryck för.

K2-projektet ger enligt Norberg (2006) upphov till två frågor, den ena är laglighetsfrågan, det 

vill säga vad BFN får och inte för göra. Den andra frågan tar upp lämpligheten i innehållet i 

den kompletterande normgivningen. Laglighetsfrågan i detta sammanhang innebär att en 

normgivare kan byta uppfattning om vad som utgör god redovisningssed, vilket på lång sikt 

kan ändra riktningen på utvecklingen av redovisningen. Lämpligheten tar främst upp de 

förenklingsåtgärder som inneburit en reducering av alternativ från tidigare principer och råd.

SRF Konsult menar att det är av vikt att BFN:s förenklingsprojekt innebär en långsiktig 

varaktig förändring för att kunna stabilisera redovisningsutvecklingen och öka förståelsen för 

den.  De menar vidare att acceptansen och förutsägbarheten i och med K2-reglerna kan 

innebära problem om de inte är hållbara på lång sikt. SRF framhåller att utvecklingen mot en 

frikoppling av sambandet mellan redovisning och beskattning är olycklig då olika 

värderingsregler kommer att gälla för olika poster i balans- och resultaträkningen.   

3.4.1 K2-reglerna

Den normgivning som presenteras i förslaget till vägledning om årsredovisning i mindre 

aktiebolag (K2) ger enligt Svenskt Näringslivs remissyttrande upphov till en alltför hård 

styrning av redovisningen. Enligt dem har förenklingen skett efter kompromisser gentemot 

grundläggande redovisningsprinciper. Om det rapporterande företaget inte anser att en 

rättvisande bild uppnås genom att följa reglerna, är alternativa redovisningsmetoder mycket 

begränsade i K2 (Referens 7).

De färdiga K2-reglerna bygger enligt Broberg (2007) på försiktighetsprincipen. En värdering 

av samtliga företagets tillgångar skall därför endast ske till anskaffningsvärden, då kravet på 

avancerade bedömningar därmed anses minska jämfört med en värdering till verkligt värde. 

Detta etableras i ÅRL 4 kap 3§ 1 st. I K3-reglerna som är K-paketets huvudregler, tillåts viss 

värdering till verkligt värde (Broberg, 2007).

En omdiskuterad förändring i det allmänna rådet är redovisningen av egenupparbetade 

immateriella tillgångar t.ex. utvecklingsutgifter. Dessa får inte längre aktiveras på 

balansräkningen (BFNAR 2008:1, p.10.3) utan ska istället redovisas som resultatposter i takt 
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med att de uppstår, vilka sedan blir avdragsgilla vid beskattningen (Broberg, 2007). Denna 

regel inskränker årsredovisningslagens möjligheter till viss tillgångsföring av immateriella 

tillgångar. SRF Konsult anser att regeln kommer kringgås då företag inte ges möjlighet till 

aktivering. Detta kan enligt dem göras t.ex. genom att sälja rättigheterna till ett nystartat bolag

(Referens 8). 

Anta att ett företag, i form av en hockeyklubb, innehar en immateriell tillgång i form av en

hockeyspelare som genom träning, marknadsföring och prestation stigit i värde. Om denna 

hockeyklubb hamnar inom ramen för ett mindre aktiebolag kan de därför inte tillgångsföra 

denna hockeyspelares värde och en stor del av hockeyklubbens tillgångar kommer 

då ”förloras” i den finansiella rapporten. Detta bidrar genom ett användande av K2-reglerna 

för hockeyklubben en redovisning som inte ger upphov till en rättvisande bild av 

verksamheten. Det innebär att hockeyklubben, för att kunna rättfärdiga sin verksamhet, måste 

gå upp en kategori, där högre krav ställs på redovisningen. Vad förslaget innebär är att 

hockeyklubben istället kan välja att resultatföra hockeyspelarens bidrag till intäkter och 

kostnader denne ger upphov till. Denna regel anser då SRF Konsult kan komma att kringgås 

då klubben istället kan sälja hockeyspelaren vidare till en annan klubb. 

Avsättningar behöver av förenklingsskäl inte redovisas för åtaganden som antas understiga

det lägsta av 25 000 kronor och tio procent av ingående eget kapital i K2-reglerna (BFNAR 

2008:1, p.16.6). Detta gäller inte pensionsåtaganden. I och med återföringen av avsättningar 

belastas resultatet negativt och leder till negativa skatteeffekter. Avsättningar har enligt de

gamla reglerna (RR16) varit förenade med avdragsrätt vid beskattningen, vilket inte finns 

kvar i de nya K2-reglerna och detta leder till ökad skattekostnad för företagen. 

K2-reglerna utgår i många fall från en schabloniserad värdering, särskilt i de fall då det är 

svårt att få fram de ”riktiga” uppgifterna eller att man av kostnadsskäl inte kan motivera en 

mer noggrann värdering (Broberg, 2007). Ett bra exempel är avskrivningar av maskiner, 

inventarier och immateriella tillgångar, där man i K2-paketet fastställt nyttjandeperioden till 

fem år (BFNAR 2008:1, p.10.23) oavsett tillgångens ”faktiska” ekonomiska livslängd. Detta 

ses som en förenklingsåtgärd av BFN då det även här minskar företagets krav på att göra egna 

bedömningar (Drefeldt, 2008). I Skatteverkets ställningstagande framgår att K2-reglernas 

fastställande av tidpunkt för när tillgången får börja skrivas av inte överrensstämmer med 

skattelagstiftningens (Referens 3). Enligt K2 påbörjas avskrivning när den tas i bruk och 
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enligt skattelagstiftningen vid leveransen. En förenkling skulle enligt dem därmed föreligga 

om tidpunkterna sammanfaller för att undvika administrativt extraarbete med justeringsposter 

i deklarationen. Skatteverket framhåller också att dessa poster leder till att risken för 

oavsiktliga fel är högre.

En annan schablonisering i K2-reglerna är dem angående periodiseringen, vilken säger att

företaget inte behöver periodisera inkomster och utgifter som vardera understiger 5 000 

kronor (BFNAR 2008:1, p. 2.4). Detta inskränker det som står i ÅRL om 

periodiseringsprincipen som innebär att inkomster och utgifter fördelas över ett visst 

räkenskapsår beroende på när de uppkommer. Enligt Skatteverkets ställningstagande 

(Referens 3) inskränker detta på väsentlighetsprincipen, vilken säger att endast väsentliga 

belopp för verksamheten skall periodiseras och särredovisas och att oväsentliga belopp kan 

slås ihop med andra poster. När man sätter en gräns för vad som ska anses som väsentligt eller 

inte utesluts betydelsen av väsentligheten för den speciella posten för det enskilda företaget. 

Skatteverket menar med detta att då två grundläggande principer inom redovisning kan 

komma att förbises, kommer de bokföringsmässiga grunder som beskattningstidpunkten 

beräknas utifrån och därmed den skatt företaget betalar, ifrågasätts (Referens 3). Svenskt 

näringsliv menar att en ytterligare konsekvens blir behovet av ökade resurser för att garantera 

att inkomstdeklarationen därefter blir korrekt, vilket är motsaten till förenkling (Referens 7). 

Matchningsprincipen är en annan grundläggande redovisningsprincip som K2 bygger på, 

vilken innebär att ”en utgift som kan hänföras till en specifik inkomst ska redovisas som kostnad 

samma räkenskapsår som företaget redovisar inkomsten som intäkt” (BFNAR 2008:1, p.7.5). I 

tillhörande vägledning finns till punkterna i det allmänna rådet angående matchningen av 

intäkter och kostnader ett frågeschema, som kan vara till hjälp för enklare att avgöra när

exempelvis en utgift blir en kostnad (Drefeldt och Lundqvist, 2008).    

Upplysningskraven enligt K2-reglerna är ett annat område där förenklingsåtgärder verkställts. 

Huvudregeln är att man inte behöver lämna ytterligare upplysningskrav än vad ÅRL kräver. 

Kravet är att ange tillämpade redovisningsprinciper, vilka är ÅRL och det allmänna rådet 

(BFNAR 2008:1, p.19.1). Detta tar även den statliga utredningen angående förenklade 

redovisningsregler upp (SOU 2008:67).
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Svenskt näringsliv anser att skatteförenklingarna är svåra att utvärdera då SamRoB-

utredningens utfall fortfarande är okänt och tillstryker därmed att förslaget inte borde antas 

som planerat (Referens 7). SRF Konsult håller med, men snarare på grund av att man bör

invänta K3-förslagets utformning och regler samt resultaten av de båda statliga utredningarna

(Referens 8). Förenklingen måste enligt dem ske på ett samverkande sätt i den miljö företagen 

verkar i. Skatteverket tycker överlag att förslaget är bra men framhåller att resultatet av de 

beloppsgränser för periodisering BFN satt, leder till en kontantmässig redovisning som inte är 

förenlig med bokföringsmässiga grunder i IL (Referens 3). Skatteverket föreslår i dessa fall 

att man istället borde forma K2-företagens regler som K1-företagens, för vilka man i IL har 

infört särskilda skatteregler.

3.5 SamRoB-utredningen

Den snabba utvecklingen av redovisningsnormeringen är en av orsakerna till att en utredning 

av sambandet mellan redovisning och beskattning behöver göras, förklarar Nilsson (2008). En 

del av utvecklingen är införandet av internationella redovisningsprinciper i vilka det ofta 

förekommer värdering till verkligt värde som i sin tur kan medföra beskattning av 

orealiserade vinster. En annan del av utvecklingen är att redovisningsnormeringen skiljer sig 

åt för olika företag och att normgivarna är andra är riksdagen. 

Då normgivarna inom redovisningen är andra än lagstiftaren av den, uppstår enligt 

utredningen (SOU 2008:80) en konflikt. Utredningen menar vidare att sambandet mellan 

redovisningen och beskattning idag är svagare än det har varit tidigare för de större företagen

och att detta är en utveckling som kommer sig av en samverkan mellan 

redovisningsnormgivarna och företagen.    

Utredningens bedömning vad gäller de förändringar i sambandet som rör K2-företagen är att 

den inte kommer att bli särskilt stor då en betydande samordning mellan redovisning och 

beskattning fortfarande kommer att föreligga (SOU 2008:80). Den säger även att de förslag 

med materiella regler som lämnats, inte helt överensstämmer med det förslag som BFN 

lämnat gällande K2-reglerna. Skillnaderna beror enligt utredningen på att de haft andra åsikter 

än vad BFN haft i frågan och att utgångspunkten legat i att ta fram regler som är rimliga som 

både redovisnings- och beskattningsregler. Tanken enligt utredningen är vidare att antingen 

redovisningsreglerna eller skattereglerna kommer att anpassas efter den andre. Detta är ett 

måste om man vill att en maximal samordning ska bli möjlig. 
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Utredningen uppmärksammar att det finns en oro i att K2-reglerna och skattereglerna i 

framtiden kommer att utvecklas åt två olika håll. Detta kan bero i en skillnad i uttryckssätt 

som kan leda till att tillämpningen av regler görs olika. Utredningen anser att det ligger på 

BFN att hålla ihop regelsystemen. En av de lösningar som utredningen presenterar på 

problemet om att regelverken kan glida isär, är att redovisningsreglerna för K2-företagen 

utformas i enlighet med nuvarande 14 kap. 2§ IL. God redovisningssed skall alltså i det fallet 

anses vara att följa IL. Med detta sätt menar utredningen att den administrativa bördan för de 

mindre företagen inte kommer att öka, eftersom samordningen inte kommer att förändras 

särskilt mycket i praktiken. Den skillnad som blir är att redovisningen styrs av 

beskattningsreglerna i stället för tvärtom som det ser ut i dagsläget. Utredningen föreslår alltså 

ett så kallat ”omvänt samband”. Utredningen bedömer även att den administrativa bördan för 

K2-företagen inte ökar i och med förändringen av sambandet även om det i vissa specifika 

regler kan betyda en ökad börda.     

I ett särskilt yttrande i utredningen som Andersson (2008) gör står att finna att han inte håller 

med utredningen om att en materiell frikoppling av sambandet mellan redovisning och 

beskattning bör göras. Andersson föreslår istället ett fortsatt samband tillsammans med 

särskilda regler i IL inom de områden där det kan behövas. Ett av argumenten som Andersson 

lyfter fram för ett fortsatt samband är just den administrativa bördan. Han menar att det är 

ofrånkomligt att denna börda ökar, både för företagen och för skatteverket. Han påpekar även 

att de två regelsystemen kommer att glida isär eftersom redovisningen utvecklas i takt med 

nya affärshändelser medan skattereglerna är trögare att ändra på. Med detta ökar även den 

administrativa bördan. Ett annat argument som Andersson lyfter fram är att dagens system 

faktiskt fungerar och att det finns rättspraxis från regeringsrätten som gjort klart vad som 

menas med god redovisningssed. Det finns väldigt få rättsfall som gäller bedömningen av vad 

som är god redovisningssed och detta visar på att det system som gäller idag fungerar. 

Ytterligare ett argument från Andersson (2008) är grundlagsfrågan som väckts av utredningen. 

Den menar att det är konstitutionellt olämpligt att låta redovisningsreglerna styra över 

beskattningstidpunkten och att det med detta motiverar en frikoppling. Då Sverige under lång 

tid haft ett samband håller inte Andersson med om att det är så pass konstitutionellt olämpligt 

att man kan ifrågasätta sambandet på den grunden (SOU 2008:80).
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I ett ytterligare uttalande som gjorts av Berggren et al. (2008) framhävs att den administrativa

bördan till viss mån kommer öka eftersom det kommer att finnas två regelsystem, dels 

skatteregler, dels redovisningsregler. Experterna hävdar vidare att även om utredningen har 

som målsättning att endast genomföra begränsade förändringar kommer det att innebära en 

genomgripande förändring av lagstiftningen som kommer att medföra en osäkerhet vad gäller 

reglernas innebörd.  Det kommer även att göras olika tolkningar av reglerna än vad som var 

avsikten. Dessa personer menar vidare att det krävs beredskap från de instanser som snabbt 

kan eliminera osäkerhet och ändra lagstiftningen i det fall det behövs. Utredningen hävdar att 

dessa aktörer inte behöver utökade resurser för att kunna genomföra detta men ovan nämnda 

experter håller i sitt yttrande inte med om detta. De vill tillskriva Finansdepartementet, 

Skatteverket, Skatterättsnämnden och domstolar resurser för att kunna hantera frågor som 

uppkommer och på så sätt minimera den ökade administrativa bördan (SOU 2008:80).

Carlson (2008) tror även han att regelverken kommer att glida isär med tiden och innebära en 

ökning av den administrativa bördan och han menar att detta inte är förenligt med de 

förenklingskrav som ställts mot den administrativa bördan (SOU 2008:80). Ytterligare 

synpunkter som Carlson lyfter fram är att all tidigare rättspraxis som bygger på ett existerande 

samband mellan redovisning och beskattning försvinner. För att förebygga att detta sker anser 

även han att resurser måste tillförsäkras Skatteverket och myndigheter så att de kan handla 

även i frånvaro av rättspraxis och inte testa nya lösningar på företagen vid byggandet av ny 

praxis. 

Pautsch (2008) håller med Carlson om att vid en frikoppling av det materiella sambandet 

kommer den administrativa bördan snarare att öka i och med två olika regelverk som glider 

isär med tiden (SOU 2008:80). Hon påpekar även att tidigare rapporter som lämnats angående 

förenkling av redovisning i mindre aktiebolag (Referens 1) framhållit att en av 

förutsättningarna för att göra K1- och K2-regelverken så enkla som möjligt varit att behålla 

sambandet eller rentav öka det. Dessa rapporter menar Pautsch bör analyseras djupare och 

sedan användas vid en utvärdering om inte sambandet istället borde stärkas. 

3.6 Utredningen om enklare redovisning  

Den 14 juni 2007 beslutade regeringen på uppdrag av EU att en statlig offentlig utredning 

skulle tillsättas med syfte att förenkla redovisningslagstiftningen inom ramen för EG:s 

bolagsdirektiv och att skapa bra villkor för mindre bolag (SOU 2008:67). Detta för att man 
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såg ett samband mellan företags administrativa kostnader och de tvingande 

redovisningsreglerna. Målsättningen är att få ner de administrativa kostnaderna med 25 

procent till år 2010. En annan punkt i utredningen har varit att utreda huruvida kraven på 

tilläggsupplysningar eventuellt kan inskränkas eller tas bort för mindre företag. Nedan ska 

endast redogöras för den del av utredningen som behandlar förenklingar och lättnader i 

redovisningsreglerna och endast för företag som klassas som mindre och som har 

associationsformen aktiebolag.

Man har i delbetänkandet av utredningen (SOU 2008:67) kommit fram till att den 

ramlagskaraktär Sverige har på redovisningsregleringen inte skall ändras, utan om möjligt 

förstärkas. Processen att ta fram nya lagar är mer tidskrävande än den som krävs för 

framtagandet av den kompletterande normgivningen, vilket stödjer att redovisningen i 

fortsättningen skall utvecklas på det senare sättet. Utredningen ställer sig positiv till BFN:s 

nya normgivningspaket och framhåller att BFN i och med framtagandet av dessa regler 

har ”tagit över” lagstiftarens regleringsroll gentemot företagen. De anser även att BFN:s 

förankring till näringslivet och till ytterst berörda branscher, så som redovisnings- och 

revisionsbranschen gör att de på ett snabbt sätt kan ta del av de frågor som är aktuella.  

Gränsvärdena för mindre företag överrensstämmer enligt utredningen med EG:s fjärde 

bolagsdirektiv men är inte desamma som gränsvärdena i ÅRL (1 kap. 3§), vilket innebär att 

fler aktiebolag kommer att räknas som mindre om förslaget går igenom. Detta föreslås gälla 

från och med den 1 juli 2010. Vad som talat emot detta är att gränsvärdena i Sverige nyligen 

ändrats och den praktiska betydelsen av att ändra ytterligare en gång är stor. Vad som talar för 

en ytterligare ändring av gränsvärdena så att de överrensstämmer med EU, är att man då 

genomgående får samma gränsvärden, vilket har framtida betydelse för K2-reglerna och även 

för utredningen om avskaffandet av revisionsplikten för små företag (2008:32). Svenskt 

näringsliv håller med och framför i dess remissyttrande angående EG:s redovisningsdirektiv 

att det är ändamålsenligt att ändra gränsvärdena i samband med förenklingsutredningen

(Referens 7).  

Vidare föreslår utredningen att företag endast ska klassas med tanke på företagsstorlek och 

inte på grundval av form. Orsaken är att man vill underlätta jämförbarheten och konkurrensen 

mellan företag med samma ekonomiska förutsättningar. Utredningen kritiserar BFN då man 

hade kunnat göra ett mer enhetligt regelverk för så många företag som möjligt. I dagsläget 



30

anser utredningen också att EG:s redovisningsdirektiv har gått alldeles för långt med hur de 

styr vilka som ska genomgå förenklingar, då de tagit alla företag i beaktande, även de minsta 

mikroföretagen1. Detta kan för Sveriges del begränsa arbetet med förenkling då man blir för 

bunden av ”den högre makten” och att detta får motsatt effekt på ändamålsenligheten.

Utöver det som nämnts säger utredningen att ÅRL kräver vissa tilläggsupplysningar som 

saknar existens i EU:s redovisningsdirektiv, exempelvis redovisning av sjukfrånvaro eller 

könsfördelning bland ledande befattningshavare. Utredningen tar bland annat även upp 

förenklingsåtgärder genom förkortade resultat- och balansräkningar (vilket innebär att man 

har möjlighet att slå ihop vissa poster) samt huruvida förvaltningsberättelsen skall inskränkas 

till att bara gälla större företag.

En viktig aspekt att belysa i utredningen är att redovisningen, efter betydande förenklingar, 

fortfarande ska tillfredsställa de behov intressenter har av den redovisningsinformation som 

finns att tillgå i den finansiella rapporten. Denna ska med andra ord fortfarande vara så pass 

tillförlig att intressenten med hjälp av informationen kan ta ett välgrundande ekonomiskt 

beslut. Det måste alltså råda en balans mellan vad företagets intressenter är ute efter och 

kostnaden för att ta fram denna information. Det måste även slutligen konstateras att 

utredningen har haft som mål att åstadkomma en redovisningslagstiftning som ska kunna 

anses som legitim och ändamålsenlig. Den kompletterande normgivningen får sedan svara för 

huruvida intressenternas behov tas tillvara. 

3.7 Analysmodell

För att underlätta för läsaren att förstå hur empirin har tolkats och analyserats har en 

analysmodell skapats utifrån den referensram som ovan presenterats. Det centrala i denna 

analysmodell är den empiri som består av de intervjuades uppfattningar om K2-reglerna och 

dess ändamålsenlighet och hur denna påverkas av SamRoB-utredningen och BFN:s roll som 

normgivare. 

I modellen åskådliggörs dessa uppfattningar som vinden som får båten att segla. Innan segel 

sätts kan båten flyta men inte segla, därför återfinns i skrovet den förståelseform som utgörs 

av den teori som resonemanget byggs kring. Teorier om hur institutioner och organisationer 

                                               
1 Ett företag som sysselsätter färre än tio personer och vars omsättning eller balansomslutning inte överstiger två 
miljoner euro per år (www.europa.eu.)
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påverkas av samhällets förväntningar och krav och hur de strävar efter att uppnå legitimitet är

relevanta för att analysera och förstå varför projekten, K2 och SamRoB, drivs och varför de 

uppfattningar som framkommer föreligger. Skrovet är dock oanvändbart utan segel och vind. 

I seglet finns även där en del av referensramen, men till skillnad från i skrovet handlar det här 

om bitarna som är mer praktiska och utgörs därför av praxis på området. För att analysera och 

dra slutsatser kring de frågeställningar som ställts krävs att alla dessa delar är på plats. Med 

andra ord, när skrovet ligger stadigt i sjön kan segel hissas men bara med vindens hjälp får 

båten fart framåt.
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4 Empiri
I detta avsnitt presenteras en sammanställning av den information som framkommit genom 

intervjuer. Upplägget av empiriavsnittet har tematiserats utifrån hur intervjuerna genomförts 

och utifrån de frågeställningar som presenterats i problemdiskussionen. Avsnittet inleds med 

en presentation av intervjupersonerna. 

4.1 Presentation av intervjupersoner

Jan Kellgren arbetade innan som doktorand och lektor vid Uppsala universitet och blev 1999 

studierektor vid Linköpings universitet. Idag är han universitetslektor och docent i affärsrätt. 

Han har bedrivit forskning inom olika områden men främst inom kunskapsutveckling och 

beskattning. 

Sten-Eric Ingblad har varit verksam som både revisor och redovisningskonsult innan han blev 

mångårig universitetslektor på Handelshögskolan i Göteborg. Han blev sedan 

redovisningsexpert på Öhrlings PricewaterhouseCoopers i Stockholm där han arbetade tills 

han pensionerade sig. Numera håller Ingblad föreläsningar i redovisning, främst vid 

högskolorna i Borås och Göteborg och han biträder även ofta som sakkunnig vid olika 

domstolar för att hjälpa till att avgöra vad som utgör god redovisningssed. 

Therése Allard är rättslig specialist på Skatteverkets rättsenhet i Mälardalsregionen. Hon 

arbetar inom området redovisning och företagsbeskattning och hon håller även i utbildningar.

Pernilla Lundqvist är redovisningsexpert på KPMG samt adjunkt på halvtid vid 

Handelshögskolan i Göteborg där hon forskar och undervisar på kandidat- och magisternivå. 

Hon undervisar även åt externa uppdrag, såsom Irev (ekonomi- och revisionsutbildningar) och 

Sveriges Redovisningskonsulters Förbund (SRF). 

Peter Nilsson är verksam hos LRF Konsult som skattejurist och ansvarig för 

redovisningsfrågor. Han har även deltagit som expert i flera statliga utredningar, däribland 

SamRoB-utredningen.  
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Arne Gunnarsson är auktoriserad revisor, redovisningsspecialist och delägare i KPMG sedan 

1992. I grunden är han civilekonom och han arbetade i tio år på skatteförvaltningen innan han 

hamnade på revisionsbyrå. Gunnarsson är idag verksam i Linköping där han arbetar med ett 

brett spektra av uppdrag.

Eva Törning är redovisningsspecialist vid Öhrlings PricewaterhouseCoopers i Helsingborg 

och hon är även FAR SRS:s representant i Utredningen om enklare redovisning. Precis som 

Lundqvist föreläser och undervisar Törning på Irev. 

4.2 Uppfattningar kring K2-projektet

”Jag har lämnat remissvar för KPMG:s räkning till BFN om det här K2-projektet och jag är 

inte speciellt imponerad av det.” 

(Arne Gunnarsson)

Ingblads uppfattningar kring BFN:s K2-projekt är att man gjort fel när man tagit fram 

reglerna. Han menar att man skulle ha börjat med att utforma reglerna för K3 som utgår från 

IASB och sedan skulle man ha skalat bort vissa regler för att få fram K2. Efter ytterligare 

avskalning skulle man sedan få fram reglerna för K1. Han framhåller att det sätt som använts

idag bidrar till att dessa tre projekt blir osammanhängande. 

Tanken bakom BFN:s kategoriindelning är god tycker Lundqvist, men hon håller med Ingblad 

om att man har börjat i fel ände. Hon kritiserar framtagningsprocessen där hon menar på att 

det är olämpligt att utforma enklare regler för att sedan bygga på dem till mer avancerade 

regler istället för att göra tvärtom. Lundqvist framhåller även att beslutet om att driva igenom 

projektet inte på långa vägar var enhälligt inom BFN, man röstade fyra mot fyra. Därför 

förvånades hon av beslutet. Även det faktum att K3-reglerna inte är färdiga och att det pågår 

flera utredningar parallellt som kan ha inverkan på projektet, förundrades hon av. Hon nämner 

bland andra SamRoB-utredningen och utredningen om enklare redovisning. 

Kellgren påpekar även han tidpunkten för lanseringen av BFN:s projekt. Han menar att det 

hänt mycket sedan projektet sattes igång och att BFN inte tagit detta i beaktande. Kellgren 

menar på att det kan tyckas lite konstigt att sjösätta en stor teoretiskt väldrivande reform där 

det huvudsakliga intresset är skatteskäl, när dess betydelse i dagsläget är oviss. Ingblad håller 
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med om att tidpunkten är helt felaktig. Han menar på att SamRoB-utredningens resultat 

påverkar situationen väldigt mycket eftersom man anpassar K2 efter skatteregler när sedan 

sambandet i framtiden kan komma att försvinna.

Nilsson ställer sig positiv till K2-projektet men han hävdar att det finns vissa brister. K2-

reglerna är regelbestämda och det faktum att man går från en principbaserad till en 

regelbaserad normgivning innebär enligt Nilsson bland annat att man går från 

företagsekonomi till juridik, vilket ställer högre krav på användarna. Detta medför enligt 

honom att mer resurser kommer att krävas vid implementeringen av K2-reglerna och att det 

kommer att bli svårare att göra egna bedömningar som det går att göra i och med dagens 

allmänna regler.  

Skattereglerna har historiskt sett haft ett alltför stort inflytande på redovisningen anser 

Gunnarsson och tillägger att det inte var förrän RR började översätta IAS som 

redovisningsteorin kom till Sverige. Gunnarsson menar att införandet av ett sådant kantigt 

regelverk som K2 tar man ett steg tillbaka och lämnar redovisningsteorin som är det han 

tycker är kul att jobba med. Han tror inte på att det blir en förenkling heller, då den här typen 

av redovisningsregler handlar om hur man upprättar årsredovisningar och den externa 

redovisningen. Den sortens företag som omfattas av K2 kommer inte att inneha resurser att 

göra det själva. De kommer enligt Gunnarsson alltid att köpa tjänster av en utomstående part 

och då spelar det ingen roll om det är ett kantigt regelverk i form av K2 eller om det är ett mer 

dynamiskt regelverk som finns idag. Det är fortfarande revisorn eller redovisningskonsulten 

som ska tolka det och därför anser han att det är en förfelad tanke. 

Ingblad tycker även han att de förenklingsmetoder som presenteras i regelverket inte innebär 

någon direkt förenkling utan snarare tvärtom, eftersom det blir en massa nya regler man måste 

lära sig. Han framhåller att det är folk som har jobbat med redovisning väldigt länge som ska 

lära sig de här nya reglerna och att de omfattar 200 sidor tycker han inte heller gör saken 

lättare.  

Törning håller med Gunnarsson om att en regelbaserad normgivning blir mer fyrkantig än en 

principbaserad normgivning. Hon menar dock att det är priset som man får betala vid en så 

stark förenkling . De stora fördelarna med det nya regelverket ligger i att allt man behöver 

veta finns i K2, att istället för att behöva göra bedömningar om en post är väsentlig eller inte,
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står det utsatt i K2 när den är det. Törning påpekar dock att hon personligen inte är så förtjust 

i K2 som hon tycker tar in för mycket skatteregler. Hon tycker att redovisningen snarare ska 

få leva sitt eget liv. 

”Jag tycker att redovisningen ska få leva sitt eget liv, men det är ju för att jag är 

redovisningsnörd.”

(Eva Törning)

Innehållsmässigt tycker Kellgren att K2-regelverket är bra men han tror att många som är mer 

insatta kommer att ha synpunkter på detaljerna. Han tror att det kommer att uppkomma en 

mängd frågor, bland annat hur man på ett rättssäkert och praktiskt sätt ska uppdatera reglerna 

och var man ska hämta ledning i tveksamma fall. Allard menar att grundtanken är att det ska 

bli lättare och att alla regler ska finnas samlade. Hon menar på att den administrativa bördan 

minskar i och med att man får färre valmöjligheter och att det är det som är BFN:s tanke 

bakom projektet. 

En annan aspekt som några av intervjupersonerna lyfter fram är att K2-reglerna inskränker 

ÅRL. Lundqvist anser att det är svårt att lösa praktiskt att man inte får gå utanför K2. Idag 

kan man om man följer BFN i vissa fall söka vägledning i RR:s rekommendationer och i vissa 

fall i IAS. Lundqvist är väldigt kritiskt till att man i vissa fall inskränker ÅRL eller avviker 

från lagen. Allard däremot, hävdar att BFN:s förenklingsregler måste ses som ett 

sammanplock av redovisningsregler och inte som "nya" regler. Att kritisera de inskränkningar 

BFN gör genom att olika valalternativ tas bort menar hon är felaktigt då det endast görs i en 

enda rekommendation. Med detta menar hon att det därför alltid kommer att finnas ett annat 

alternativ, om man känner att K2 inte passar företaget. Man kan exempelvis i dagsläget stanna 

kvar i det gamla redovisningssystemet och sedan välja att istället tillämpa K3-reglerna.

Även Gunnarsson ställer sig kritisk till BFN:s sätt att hantera sitt uppdrag då det innehåller 

inskränkningar. Han anser att det inte rimligen kan vara en normgivares eller ett statligt 

organs uppdrag att hålla på med den typen av reglering. Lundqvist framhåller vidare att det är 

olämpligt att inskränka lagen eftersom den är uppbyggd på så sätt att den tillåter vissa företag 

att vidta vissa åtgärder, som exempelvis att aktivera ränteutgifter, eftersom olika företag har 

olika kapitalstruktur. BFN försvarar sig i dessa situationer med att företaget i fråga i så fall 

kan välja att istället tillämpa K3-reglerna men Lundqvist menar att det då inte blir någon 
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förenkling. Nilsson hävdar dock att han inte tror att just aktivering av ränta är något vanligt 

för de mindre företagen och att det inte kommer att medföra något problem.  

Även Ingblad lyfter fram argumentet att BFN egentligen bryter mot grundlagen när de säger i 

K2-reglerna att man inte får avvika från dem. På så sätt görs reglerna omöjliga att följa 

eftersom det inte finns lösningar på alla problem i reglerna och att man ändå måste söka 

vägledning utanför dem, menar Ingblad. Frågan är om BFN har rätt att göra så här, att bryta 

mot grundlagen, har även enligt honom utretts i SamRoB där man kommit fram till att detta 

var ett av de fyra huvudskälen till en skilsmässa mellan redovisning och beskattning. Mängder 

av människor kommer att kunna använda det här inför domstol och Ingblad frågar sig vari 

förenklingen ligger om det blir en massa processer och liknande. Gunnarsson kallar det för att 

man har ändrat i ÅRL bakvägen genom att göra tidigare frivilliga regler tvingande.

4.2.1 K2-reglernas tillämpning

Nilsson framhäver att företagen knappt vet om att de nya reglerna finns och att valet de står 

inför att tillämpa dessa helt ligger i händerna på den som introducerar dem till reglerna. Även 

Törning tror att det helt ligger på revisorer och redovisningskonsulter i de mindre 

aktiebolagen, eftersom företagarna än så länge lever i okunnighet. Nilsson själv är väldigt 

positiv och har på så sätt fått med sig många företagare att tycka likadant. Han tror att många 

av dem som är negativt inställda är det för att de är rädda för att lära sig något nytt, samtidigt 

som han tror det beror på bekvämlighet. Lundqvist håller med om att det främst är 

redovisningskonsulter och revisorer som hunnit sätta sig in i reglerna. Hon menar även på att 

de som använder sig av reglerna redan har fasta rutiner och en årsredovisningsmall och att de 

därför inte ser någon större förenkling i att byta regelverk. Gunnarsson ser inte heller att 

förenklingsreglerna behövs eftersom de som ska använda sig av dem, det vill säga konsulter 

och revisorer, redan har regler som de är väl insatta i. Han ser inte heller att dessa skulle tycka 

att reglerna är positiva och han tycker att man kan jämföra med hur det såg ut för tio år sedan. 

De företag som då låg i kategori två redovisade enbart skattemässiga avskrivningar i sina 

externa rapporter och på samma sätt föreslår K2-reglerna idag att avskrivning på inventarier 

ska göras på fem år. Detta är enligt Gunnarsson att ta ett steg tillbaka då han anser att man 

kommit mycket längre än så här i utvecklingen.  

Allard hoppas på att företagen och deras konsulter kommer att välja att tillämpa de nya 

reglerna. Ingblad berättar att när folk frågar honom, avråder han dem från att gå över till 
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reglerna då han anser att de inte innebär någon förenkling. Han syftar på alla de skrivelser 

som Skatteverket gjort som är till för att tolka K2-reglerna och att antalet sidor växer hela 

tiden. Vidare är han väldigt negativ och han tror att mycket av det hela faller om SamRoB går 

igenom. Även om Allard är positiv påpekar hon dock att det finns situationer där det inte är så 

gynnsamt för företagen att använda sig av reglerna. Exempelvis får man inte ta upp 

egenupparbetade immateriella tillgångar i K2 och då förlorar man ju även rätten till 

räkenskapsenlig avskrivning. Företag kan då föredra att ligga kvar i det gamla systemet och 

använda sig av ÅRL. Allard påpekar dock att det är en tidsfråga innan alla mindre bolag 

måste vara med i K2, att reglerna blir tvingande så fort alla kategorierna är färdiga.  Lundqvist 

hävdar, precis som Allard, att det finns flera skäl till att inte tillämpa K2-reglerna. Om ett 

företag verkar i utvecklingsbranschen skulle, som nämnts tidigare, en övergång till K2-

reglerna innebära att de inte fick aktivera egenupparbetade immateriella tillgångar och därför 

anser Lundqvist att man i allra högsta grad skall invänta K3-reglerna. Sedan tillkommer ju 

problematiken med att K3-reglerna inte ännu är färdiga och om man då skulle byta till K2-

reglerna idag och sedan behöva byta igen efter något år, blir det inte direkt enklare menar 

Lundqvist. Ingblad ser även han en fara i det att man inte får aktivera egenupparbetade 

immateriella tillgångar, och speciellt i situationen när en kontrollbalansräkning behöver göras. 

Med de nya reglerna i K2 får man inte lov att aktivera och alltså får man inte heller lov att 

göra det i kontrollbalansräkningen. På så sätt går halva kapitalet i vissa typer av företag 

förlorat. Ingblad framhåller dock att reglerna om kontrollbalansräkning2 kanske inte kommer 

att se ut på det här sättet men framhåller återigen faran med att det är mycket som är osäkert. 

Gunnarsson tror på att de företag som kan komma att vara aktuella för K2-reglerna inte 

kommer att välja att tillämpa dem då man redan har väl inkörda rutiner med sina 

redovisningskonsulter och revisorer. De har därmed ingen anledning att byta regler. 

Ytterligare ett skäl till att inte tillämpa K2-reglerna är enligt Törning att företaget har fler 

intressenter och att man upplever att man vill lämna mer information än vad man gör i K2. De 

som skulle kunna komma i fråga för K2-reglerna menar Gunnarsson är de företag som själva 

upprättar sina årsredovisningar, men det rör sig om väldigt få företag. Nilsson riktar kritik mot 

gränsvärdena som gäller för K2. Han tycker att man borde ha två stycken K2, ett för de allra 

minsta och ett för de lite större företagen. Törning anser inte heller att K2-reglerna är skrivet 

för gränsvärdena 50/25/50 utan snarare för de gamla gränsvärdena 10/24. Detta innebär att det 

                                               
2 En kontrollbalansräkning ska upprättas då det finns skäl att anta att bolagets egna kapital understiger hälften av 
det registrerade aktiekapitalet.
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blir mycket genvägar som inte är bra för de lite större företagen och därför kan K3 bli mer 

aktuell. K2-reglerna är en möjlighet, men det innebär inte att alla kommer att ta den 

möjligheten. På samma sätt menar Gunnarsson att de företag som är lite större och har 

redovisningskompetens utöver bokföringskunnandet inte stannar vid K2. De ser nackdelarna 

däri och kommer hellre att välja att använda sig av K3-reglerna. Nilsson håller inte med utan 

är helt övertygad om att de flesta företagen kommer att använda sig av K2-reglerna då 

reglerna i K3 blir alltför komplicerade. Han menar vidare att det inom ramen för K2 finns 

stora möjligheter att välja, att man kan hålla fast vid allmänna principer relativt väl även i K2. 

Det skulle enligt Nilsson innebära dålig rådgivning från konsulternas och revisorernas sida 

om man inte gav företagen möjlighet att ta ställning till om man ska gå över till K2 eller inte.

4.3 Uppfattningar kring SamRoB

Vad sambandet mellan redovisning och beskattning innebär i dagsläget menar Allard är att

skatteredovisningen ska följas av beskattningen. Hon menar att sambandet som det ser ut idag 

har inneburit att företagen inte behövt göra så mycket skattemässiga justeringar, förvisso till 

en del, men det är ändå redovisningen som ligger till grund för beskattningen. Det handlar 

enligt Allard endast om en vanesak att många reagerat så starkt på utredningen som lagt fram 

förslaget om att bryta sambandet. Även hon påstår att allt som är nytt är jobbigt i början. 

Törning håller inte med Allard om detta utan reagerar av andra orsaker. Hon menar på att

utredningens slutbetänkande grundar sig på en stor misstro mot redovisningen och är därför 

väldigt negativt inställd till det. Hon tycker det är tråkigt med denna misstro eftersom vi har 

en väldigt hög standard på redovisningen i Sverige som delvis beror på att kopplingen mellan 

redovisning och beskattning alltid har funnits. Törning tycker därför att det är tråkigt när det 

kommer en utredning som säger att sättet redovisningen fungerar på inte gillas och att 

redovisningen inte längre kan ligga till grund för beskattningen. 

Tvärtemot Törning tycker Gunnarsson att sambandet mellan redovisning och beskattning är 

utav ondo och att han är positiv till att man särskiljer dem. Han understryker att sambandet 

definitivt förstör redovisningsteorin och att det även hämmar utvecklingen av någon slags god 

redovisningssed och försvårar anpassningen mot internationella redovisningsteorier. Även 

Ingblad är på samma linje som utredningen och tycker att ett slopande bör göras då han är 

trött på BFN:s ”hattande”.



39

Nilsson är positiv till utredningens slutbetänkande men påpekar att det är viktigt att hålla isär 

det materiella, formella och praktiska sambandet. Det materiella och formella sambandet 

försvinner vid ett slopande men inte det praktiska. Nilsson menar att i många företag kommer 

redovisningen fortfarande att ligga till grund för beskattningen. Vissa kommer att vilja skjuta 

på intäktsredovisningen då den möjligheten kommer att uppstå, men det medför även att det 

blir lite jobbigare samtidigt som det faktiskt är frivilligt, säger Nilsson. 

Lundqvist är kluven angående utredningens slutbetänkande. Hon menar å ena sidan att 

Sverige är ett av de få länder som har kvar sambandet och att man har pratat om en 

frikoppling länge att det kanske är dags att göra det till verklighet. På så sätt kan man lättare 

följa med i den internationella utvecklingen. Å andra sidan menar Lundqvist att det är en stor 

förändring och att det är väldigt svårt att veta om det är en god idé innan det är helt färdigt. 

4.3.1 Innebörden av ett slopande av sambandet för K2-reglerna

”Då faller K2-projeket, förhoppningsvis.”

(Arne Gunnarsson svarar på frågan om vad som 
händer med K2-reglerna om sambandet slopas.)

Lundqvist menar att det inte blir någon praktisk påverkan på K2-företagen om sambandet 

slopas eftersom K2-reglerna ska anpassas och ändras efter skattelagstiftningen. Effekten av 

SamRoB är dock att man måste göra två bokslut; ett redovisningsbokslut och ett skattebokslut. 

Men för K2-företag ska det bara behövas ett bokslut med vissa justeringar så det blir inga 

stora förändringar jämfört med idag hävdar Lundqvist. Viktigt att tänka på i det här fallet är 

enligt Kellgren att till den del det finns en rent skatterättslig klassificering, så måste den vara 

harmoniserad med den redovisningsrättsliga. Annars uppstår risken med dubbelklassificering, 

exempelvis att en tillgång är både en lagertillgång och en inventarietillgång.   

Ingblad anser att BFN ”lägger sig” för Skatteverket för att uppnå en enighet. Han anser att 

exempelvis K1 snarare är en skattelag än en redovisningslag och att det på flera punkter även 

blivit så för K2. Lundqvist instämmer i att det kan innebära att redovisningsreglerna blir

annorlunda på grund av att IL:s regler, som inte föreslås exakt överensstämmer med så som 

redovisningen ser ut idag. Nilsson tror inte heller att K2-reglerna kommer att behöva anpassas 

vid ett slopande av sambandet men däremot tror han att en stor del av regelverket kommer att 

behöva avskaffas. Han menar på att man inte behöver ha reglerna i både skattelagstiftningen 

och redovisningen utan man kan i K2-reglerna hänvisa till IL. Om man dock skulle ha samma 
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regler på två ställen, eftersom K2-reglerna ska följa skattelagstiftningen, menar Lundqvist att 

tolkningsproblemet måste belysas. Hon menar på att man kan ha exakt samma regler i 

redovisningen som i beskattningen men på den ena sidan tolkar företagen och på den andra 

sidan tolkar skattemyndigheten. Frågan blir därför enligt Lundqvist vem som har 

företrädesrätt för tolkningen då det inte finns stadgat någonstans. Hon ifrågasätter vilken roll 

redovisningen har om den endast blir av skattedriven karaktär. Då skulle det kunna räcka med 

att avge en deklaration. Ingblad håller med om att det uppstår problem om samma regler ska 

finnas på två ställen om BFN anpassar sig efter skattemyndigheten. Han anser att problemen

uppkommer främst inom periodiseringen. Ingblad inflikar att han arbetat mycket med 

periodiseringsfall och han vet att det som nu är infört i IL inte räcker till. Han hävdar vidare 

att det finns fruktansvärt många delproblem som inte är lösta av Skatteverket även om de 

skulle vilja lösa dem.

Även Allard är kluven och anser att man i utredningen hade kunnat ta en slags medelväg. Hon 

menar att man inte hade behövt vara så kategorisk utan att man istället skulle ha funderat på i 

vilka situationer beskattningen inte kan godta redovisningen som beskattningsunderlag och då 

gjort vissa tillägg i IL. Hon säger att om man bryter sambandet så får man först hålla reda på 

redovisningsreglerna och sedan även skattereglerna. Man får då gå igenom båda regelverken

punkt för punkt och se över vilka delar som ger olika resultat och när man måste göra 

skattemässiga justeringar. Allard medger att den administrativa bördan för företagen totalt sett 

ökar.

Innebörden av ett slopande av sambandet blir enligt Gunnarsson att man får större utrymme 

att göra ett redovisningsteoretiskt riktigt bokslut. Problemet är enligt honom att drivkraften 

bakom K2-projektet och mycket utav SamRoB-utredningen är Skatteverket som känner att 

man inte hänger med i de internationella influenserna inom redovisningsteorin och på så sätt 

har man inte koll på skatteunderlaget. Att tvinga fram en sämre redovisning och att säkra 

skattebasen tycker Gunnarsson är fel väg att gå. Då är det enligt honom bättre att låta 

redovisningsteorin få leva sitt liv och sedan justera i skattedeklarationen om det finns 

särskilda skatteregler. Kellgren tror snarare på att det kommer att bli ett omvänt samband på 

sikt där beskattningen helt styr redovisningen i K2-företagen. Ingblad håller med om att 

sambandet är under förändring och att det går mot att bli Skatteverket istället för 

redovisningsprofessionen som styr sambandet. Idag kan redovisarna plocka in någonting nytt 

och kalla detta för god redovisningssed och så får skattemyndigheten hänga med på det. Nu 
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blir det istället ett omvänt samband och det ser Ingblad ingen anledning till. Han menar att 

BFN:s skäl till att driva igenom projektet är att de vill slippa bli arbetslösa. Ingblad anser 

vidare att BFN endast åsamkar svenska företag en massa kostnader när de hittar på dessa olika 

regler.  

Törning precis som Gunnarsson tror att det hela bottnar i att man inte hänger med i 

utvecklingen och i en misstro mot IFRS, att man ser IFRS som ett stort spöke. Hon tar upp 

frågan om hur mycket det är möjligt att anpassa K2-reglerna eftersom redovisningen styrs av 

det fjärde och det sjunde bolagsdirektivet. Beskattningen styrs inte av några sådana direktiv 

och därför är frågan hur mycket redovisningsregler man kan lägga över i beskattningen. 

”Men då är det frågan om vi gör våld på EG-implementeringen, det vill säga att vi lägger 

redovisningsregler i beskattningen som inte hör hemma där.”

(Eva Törning)

Ingblad föreslår att man bör genomföra SamRoB, avskaffa BFN och följa EU:s regler för de 

mindre företagen. Han menar att företagen skulle gå under om Skatteverket, som enligt 

Ingblad är världsmästare i att hitta på nya regler, fick sätta igång att göra just detta.  

4.4 Uppfattningar kring BFN

4.4.1 BFN:s roll

Gunnarsson menar att BFN innehar rollen som generell normgivare för framför allt bokföring 

och årsredovisning. Han förklarar att de uttryckligen har sagt att de ska ta hand om de mindre 

företagen när det gäller frågor om just detta, vilket leder till en avgränsad roll. Gunnarsson 

framhåller vidare att man ändå tagit på sig rollen som någon slags ”fadder” för RR:s 

rekommendationer tills dess att K3-reglerna är klara. Enligt BFL ansvarar BFN för 

utvecklandet av god redovisningssed, vilket enligt Lundqvist gör dem till en viktig källa vid 

utvecklandet av den goda redovisningsseden. Tack vare att de är ensamma om att utveckla 

denna får de en betydande roll enligt henne. Gunnarsson menar vidare att tanken om BFN:s 

roll som normgivare är god men att de definitivt inte har levt upp till förväntningarna. 

Törning däremot, anser att BFN spelar en alldeles för liten roll för svensk 

redovisningsreglering i dagsläget. Hon skulle vilja se en större aktivitet hos myndigheten och 



42

föreslår att de ska ges mer resurser i form av pengar för att kunna vara en aktivare normgivare. 

Hon förklarar att mycket av BFN:s tid och pengar idag går åt till att bland annat svara på 

remisser, vilket leder till att mindre resurser läggs på själva normgivningen. Gunnarsson 

menar att BFN haft dåligt med resurser och haft svårt att rekrytera nytt folk, vilket han ser 

som en av anledningarna till att det de lämnar ifrån sig, i form av de nya redovisningsreglerna 

inte är bra. Allard hävdar att eftersom BFN är allmänt accepterade i Sverige idag finns det inte 

många som ifrågasätter deras arbete.

Kellgren framhåller att BFN:s roll både har förstärkt och försvagats de senaste åren. Mycket 

av BFN:s ”makt” förlorades i och med införandet av IAS-förordningen men att BFN ändå har 

tagit en mer drivande roll då både FAR SRS:s rekommendationer i princip är historia och RR 

är upplösta. Ingblad tycker att BFN idag utgör en förvirrad organisation som inte vet i vilken 

riktning de ska färdas. Han anser också att deras redovisningskunskaper inte är tillräckliga för 

att få konsistens i K-projektet. Törning anser däremot i enlighet med utredningen om enklare 

redovisning (SOU 2008:67) att det är smidigare att den kompletterande normgivningen ges en 

större roll i redovisningsfrågor än att lägga dem i lag, eftersom man vill bevara 

redovisningslagarna som ramlagar och på det viset kan BFN få ett större ansvar, detta gäller 

även för K2-projektet. Ingblad förklarar BFN:s vilja att växa som en slags inneboende kraft, 

som hos en blomma, likväl som hos en organisation eller myndighet, det faller naturligt. Finns 

det något att göra inom normgivningen, är de där direkt.   

Allard håller med Lundqvist och tycker att det är vettigt att BFN är ansvarig för den 

kompletterande normgivningen men ifrågasätter däremot de inskränkningar i ÅRL som BFN 

gjort i och med införandet av K2-reglerna. Hon kommer fram till att BFN antagligen stått 

inför vissa val och bestämt att de regler som inskränker mot ÅRL sällan tillämpas ändå, så att 

det i slutändan inte innebär några problem. Ingblad menar att BFN:s tidigare roll, som

sakkunnig i regeringsrätten och kammarrätten var accepterbar, men att nu göra hela 

redovisningsverk och sedan tvinga företag att tillämpa dessa, anser han är helt felaktigt. Han 

betonar även att BFN gjort sitt för svensk redovisning och bör upplösas så fort som möjligt.

Kellgren hävdar att BFN har skapat sig ett eget ”paradigm” med det teoretiska tänkandet runt 

redovisningen och på grund av detta förstärkt sin roll. Han påpekar också att det kanske är för 

tidigt att avgöra hur deras roll kommer komma att förändras när K3-reglerna introduceras. 

Om dessa regler liknar RR:s rekommendationer kommer BFN:s roll enligt Kellgren att 
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minskas till att bli en översättarroll, som RR tidigare hade. Om sambandet mellan redovisning 

och beskattning slopas kommer BFN även att ”klippas bort” från skattesammanhang och 

Kellgren menar då att dess roll minskar ännu mer, samtidigt som den stärks i 

redovisningsrätten.  

Törning blickar framåt och tror att utvecklingen vad gäller den svenska normgivningen 

kommer att bero på hur departementen hanterar BFN dvs. hur mycket de kommer möjliggöra 

för BFN att på ett vettigt sätt hantera sina uppdrag. Då Törning inte ser att man ger BFN 

denna möjlighet oroas hon över dess framtid. Hon framför än en gång att om Sverige ska ha 

en väl fungerande normgivning behövs resurser och vägledning.    

4.4.2 God redovisningssed

Nilsson medger att han i början var tveksam till om BFN:s K2-regler på vissa punkter höll sig 

inom ramen för svensk lagstiftning men att han nu accepterat att de gör det. Han menar att 

eftersom lagstiftaren står bakom förenklingarna och gjort bedömningen att K-projektet är 

legalt möjligt, så måste detta accepteras. Däremot kan man enligt Nilsson diskutera om K2-

projektet verkligen ryms inom den ordalydelse som finns i årsredovisningslagen, men att det 

egentligen inte är ett praktiskt problem, utan i så fall ett akademiskt. Ingblad håller inte med, 

utan hävdar att det inte alls var så här lagstiftaren hade tänkt sig från början, att den 

kompletterande normgivningen i sig skulle bli tvingande. Han anser att BFN:s godtagbara 

uppgift endast borde vara att uttala sig om god redovisningssed, inte att forma den. 

Ingblad är lite besviken på den dåliga debatten på det här området i Sverige och tycker att det 

är synd att inte fler reagerar på det som sker. Han har själv varit ute och informerat och 

föreläst om BFN och det konstitutionella problem han anser uppstår i och med den nya 

normeringen. Det är många som efter hans föreläsningar har insett vikten av det här. 

På frågan om K2-reglerna anses vara förenliga med god redovisningssed svarar Lundqvist att 

man inte kan hävda att något man faktiskt följer kan strida mot god redovisningssed. Om BFN 

ger ut ett allmänt råd om exempelvis intäkter och företag av praktiska skäl följer detta, blir det 

god redovisningssed. Gunnarsson håller med om att god redovisningssed uppstår om någon 

säger att ”så ska ni göra” och att det sedan följs. Det betyder dock inte att han tycker att det 

som följs är bra. Törning menar på samma sätt att om BFN anser att K2-reglerna är förenliga 

med god redovisningssed så blir reglerna god redovisningssed.  
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4.4.3 Tidpunkten för sjösättandet

Kellgren anser att tidpunkten för BFN:s arbete inte var så dum när projektet sattes igång, men 

förundras över att BFN, efter allt som hänt på redovisnings- och beskattningsområdet ändå 

ämnar genomföra det. 

Nilsson kritiserar inte BFN för tidpunkten, då både projektet och den statliga utredningen 

blivit framskjutna. Eftersom man inte heller i dagsläget vet om SamRoB blir verklighet eller 

inte kan man enligt Nilsson inte stanna upp allt runtomkring. Han anser inte heller att 

SamRoB kommer ha så stor inverkan på K2 och därför blir det för honom betydelselöst när 

projektet sjösätts. Allard tror att BFN hade tagit beslutet om att sjösätta de nya 

redovisningsreglerna oberoende av om SamRoB hade funnits eller inte. Anledningen är att det 

under de senaste åren varit svårt för företagen att orientera sig i den redovisningsdjungel som 

föreligger. Hon anser att BFN som myndighetsorgan endast utför sina uppdrag, om de ska se 

över redovisningsreglerna och komma med förenklingsförslag, så måste de göra det 

oberoende av den statliga utredningen som har andra syften. Hon håller med Nilsson i fråga 

om det okända utfallet av utredningen och lägger till att vi måste se det hela i olika 

dimensioner, för alla inblandade parter.  

Törning anser att en samordning av K2-projektet hade kunnat göras, men att BFN gjorde rätt i 

att inte vänta in SamRoB på grund av förseningen. Hon framhåller att det var viktigt att BFN 

kom ut med något nytt och på grund av det var tidpunkten ändå rätt. Gunnarsson tror att den 

politiska agendan som BFN styrs av, trycker på och styrs med uppfattningen att man förenklar.

4.4.4 Utvecklingen av den kompletterande normgivningen

Nilsson ser redovisningsutvecklingen som en pendel. På 60–70-talet ansåg man att det var 

för ”lätt” och gjorde den mer avancerad tills den nådde någon slags vändpunkt, då man insåg 

att det skulle förenklas igen. Varför det ser ut så här vet han inte, men han tror att det är en del 

av samhällsutvecklingen blandat med politisk styrning och önskar att man kunde landa 

någonstans i mitten. 

Gunnarsson berättar att det i dagsläget händer mycket på redovisnings-, beskattnings- och 

revisionsområdet och att många av dessa förändringar är tvingande anpassningar på grund av 

Sveriges medlemskap i EU och sker under fanan av att det är förenklingar. BFN började en 

gång i tiden att anpassa samtliga översättningar som RR gjorde av den internationella 
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standarden, IAS, vilket man senare upptäckte inte var hanterbart då volymen av dessa enligt 

Gunnarsson var fruktansvärd. Man delade då in företag i olika klasser, ungefär som K-

projektet men på basis av redovisning av inkomstskatter. Detta höll inte och då började man i 

BFN tänka om. I samråd med Skattverket delade man istället in företag beroende på 

företagsstorlek och även associationsform för att skapa ett komplett regelverk. Detta tror 

Gunnarsson är lite av ett uttryck för att man i BFN kapitulerade inför uppgiften att anpassa 

RR:s rekommendationer.

För framtiden förespråkar Lundqvist de internationella regelverken, då hon anser att de 

resulterar i en mer ”riktig” redovisning. Hon är dock fullt medveten om att denna redovisning 

inte är lämplig för de mindre företagen. Hon skulle dock vilja se ett avskalat internationellt 

regelverk för dessa företag och kritiserar den motsatta riktning man tagit på redovisningen. 

Lundqvist jämför resurserna i BFN, som endast har ett litet antal anställda, med dem i IASB, 

där folk arbetar heltid med full styrka att ta fram nya standarder. Kvaliteten på redovisningen 

blir därefter.

4.5 Förenkling?

Gunnarsson poängterar att det är av vikt att förenkla redovisningsregler men att det inte får 

ske på bekostnad av redovisningens kvalitet och ändamålsenlighet. Han anser inte heller att en 

förenkling föreligger genom att man ta bort ”tänket”, exempelvis att avgöra när en intäkt ska 

redovisas eller inte. Gunnarsson tilltalas av att alla K2-regler är samlade i ett enda regelverk 

men känner att det faktiskt blivit på bekostnad av redovisningskvaliteten. Han anser att 

nuvarande system, med att kunna gå in i en rekommendation och hitta en redovisningslösning 

på ett problem där, är bättre.

Ingblad tycker att systemet med att direkt följa ÅRL och sedan gå in i olika 

rekommendationer när det uppstår något speciellt är mycket lättare än att behöva sätta sig in i 

över 200 sidor vägledning. Han understryker att det är helt obevisat att det skulle vara en 

förenkling. Angående schabloniseringarna tycker han inte att det heller förenklar eftersom 

ingen har alla de beloppen i huvudet utan kommer ändå att behöva slå upp dem. Gunnarsson 

upplever inte att det är själva redovisningsreglerna som företagen har problem med, eftersom 

man i de flesta företag har en utarbetad affärsmodell och vet hur transaktionsflödena ser ut. I 

och med bokslutsarbetet har man en redovisningshandbok som är kopplad till en intern 

kontrollstruktur och på så sätt har man allt på plats. Han menar att problemet istället ligger i 
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att det i många företag inte finns tillräckliga drivkrafter att skaffa kompetens om det nya 

regelverket. Kellgrens synpunkt på förenkling som teoretiker är inte huruvida en förenkling 

föreligger eller inte, utan snarare hur mycket man vill beakta förenklingen i redovisningen.

Lundqvist tycker inte att K2-reglerna som helhet innebär förenkling. För vissa bolag, på vissa 

punkter försvårar det mer än förenklar, men för andra bolag som inte har poster där det 

inskränker mot lagen kan det vara till fördel. Gunnarsson håller med och förklarar återigen att 

företag som exempelvis sysslar med någon form av utvecklingsverksamhet inte kommer att 

kunna följa K2-reglerna eftersom man då inte får ihop sin balansräkning. Detta har enligt 

honom varit ett typexempel för förenkling som BFN gått ut med och han har svårt att se vari 

förenklingen ligger.

Gunnarsson förklarar vidare att det tar tid innan det nya regelverket mognar och innan man 

mentalt förstår hur man ska tänka. När man befinner sig mitt i en förändringsprocess är det 

klart att man upplever att redovisningsreglerna försvårar innan man har alla på plats och fått 

chans att testa dem. Han tror dock inte att det kommer bli en förenkling efter att detta är gjort. 

Den verkliga förenklingen ligger enligt Gunnarsson på skattesidan och att det inte är 

realistiskt att små företag ska behöva göra två olika bokslut. En bättre lösning enligt honom 

hade varit att, som Lundqvist och Nilsson nämnt, lägga in redovisningsreglerna i 

skattelagarna så man vid årsslutet endast hade behövt göra ett särskilt skattebokslut. Eva 

Törning håller med Gunnarsson om att det samlade regelpaketet är den största förenklingen 

men också de schablonberäkningar, när man väl är insatt i K2-reglerna. Törning tror att 

kostnaderna för företagen kommer att öka vid ett slopande av sambandet på grund av att två 

bokslut måste upprättas och att mycket av förenklingen då försvinner. Om man endast ser till 

det redovisningsmässiga bokslutet är detta i sig förenklat, men det blir ju inte mycket värt då 

man ändå tvingas upprätta ett till. Hon anser dock att BFN gjort vad de kunnat för att förenkla 

detta regelverk och att de inte kan styra över införande av skattereglerna.

Törning hade velat se en starkare koppling mellan redovisning och beskattning för de små 

aktiebolagen, dvs. att man vid upprättandet av det redovisningsmässiga bokslutet enligt 

reglerna kunde vara säker på att det även fungerar skattemässigt. På så sätt skulle man kunna 

lita på den redovisning man har och hade sluppit fundera på de justeringar som måste göras i 
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deklarationen. Hon menar att det alltid uppstår en viss osäkerhet vid detta skattemässiga 

bokslut i dagsläget, eftersom man inte vet hur Skatteverket dömer i olika frågor.  

Allard bedömer att man inte ska sammanblanda K2-projektet och SamRoB-utredningen

eftersom den senare inte ämnar utreda om en förenkling föreligger eller inte. Om man ser på 

redovisningen är det en förenkling då man samlat alla tillämpliga regler i ett paket, och 

minskat antalet valmöjligheter. BFN funderade nog inte så mycket på utredningen, då deras 

syfte var att göra lättare regler endast ur redovisningssynpunkt, eftersom man ansåg att dess 

äldre normer inte var tillämpbara på alla företag. Ingblad anser däremot att de påverkar 

varandra i hög grad och att man absolut inte kan kalla K2-projektet för ett förenklingsprojekt 

om sambandet mellan redovisning och beskattning slopas.

Törning förklarar att det idag finns en politisk majoritet som är för genomförandet av 

lättnader och tror på de förenklingsregler som utformas på EU-nivå om man bara ”städar” 

bland direktiven. Hon anser att det är politiskt rätt med en förenkling men tycker att den 

pågående debatten angående ett eventuellt borttagande av årsredovisningen är mycket 

olycklig, då man plötsligt skulle plocka bort 30 år av harmonisering. Hon menar att det finns 

andra förenklingar som man på EU-nivå skulle behöva sätta tänderna i, exempelvis det 

knöliga momsregelverket, men att det kanske är vettigt att börja med redovisning och 

beskattning.  

På frågan om hur BFN motiverar att det är ett förenklingsprojekt svarar Ingblad att 

motiveringen synnerligen är bräcklig. BFN:s konsekvensanalyser är enligt Lundqvist inte 

tillräckligt omfattande. Områden där hon anser att en förenkling föreligger är vid avskrivning, 

nedskrivning och framför allt de lägre kraven på tilläggsupplysningar. Lundqvist menar också 

att samma regler i beskattningen och redovisningen inte behöver leda till förenkling. Om man 

tolkar reglerna på olika sätt blir det ändå inte förenklat. 

Gunnarsson hävdar att det viktigaste inte är att man har dessa fyrkantiga K2-regler som 

gafflar in företagen i olika kategorier, utan det viktigaste är att man kräver att man upplyser 

om vad man gjort, så att läsaren förstår varför siffrorna och upplysningarna ser ut som de gör.

Gunnarsson menar att det är en chimär att man förenklar då han tror att det kommer resultera i 

ytterligare ett regelverk vid sidan av det befintliga. Företagen man vill förenkla för, kommer 

dessvärre inte att åtnjuta denna förenkling utan kommer att fortsätta anlita konsulter vid 
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upprättandet av årsredovisningen och syftet med projektet kommer därför inte nås. Ingblad 

håller med och framhåller att det är yrkeskategorin revisorer och redovisningskonsulter som 

får det svårt att komma ihåg de olika kategorierna.

Som förenkling föreslår Ingblad att man endast redovisar efter vad ÅRL säger och när det 

uppstår skillnader i denna lag och i IL följer man upp detta med de justeringar 

skattemyndigheten kräver. Detta klarade vi oss alldeles utmärkt med förr, menar Ingblad. Han 

fortsätter berätta om den pågående statliga utredningen angående minskade redovisningskrav

på EU-nivå där att man går ganska långt, men att det är så man ser på förenklingen. 
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5 Analys
Som vår analysmodell i kapitel tre indikerar får båten fart med hjälp av vinden i sina segel. I 

detta kapitel kopplas därför dessa tre delar samman; empiri, teori och praxis. 

5.1 K2

Enligt den politisk-ekonomiska teorin kan inte ekonomiska aspekter, såsom 

redovisningsregler, undersökas utan att man sätter dem i relation till något annat (Deegan, 

2002). Detta ”annat” är samhället, politiken och olika institutioner. Vid en utredning av K2-

reglerna måste dessa sättas i relation till samhället och dess aktörer. Samhällets aktörer utgörs

i detta fall av experter och specialister och dessa har framfört sina åsikter vad gäller enklare 

redovisningsregler. Deras åsikter kan skapa en diskussion som i sin tur kan påverka politiska 

beslut. Drivkraften bakom K2-projektet är politiken då den reglerar BFN som är den 

institution som idag bär ansvaret för den kompletterande normgivningen. 

5.1.1. Överrensstämmelse med redovisningsteorin

Införandet av K2-reglerna har enligt Gunnarsson inneburit att man tagit ett steg tillbaka i 

redovisningsutvecklingen genom att K2-reglerna inte blivit redovisningsteoretiskt riktiga. Då 

utvecklandet av praxis i form av den kompletterande normgivningen till stor del utgörs av en 

social faktor menar Jönsson (1985) på samma sak, att redovisningsteorin fått backa. BFN har 

insett detta vid framtagandet av K2-reglerna men förklarat det genom att framhålla att 

förenkling är projektets övergripande mål (Referens 4). Förenkling är den sociala faktor som 

då kommer att bestämma hur dessa regler utformas. När redovisningen i större omfattning 

påverkas och utvecklas efter sociala faktorer såsom en efterfrågan på förenklad redovisning 

blir en icke redovisningsteoretiskt riktig redovisning priset man får betala för att uppnå 

ändamålet. 

Svenskt näringsliv framhåller i ett remissyttrande att det nya K2-paketet ger upphov till en allt 

för hård styrning av redovisningen och att man, som tidigare nämnts, fått kompromissa för 

grundläggande redovisningsprinciper (Referens 7). Ett exempel på detta kan vara 

väsentlighetsprincipen, som enligt Skatteverkets ställningstagande inskränks när man i K2-

reglerna fastställer belopp som ska utgöra gränsen för vad som ska anses väsentligt och inte

(Referens 3). Nilssons uppfattning är däremot att K2-reglerna kommer att ställa högre krav på 
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användarna då man utesluter egen bedömning som i exemplet ovan och därmed går mot 

formuleringar liknande de i juridiken. Han anser att det på så sätt kommer att krävas mer 

resurser vid implementeringen av reglerna och därmed öka den administrativa bördan för de 

mindre aktiebolagen. Den förenkling som BFN eftersträvar med väsentlighetsbeloppen kan

tippa över och istället innebära en försvåring. När skattereglerna gör sig för synliga i 

redovisningen får redovisningen inte leva sitt eget liv och det är enligt Törning olyckligt. 

Skatteverket (2004) skulle hellre vilja se ett K2-regelpaket liknande det för K1, dvs. en mer 

skattedriven redovisning med särskilda regler i IL. Detta skulle för K2-reglerna innebära att 

den kontantmässiga redovisningen, som uppstår i och med beloppsgränsen för periodiseringen,

därmed blir förenlig med bokföringsmässiga grunder i IL. Det råder här en skillnad i 

uppfattning mellan de två institutionerna Skatteverket och BFN i huruvida reglerna för K2-

företag skall utformas. Institutioner drivs av ett egenintresse även om de i grunden är statliga 

och BFN skapar här ett eget regelpaket för att bibehålla sin legitimitet. 

5.1.2 Reglernas ändamål

I enlighet med K2-projektets förenklingsändamål anser även Broberg (2007) att en del av 

förenklingen ligger i det minskade kravet på egna bedömningar som företagen slipper göra. 

Gunnarsson bedömer dock att detta förenklingsmål inte kommer att ha någon betydelse då de 

mindre aktiebolagen som själva upprättar sin årsredovisning är få till antalet. Den 

utomstående part som i de flesta av de mindre företagen utför denna tjänst blir den som tolkar 

och det blir därför även upp till denne att göra bedömningarna. Ingblads respons på det 

minskade kravet på företagens egna bedömningar är att man i de nya reglerna istället själv 

måste hålla reda på de gränsvärden man satt upp. De resurser som går åt till att göra egna 

bedömningar kan likställas med de resurser som går åt till att leta upp beloppsgränserna i 

reglerna.

Vidare ska K2-reglerna utformas utifrån användarnas behov och perspektiv och inte ha de 

internationella reglerna som utgångspunkt (Broberg, 2007). Ingblad och Lundqvist misstycker 

till utformningen då de hellre hade velat se ett regelpaket med utgångspunkt i de 

internationella reglerna och sedan en avskalning av de reglerna till förenklade sådana. De 

ifrågasätter även utformningen av ett regelpaket vars huvudregler (K3-reglerna) inte ännu är 

kompletta. Även enligt utredningen om förenklade redovisningsregler (SOU 2008:67) är en 

mycket viktig aspekt i förenklingsarbetet att redovisningen fortfarande tillfredsställer 

intressenternas behov av den rapporterade redovisningsinformationen även efter 
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genomförandet av betydande förenklingar. Detta är enligt utredningen den kompletterande 

normgivningens ansvar och inte lagstiftarens, eftersom det svenska redovisningssystemet är 

av ramlagskaraktär (SOU 2008:67). Resultatet av den kompletterande normgivningen är i 

fallet om K2-reglerna att man i vissa fall inte lyckats få de utformade reglerna att 

överrensstämma med lagen. Lundqvist anser att de valalternativ som försvinner, t.ex. 

aktivering av egenupparbetade immateriella anläggningstillgångar är felaktiga då man i ÅRL 

har dessa val. Gunnarsson anser inte att det är ett statligt organs uppgift att hålla på med 

denna typ av reglering. Eftersom BFN är en sammansättning av olika individer och 

professioner finns inte samma grad av professionalisering i organisationen som exempelvis 

inom revisionsbyråerna. Den mekanism som får experter och specialister att misstycka till 

BFN:s reglering kan likställas med den normativa isomorfism som beror av den kunskap som 

professionen besitter (DiMaggio och Powell, 1983). Denna nya sorts normgivning är för dem 

avvikande och den förändring i regleringen som förenklingsprojektet innebär kan för 

redovisnings- och revisorsprofessionen medföra vissa förändringar som kan ta tid att anpassa 

sig till. 

Den princip K2-reglerna är byggd utifrån är främst försiktighetsprincipen (Broberg, 2007). 

Denna princip kan i teorin erinra om den ram som utgör gränsen för vad som anses som ett 

accepterat handlingssätt för att kunna driva denna typ av bolag (Deegan och Unerman, 2006). 

Om man handlar med försiktighet och följer de schablonmässiga gränserna som finns i K2-

regelverket uppnår man legitimitet. Det finns enligt Allard och Lundqvist företag som hamnar 

inom ramen för mindre aktiebolag men som verkar i branscher där försiktighetsprincipen inte 

utgör det sociala kontraktet, t.ex. forsknings och utvecklingsbranschen. Företaget kan då inte 

upprätta sin årsredovisning enligt K2, eftersom det skulle innebära att en stor del av 

tillgångarna enligt Ingblad skulle gå förlorade. Alternativet blir för företag i dessa branscher

att istället använda K3-reglerna vid upprättandet av årsredovisningen för att uppnå legitimitet.

Det kan ifrågasättas huruvida det är rättvist att ett företag i utvecklingsbranschen måste 

använda sig av ett mer komplicerat regelverk än ett annat företag i en annan bransch även om 

deras ekonomiska förutsättningar i övrigt är lika. 

5.1.3 Varför K2?

Nilsson menar att de mindre aktiebolagen i dagsläget inte har den kunskap om K2-

regelpaketet som behövs för att själva kunna göra valet att tillämpa det eller inte. Det ligger 

därför enligt honom i händerna på dem som introducerar reglerna till företaget. Denna persons, 
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en redovisningskonsults eller revisors, uppfattning av K2-reglerna kan vara avgörande i 

beslutet som kunden gör att använda dem eller inte, eftersom det ändå i slutändan blir 

konsulten som upprättar årsredovisningen efter dessa. Om företaget själv gör valet kan detta 

vara grundat i att andra organisationer gjort på liknande sätt och att man, som DiMaggio och 

Powell (1983) diskuterar, därför imiterar företag som gjort så och på så sätt blir accepterade 

av samhället. Reglerna anses som legitima av företaget då en institution står bakom dem och 

genom att applicera dessa hoppas man på att uppnå legitimitet även inom företaget .           

Den största anledningen till behovet av enklare redovisningsregler som framkommit under de 

senaste åren är som tidigare nämnts att den administrativa bördan för mindre företag har blivit 

för omfattande (SOU 2008:67). Orsaken till detta har varit den tvingande lagstiftningen som 

krävt mycket resurser och utvecklingen mot en mer internationell syn på redovisningen. 

Nilsson ser redovisningsutvecklingen som en pendel som svängt fram och tillbaka mellan 

förenklade regler och avancerade regler. Han önskar att man skulle kunna lägga sig 

någonstans i mitten, men som den institutionella teorin menar kan det vara svårt eftersom 

redovisningsutvecklingen beror av samhällets förväntningar (Dillard et al., 2004). Som 

Nilsson påpekar speglar ”pendeleffekten” samhällets olika höga krav på företagen som 

förekommit genom åren. SRF Konsult menar att för att kunna stabilisera utvecklingen behövs 

en på lång sikt varaktigt hållbar förändring (Referens 8). K2-projektet kan komma att 

förändras då framtiden för sambandet mellan redovisning och beskattning är oviss, vilket 

motsäger en önskad stabilisering av redovisningen. 

5.2 SamRoB

Utredningen (SOU 2008:80) menar att en konflikt kan uppstå då redovisningens normgivare 

inte är desamma som lagstiftarna. Ett av grundargumenten till att sambandet föreslås 

avskaffas är att utvecklingen mot redovisning till verkligt värde enligt utredningen kan 

medföra en felaktig beskattning. Törning anser att förslaget grundar sig i en misstro mot 

redovisningen och att utredningen istället vill låta beskattningen styra redovisningen. Som 

Gunnarsson dock påpekar innebär även ett kvarliggande samband att redovisningsteorin 

förstörs och att utvecklingen av redovisningen avstannar. Den redovisningsteori som har 

utvecklats internationellt kan inte anammas på samma sätt i Sverige om ett samband mellan 

redovisning och beskattning föreligger, eftersom omvärldsfaktorer enligt den institutionella

teorin måste beaktas (Dillard et al., 2004). Det som Törning däremot framhåller är att det sätt 

som redovisningen är utformad på idag är legitim då samhället och företagen har det sociala 
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kontraktet dem emellan väl utarbetat. Legitimiteten kan bli svårare att uppnå då den 

kontrollerande instansen inom redovisningen, i form av Skatteverket, till viss del försvinner 

om sambandet slopas. Lundqvist framhåller att det både är positivt och negativt med ett slopat 

samband på det sätt att man då lättare kan följa den internationellt redovisningsteoretiska 

utvecklingen samtidigt som avskaffandet kan innebära en stor förändring. En förändring 

kommer att behöva göras i det sociala kontraktet för att företagen i framtiden ska kunna uppnå 

en likvärdig legitimitet genom redovisningen så som idag. 

5.2.1 Slopandets påverkan på K2-reglerna

Utredningen bedömer inte att slopandet av sambandet kommer att ha en stor påverkan på K2-

reglerna. De hävdar att en betydande samordning fortfarande kommer att göras mellan 

redovisningen och beskattningen (SOU 2008:80). Lundqvist menar även hon på att det inte 

kommer att bli någon praktisk påverkan på K2-reglerna om sambandet slopas, förutom att 

berörda företag då kommer att behöva upprätta två olika sorters bokslut. Ingblad anser att 

BFN har böjt sig för Skatteverket genom att utforma K2-reglerna mer som skatteregler än 

som redovisningsregler. BFN:s beslut om att rätta sig mer efter skattereglerna kan vara ett 

legitimitetssökande då Skatteverket har en betydande roll i skattelagstiftningen. Detta kan 

belysas av det Nilsson framhåller, att vissa delar av regelverket istället för att anpassas kan 

komma att avskaffas och att hänvisningar istället kommer att göras till IL. Som utredningen 

hävdar är anpassning av antingen skattereglerna eller redovisningsreglerna tvungen för att 

uppnå en maximal samordning. 

Utredningen (SOU 2008:80) framhåller att de hörsammat den oro angående de olika 

utvecklingsriktningar som K2-reglerna och skattereglerna kan komma att ta i framtiden och 

föreslår därför en flyttning av redovisningsreglerna till IL. Om man däremot väljer att ha 

samma regler på två ställen lyfter Lundqvist fram en fara med den lösningen, nämligen 

tolkningsproblemet, som ifrågasätter vilken instans som har tolkningsföreträde. Även 

Andersson (2008) menar att regelsystemen är dömda att glida isär eftersom 

redovisningsreglerna påverkas av dagliga händelser medan skattereglerna är mer trögändrade. 

Berggren et al. (2008) tror att en lösning på detta problem kan vara att ge ökade resurser till 

de instanser som snabbt kan ändra i lagstiftningen. Likaså Carlsson (2008) tror att ökade 

resurser behövs, eftersom Skatteverket och andra myndigheter nu måste handla i frånvaro av 

rättspraxis. Periodiseringsfrågan ser Ingblad speciellt som ett stort problem och detta är i 

dagsläget inte löst i de regler som införts i IL. Ingblad anser, precis som Carlsson (2008), att 
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ökade resurser krävs för att inte osäkerheten, som kan komma att uppstå i de nya reglerna, ska 

drabba företagen i form av ökade kostnader. 

Utredningen (SOU 2008:80) anser även att den administrativa bördan för K2-företag inte 

kommer att öka i och med slopandet av sambandet men att det i vissa specifika regler kan 

inneböra en ökad administrativ börda. Allard håller inte med om detta utan anser att den totala 

administrativa bördan för företagen kommer att öka eftersom man kommer att bli tvungen att 

gå igenom två regelverk och se var man behöver göra justeringar. Andersson (2008) 

argumenterar på samma sätt som Allard och menar att det är ofrånkomligt att den 

administrativa bördan ökar för både företagen och Skatteverket. Ett byte av 

redovisningsregler från dagens system till det nya K2-paketet kan därför innebära en brist i

legitimitet då specialister och experter på området inte ser reglerna som hållbara i nuläget. 

Som Gunnarsson påpekar blir en sämre redovisning framtvingad i och med reglerna och 

därför minskar legitimiteten ytterligare.  Berggren et al. (2008) hävdar att den förändring i 

lagstiftningen som är nödvändig vid ett slopande av sambandet medför en stor osäkerhet och 

även den spär på den administrativa bördan. Pautsch (2008) ser även hon en svårighet i detta 

då hon anser att ett slopande av sambandet ökar denna börda och hon framhåller att en av 

förutsättningarna för att uppnå ändamålet förenkling, var att sambandet snarare skulle 

samordnas ytterligare. 

Som Burns och Scapens (2000) menar, innebär ett slopande av sambandet en förändring av 

det förväntade beteende som den grupp som BFN utgör har. Då gruppen i huvudsak vill skapa 

legitimitet krävs att en sådan även uppnås med det nya beteendet, annars ändras inte detta hos 

företagen. BFN kan därför komma att behöva anpassa K2-reglerna eller så måste Skatteverket 

anpassa lagstiftningen. Skatteverket är dock en institution som funnits längre än BFN och de 

kan på så sätt ha ett större inflytande över företagen.    

5.3 BFN

Enligt förordningen med instruktion för BFN (SFS 2007:783) har nämnden till uppgift att 

främja utvecklingen av god redovisningssed och att utarbeta allmänna råd inom sitt 

ansvarsområde. Ansvarsområdet i fråga menar Gunnarsson är begränsat eftersom det endast 

rör sig om de mindre företagen, men trots detta har BFN blivit som en ”fadder” för RR:s 

rekommendationer. Vid utvecklingen av god redovisningssed anser Lundqvist att de får en 
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betydande roll, främst eftersom de är ensamma om att göra det. Gunnarsson tycker att tanken 

är god men att BFN inte levt upp till förväntningarna. BFN imiterar RR för att på så sätt 

tillföra organisationen legitimitet. Legitimiteten måste dock bibehållas genom det kontrakt 

som upprättas mellan institutionen och samhället och om inte förväntningarna upplevs, kan 

legitimiteten komma att minska och rentav gå förlorad. Som Lundqvist nämner är BFN ensam 

organisation att utveckla god redovisningssed och den diskussion med en annan part som kan 

vara ett verktyg för att uppnå legitimitet uteblir. Diskussionen kan dock anses föreligga i 

remissförfarandet som enligt Svensson och Edenhammar (2000) måste göras innan ett allmänt 

råd praktiskt genomförs. Kellgren och Bjuvberg (2008) kritiserar omfattningen av 

diskussionen eftersom endast branschorganisationer får lämna remissvar och inte företag. 

Normgivningen liknar på så sätt tillkomsten av lagregler. Törning däremot tycker att BFN bör 

ges resurser till att vara en alltmer aktiv normgivare då hon menar att mycket av deras tid idag 

går åt till att svara på remisser. 

Som DiMaggio och Powell (1983) diskuterar kan en organisation känna påtryckningar från en 

tredje part som de är beroende av eller upplever sig ha ett beroendeförhållande till. BFN 

känner påtryckningar om enklare regler från samhället eftersom de regler som följs i dagsläget 

kan mynna ut i olika lösningar genom olika valalternativ. Både företagen och staten utövar 

påtryckningar och beslutet att driva igenom K2-reglerna kan ses som en tvingande isomorfism. 

Det beroendeförhållande som BFN har till staten via Finansdepartementet gör att dessa måste 

ta ett beslut om hur de vill att BFN skall agera. Törning tycker inte att tillräckliga möjligheter 

ges till BFN att hantera sina uppdrag. Omvänt menar Kellgren att BFN inte kommer att 

behöva ges dessa möjligheter om sambandet mellan redovisning och beskattning slopas 

eftersom de kommer att ”klippas bort” ur skattesammanhang. Inte heller Ingblad anser att 

nämnden skall ges ytterligare möjligheter då de på grund av vändningen i utvecklingen av 

redovisningsregler ger uttryck för att vara en förvirrad organisation och den kan därför inte

anses som legitim. Allard däremot anser att BFN är en allmänt accepterad organisation som 

inte behöver ifrågasättas. Ändock gör hon just så när det kommer till den konstitutionella 

frågan som behandlar de inskränkningar som görs mot ÅRL.

5.3.1 Inskränkning av ÅRL eller god redovisningssed?

Ramlagstiftningen som helhet har kritiserats då den ger utrymme för en kompletterande 

normgivning som inte faller inom denna ram, enligt Thorell (1996). Han anser även att BFN 

inte besitter den makt som krävs för att få ge ut formellt bindande allmänna råd eftersom
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dessa ger upphov till en varierad konstitutionell karaktär. Nilsson, som till en början var 

tveksam, hävdar dock att då K2-reglerna är framtagna av den nämnd som bestämmer vad som 

är god redovisningssed så måste de anses som accepterbara. Ingblad menar tvärtemot att det 

inte är BFN:s plats att forma god redovisningssed utan endast uttala sig om den. Allard tycker 

att de regler i K2 som inskränker ÅRL sällan tillämpas och att det därför inte innebär något 

problem. Det som BFN väljer att göra i det här fallet kan kopplas till DiMaggio och Powells 

(1983) modellering som även kallas mimetisk isomorfism. BFN:s tillvägagångssätt att 

genomföra förenklingar, som de uppfattat att samhället efterfrågat, har skett genom att 

använda sig av samma modell som lagstiftaren. Därför liknar normgivningen numera 

lagregler som även Kellgren och Bjuvberg (2008) hävdar. 

Enligt Lundqvist går det inte att göra gällande att regler som BFN tagit fram inte är god 

redovisningssed. Om de som nämnd ger ut ett allmänt råd och företag följer detta blir det god 

redovisningssed. Inte heller Törning eller Gunnarsson har några tvivel om att det som BFN 

ger ut innebär god redovisningssed och att de reglerna därmed ska följas. Den senare 

framhåller dock att det som följs inte alltid är bra. Som tidigare nämnts kan en institution

såsom BFN ses som en normativ formation som definierar ett förväntat beteende hos en grupp

(Burns och Scapens, 2000). Den debatt som väckts i fråga om huruvida K2-reglerna är att 

anse som god redovisningssed, då de exempelvis i flera fall inskränker ÅRL, kan påverka 

BFN:s inflytande. Enligt Burns och Scapens (2002) beror institutionens inflytande över andra 

organisationer på hur pass accepterad den är. 

5.3.2 Tidpunkten för K2-reglernas lansering      

Åsikterna om huruvida tidpunkten för lanseringen av K2-reglerna var lämplig går isär. 

Gunnarsson hävdar att den beror på politiska påtryckningar och att man innehar uppfattningen 

om att man förenklar genom dessa regler. Då ett beroendeförhållande föreligger mellan BFN 

och staten uppkommer enligt DiMaggio och Powell (1983) institutionell isomorfism på grund 

av den tvingande mekanismen som finns; för att BFN ska fortsätta existera som organisation 

måste de svara på de påtryckningar som görs från staten, annars är dess verksamhets 

överlevnad hotad. Som Törning uttrycker det var det viktigt att BFN vid tidpunkten kom ut 

med något nytt. Enligt Törning var det korrekt att inte invänta SamRoB-utredningen även om 

hon anser att de två projekten skulle kunna ha samordnats. Allard framhåller att BFN inte kan 

ta hänsyn till statliga utredningar med andra syften utan menar att de endast gör sitt jobb som 

organisation. Inte heller Nilsson ifrågasätter tidpunkten för lanseringen av K2-reglerna då han 
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inte ser att SamRoB kommer att ha en så stor påverkan på reglerna. Kellgren förundras 

däremot över att BFN vill genomdriva reglerna när det är mycket som händer på 

skatteområdet som kan komma att ändra förutsättningarna. 

5.4 Förenkling?

5.4.1 Vad utgör förenkling?

BFN:s definition av vad som utgör en förenkling av redovisningsreglerna är att det blir ett 

samlat regelverk, en generell förenkling och ett förtydligande (Referens 4). Detta uppnås 

enligt Broberg (2007) genom schabloniseringar och ett reducerat antal valmöjligheter. 

Tvärtom menar Gunnarsson att förenklingen inte ligger i att man tar bort det 

redovisningsmässiga ”tänket”, exempelvis avgörandet om vad som ska redovisas som en 

intäkt eller inte, vilket enligt honom har gjorts i K2-reglerna. Vad som enligt honom är viktigt 

är att förenklingsmetoderna och resultaten av dessa inte får ske på bekostnad av 

redovisningens kvalitet och ändamålsenlighet. Företags legitimitet kan rubbas om 

redovisningsreglerna inte håller kvaliteten, eftersom de inte kommer att motsvara samhällets 

förväntningar, enligt Deegan och Unerman (2006). Samtidigt har projektet fötts ur en 

diskussion som grundat sig i samhällets och företagens missnöje med de alltför svåra 

redovisningsreglerna och enligt Törning finns även en politisk majoritet som är för lättnader i 

redovisningssystemet för mindre aktiebolag. Genomförandet av dessa förenklingar kan enligt 

ovanstående resonemang kopplas ihop med den institutionella teorin och är resultatet av de 

påtryckningar som uppkommit från olika parter och som vidare resulterar i att BFN som 

institution responderar som de gör. Om den förenklade redovisningen inte uppnår den kvalitet 

på redovisningen man är van vid, men ändå är ett resultat av vad samhället anser som legitimt 

och accepterat handlande, måste ett företag som upprättar årsredovisning efter denna ändå 

anses som en legitim verksamhet. 

Ingblad anser att en förenkling skulle föreligga om man lät de mindre aktiebolagen följa ÅRL 

och sedan använda sig av den kompletterande normgivningen när det uppstår något speciellt, 

istället för att sätta sig in i 200 sidor vägledning, som K2-reglerna innebär. Majoriteten av de 

intervjuade håller med om att en förenkling på skattesidan skulle kunna föreligga om man 

lägger in redovisningsreglerna i skattelagstiftningen och vid årsslutet endast gör ett särskilt 

skattebokslut. Det är dock inte den förenklingen som K2-reglerna syftar till och som 

respondenterna särskilt betonar är den inte att anse som redovisningsteoretiskt korrekt.
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Skatteverket framhåller även i deras ställningstagande att det skulle bli lättare både för dem 

och för företagen att undvika de justeringsposter i deklarationen som i många fall måste göras 

vid årsbokslutet då årsredovisningen inte överensstämmer med skattebokslutet (Referens 3). 

Törning menar på samma sätt att själva förenklingen av redovisningsreglerna inte kan 

analyseras utan att de skattemässiga reglerna beaktas. På samma sätt blir förenklingen av det

redovisningsmässiga bokslutet inte lika mycket värd om man måste upprätta ytterligare ett. 

Lundqvist framhåller att samma regler i redovisningen och i beskattningen inte i sig behöver 

innebära en förenkling eftersom det då kan handla om hur man väljer att tolka reglerna. 

Broberg (2007) framhåller dock att utrymmet för tolkning av reglerna till viss del minskar 

med hjälp av att de bygger på en schabloniserad värdering.

Problemet med själva förenklingen är inte huruvida en förenkling föreligger eller inte, utan 

snarare hur mycket man vill beakta denna i redovisningen anser Kellgren. Det finns en 

möjlighet till förenkling, understryker Törning, men det betyder inte att alla företag kommer 

att ta den. Man kan istället välja att redovisa enligt K3-reglerna. På samma sätt är företagen 

inte tvingade att beakta de förenklingar som den pågående statliga utredningen angående 

förenklade redovisningsregler för mindre aktiebolag (SOU 2008:67) kan komma att leda till.

För Sveriges del kan denna utredning istället för en förenkling innebära ökade administrativa 

kostnader i och med att en anpassning blir nödvändig i K2-reglerna som kan medföra att vissa 

företag tvingas byta kategori.  

5.4.2 Förenkling för vem?

När det är fastställt vad som utgör en förenkling av redovisningsreglerna väcks frågan för vem

förenklingen kommer att föreligga. Teorin säger att organisationers struktur och verksamhet 

kommer att påverkas och behöva förändras efter krav från samhället (Dillard et al., 2004). 

Beroende på hur stor effekten av samhällets krav och förväntningar blir på det enskilda 

företaget, i desto mindre omfattning kan man tänka sig att förenklingsmålen kan komma att 

uppfyllas, då de kan påverka hela organisationen och bli kostsamma. Både 

skatteförenklingarna och redovisningsförenklingarna är enligt Svenskt Näringslivs 

remissyttrande svåra att utvärdera och analysera då SamRoB-utredningens utfall fortfarande 

är okänt (Referens 7). Vad de framhåller är att om en förenkling skall föreligga och kunna 

åtnjutas av målgruppen måste den måste ske på ett samverkade sätt i den miljö företaget 

verkar i. Detta styrks av vad andra remissinstanser anser om förenklingsändamålet i och med 
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ett eventuellt slopande av sambandet mellan redovisning och beskattning. I nuläget anser 

Gunnarsson att den verkliga förändringen ligger på skattesidan och inte hos företagen. Ingblad 

tycker inte att man kan kalla K2-projektet för ett förenklingsprojekt då sambandet avskaffas.  

Ett annat framtida beslut som kan ha effekt på K2-projektet, förutom slopandet av sambandet 

mellan redovisning och beskattning, kan komma att tas på EU-nivå. Utredningen om enklare 

redovisning (SOU 2008:67) bedömer att den hårda styrningen av förenkling, där man i 

redovisningsdirektiven vill genomföra förändringar även för de allra minsta företagen,

påverkar BFN:s förenklingsändamål negativt, då man bli allt för styrd av EU. Detta kan liknas 

vid den tvingande isomorfism som enligt den institutionella teorin görs av omgivningen, i 

detta fall i form av EG-direktiv, som i Sverige blir tvingande lagar. 
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6 Slutsatser
I detta avsnitt presenteras slutsatserna genom att studiens frågeställningar besvaras och 

diskuteras kring. De tankegångar och idéer som förts under studiens gång presenteras i en 

avslutande diskussion samt under rubriken förslag på vidare forskning. 

6.1 Svar på frågeställningarna

Syftet med denna studie är att utreda uppfattningarna kring K2-projektet och dess 

förenklingsändamål. Studien ämnar även undersöka hur ett slopande av sambandet mellan 

redovisning och beskattning påverkar reglernas tillämplighet. Med utgångspunkt i K2-

projektet utreds även de uppfattningar som framkommit kring Bokföringsnämnden. 

6.1.1 Hur uppfattas K2-projektets ändamålsenlighet av experter och 
specialister?

BFN:s ändamål med projektet är att förenkla för de mindre aktiebolagen inom ramen för 

svensk lagstiftning genom att minska antalet valalternativ, använda sig av en schabloniserad 

värdering för att minska kravet på egna bedömningar samt att samla regelverket i ett

dokument. 

Experters och specialisters uppfattningar om huruvida projektet är förenligt med dess ändamål 

varierar och man kan urskönja två läger. I det första återfinns experter och specialister inom 

redovisning som trycker på att K2-reglerna inte är redovisningsteoretiskt riktiga, då mycket av 

de redovisningsmässiga bedömningarna försvinner och leder till ett istället icke dynamiskt 

regelverk. Frånvaron av de egna bedömningarna uppfattar därför inte experter och specialister 

som en förenkling eftersom reglerna då istället utformas liknande de i lagstiftningen och 

därför blir mer formella och svårhanterliga. En generell uppfattning som föreligger är att det 

är experter och specialister som i första hand använder reglerna och att det är få företag som 

själva upprättar sin årsredovisning. På så sätt innebär det samlade regelverket ingen 

förenkling då dessa användare redan besitter den kunskap och metodik som behövs vid 

upprättandet av denna. Projektet vänder sig därför inte till den tänkta målgruppen.

I det andra lägret, som består av experter och specialister inom beskattning, föreligger inte 

samma åsikt. Dessa anser att K2-reglernas ändamål har uppnåtts eftersom det är ett samlat 

regelverk som därför blir mer lätthanterligt för företagen som är målgruppen. Av samma skäl 
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som redovisningsexperter inte tycker att en förenkling föreligger så anser de inom beskattning 

att den gör det. Skillnaden i hur man uppfattar vari förenklingen ligger, grundar sig i detta fall

i olika förkunskaper och olika professionella bakgrunder. De två lägren har skilda 

uppfattningar om vilken som blir den faktiska målgruppen och därmed för vem förenklingen 

är ämnad. Om inte den tänkta målgruppen blir den faktiska kan inte ändamålet anses som 

uppfyllt. 

6.1.2 Hur påverkas K2-reglerna av ett slopande av sambandet mellan 
redovisning och beskattning?

Ett slopande av sambandet mellan redovisning och beskattning skulle innebära att 

redovisningen inte längre ligger till grund för beskattningen. Utredningen föreslår att man 

istället låter beskattningen styra redovisningen. Då K2-reglerna är utformade efter ett 

föreliggande samband, blir effekten av ett slopande att reglerna måste förändras. En sådan 

förändring skulle antingen betyda att redovisningen anpassas efter beskattningen eller tvärtom.    

Ett slopande av sambandet kan utgöra ett hinder för K2-reglerna att bli de hållbara regler, 

vilken var BFN: intention. Det blir ohållbart att implementera nya regler när man redan i ett 

tidigt stadium är medveten om att förutsättningarna för reglerna med stor sannolikhet kan 

komma att ändras. För redovisningens utveckling i stort uppfattas slopandet av sambandet 

som positivt då den lättare kan anpassas till internationella regler. Slopandet är dock inte en 

avgörande faktor för K2-reglernas överlevnad, men bidrar till att två bokslut måste upprättas,

något som ökar den administrativa bördan och bidrar till en osäkerhet i tolkningssituationer. 

BFN tappar på detta sätt kraft gentemot Skatteverket, som kan tyckas vilja ta kontroll över 

skatteunderlagets utformande. Styrkan i K2-reglerna hade med ett förstärkt samband legat i ett 

ömsesidigt förtroendeförhållande där man kunnat vara säker på att det redovisningsmässiga 

bokslutet även varit korrekt vid beräkning av skattekostnaden.    

6.1.3 Vilka uppfattningar föreligger om BFN som normgivare i och med 
K2-reglernas införande? 

BFN som normgivande organ har i och med framtagandet av K2-reglerna blivit ifrågasatt på 

olika punkter. Många ser BFN som en effektiv organisation, men att de tilldelas för lite 

resurser vilket därför påverkar redovisningens kvalitet negativt. Åsikterna går däremot isär 

vad gäller BFN:s huvudsakliga syfte och uppgift. Vissa tycker att BFN endast ska vara ett 

sakkunnigt organ som de tidigare varit och inte ha som uppgift att skapa tvingade regler. 
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Andra tycker tvärtemot, att BFN med rätta kan utgöra den kompletterande normgivningen. 

Förändringarna i organisationens syfte upplevs som ett handlande för den egna överlevnaden. 

K2-reglernas utformning liknar mer en skattelagstiftning då man vill blidka Skatteverket för 

att behålla en del av makten inom redovisningen. BFN:s makt har minskat i takt med att 

utvecklingen har gått mot internationella regler och därför kan tyckas att K2-reglerna är ett 

resultat av BFN:s jakt på upprättelse och legitimitet.

Det största missnöjet med K2-reglerna som framkommit i studien, är att BFN tar sig friheten 

att inskränka lagen och därför upplevs inte BFN uppnå de förväntningar som ställts på dem.

BFN försvarar inskränkningarna med att det är det enda sättet att förenkla för företagen.

Däremot hindrar BFN, i och med reduceringen av valalternativ, vissa företag inom vissa 

branscher från att applicera reglerna och därför undantas dessa möjligheten till den påstådda 

förenklingen, vilket motsätter att företag inom samma kategori ska ha samma 

redovisningsmässiga förutsättningar.

6.2 Avslutande diskussion

Redovisningens utveckling kan konstateras ha tagit en vändning från internationella principer 

mot regelbaserade verk såsom K2-reglerna. Denna vändning kan inte sägas vara välkommen 

av experter och specialister inom redovisning och dessa personer spelar en stor roll i hur K2-

reglernas framtid kommer att se ut. Som framgått av studien uppfattar majoriteten av 

respondenterna det som att det är redovisningsprofessionens uppgift att introducera företagen 

till de nya reglerna. Detta är något som måste beaktas av BFN vid framtagandet av regler 

eftersom det ligger i deras intresse att dessa används och implementeras av så många som 

möjligt. Situationen anser vi kan liknas vid en marknadsföringskampanj där man tar hjälp av 

olika dragplåster för att nå ut till den avsedda målgruppen med sin nya produkt. Dessa 

dragplåster måste övertygas om att produkten är bra innan de kan börja sälja den. I det här 

fallet har BFN inte lyckats övertyga experter och specialister om att ändamålet med reglerna 

uppfylls på grund av olika påverkande faktorer. En sådan faktor är hur ett slopande av 

sambandet mellan redovisning och beskattning skulle påverka reglerna. Även om åsikterna 

går isär bland respondenterna huruvida detta påverkar eller inte, kvarstår det faktum att 

företagen blir tvungna att upprätta två olika bokslut. Det kan inte påstås vara en förenkling då 

den administrativa bördan måste öka, eftersom det ytterligare bokslutet kräver en annan 

kompetens och ökade kostnader. Den administrativa bördan bör även öka för Skatteverket vid 

deras granskning av dessa bokslut då de är de enda som kontrollerar dem. Om ett företag som
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inte omfattas av revisionsplikten (förutsatt att den avskaffats) och använder sig av K2-

reglerna utan extern konsultation, får aldrig ett externt bestyrkande. Ansvaret ligger i sådana 

fall på Skatteverket att utgöra den kontrollerande parten. Även här uppkommer ökade 

kostnader som i slutändan betalas genom skattemedel av bland andra företagen i fråga. 

Sammanfattningsvis menar vi att det genom intervjuerna i denna studie framgått att BFN 

måste se till att få över redovisningsexperter och specialister på sin sida för att vara 

framgångsrika i lanseringen av detta projekt. Förenkling av redovisningsregler kan inte göras 

utan att lyssna till de åsikter som de som i första hand arbetar med dem har.  BFN behöver 

även utvecklas åt något håll, antingen genom att få mer resurser eller genom en 

omstrukturering, då de i nuläget inte är effektiva. 

Vidare kan ifrågasättas varför årsredovisning i exempelföretaget ovan över huvudtaget skall 

upprättas. Det hade kunnat räcka med ett skattebokslut som deklarationsunderlag. Detta är 

något som kan vara intressant att undersöka ytterligare och är ett av de förslag vi har på vidare 

forskning.

6.3 Förslag på vidare forskning

En aspekt som inte berörts i uppsatsen men som kan komma att påverka en förenkling hos de 

mindre aktiebolagen är den pågående statliga utredningen kring ett eventuellt avskaffande av 

revisionsplikten. Kommer dessa företag att använda sig av K2-reglerna eller kommer de att 

bortse från ett upprättande av årsredovisning, då det i praktiken endast behövs ett 

skattebokslut?  

Det skulle även vara intressant att undersöka hur företagen, efter en tids implementering, 

upplever K2-reglerna och om de anser att reglerna förenklar upprättandet av årsredovisningen. 

Detta förutsätter dock att det är dem som använder sig av reglerna och inte konsulterna. 
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