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SAMMANFATTNING:  

Bakgrund: Under det senaste decenniet har det skett stora förändringar inom redovisningsområ-

det.  Detta har, i sin tur, lett till att regelverken har blivit för komplicerade för mindre företag. 

BFN har, på regeringens uppdrag, arbetat fram ett förenklingsprojekt, vars syfte är att samla re-

dovisningsreglerna i ett dokument. Vidare innehåller detta projekt många förenklingar och för-

tydliganden. K2 har bemötts av massiv kritik från olika instanser.  

  

Uppsatsen behandlar följande forskningsfrågor: 

 

• Vad är den generella uppfattningen av K2 och upplever användarna regelverket som för-

enklande?   

• Finns det några anledningar att inte tillämpa K2 i dagsläget?  

• Medför K2 några skillnader jämfört med gällande regler eller är det allmänna rådet redan 

praxis hos mindre företag?  

 

Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka de befintliga åsikterna om detta regelverk samt un-

dersöka om användningen av K2 reglerna har inneburit en förenklad redovisning för användarna 

av det nya regelverket.  

Metod: Uppsatsen är skriven utifrån ett kvalitativt förhållningssätt och med en induktiv forsk-

ningsansats. Primärdata är insamlad genom semistrukturerade intervjuer. 

Regelverket: De största förändringarna med K2 är att reglerna är samlat i ett komplett dokument. 

Dessutom innehåller K2 färre redovisningsalternativ. Endast kostnadsslagsindelad resultaträkning 

tillåts, samt förenklade regler för periodisering och avskrivningar och förbud mot att aktivera 

egenupparbetade immateriella tillgångar. Vidare har antalet tilläggsupplysningar minskat kraftigt. 

Slutsats: Respondenterna är tveksamma till om fler företag kommer att applicera K2 i dagsläget, 

eftersom resultat av flera pågående projekt kommer att ha inverkan på K2. Redovisningsexperti-

sen anser inte att de strukturella förändringarna nödvändigtvis kommer att medföra förenkling i 

praktiken.  
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1. INLEDNING 

 
 

Inledningskapitlet kommer först att behandla bakgrunden till arbetet, därefter presenteras pro-

blemdiskussionen. Detta leder fram till syftet, som genomsyrar hela examensarbetet. Avslut-

ningsvis presenteras avgränsningarna och den fortsatta dispositionen. 

 

 

 

1.1 Bakgrund 

Utvecklingen på redovisnings- och revisionsområdet har under det senaste decenniet gått mycket 

fort. Den svenska lagstiftningen har anpassats till EG-rätten, med syfte att uppnå internationell 

harmonisering för redovisningsregler och normer. Internationella redovisningsorgan, såsom In-

ternational Accounting Standards Board, IASB, har fått allt större inflytande sedan EG förord-

ningen 1606/2002 trädde i kraft år 2005. Enligt BFN har framväxten av de internationella regler-

na inneburit att reglerna för de små företagen har blivit alltför omfattande och komplicerade. I 

anslutning till detta problem har BFN därför fattat ett principbeslut om att ge ut särskilda regel-

verk för svenska företag i fyra olika kategorier, K1, K2, K3 och K4. (Regeringspropositionen 

2005)  

 

Enligt de nya bokföringsreglerna, i Bokföringslagen (1999:1078), som trädde i kraft redan 1 ja-

nuari 2007, ska alla näringsidkare upprätta ett årsbokslut. En enskild näringsidkare vars nettoom-

sättning (försäljning) normalt uppgår till högst 3 miljoner kronor kan emellertid välja att upprätta 

ett bokslut i förenklad form, ett så kallat förenklat årsbokslut. Detta kunde för första gången upp-

rättas för räkenskapsår som började efter den 31 december 2006. Reglerna i detta nya K1-

regelverk påverkar såväl den löpande bokföringen som själva avslutningen på räkenskapsåret. 

(Ranbybjorklund 2009) 

 

K2 regelverket riktar sig mot mindre aktiebolag. Med beskrivningen ”mindre aktiebolag” avses 

de som inte definieras som större företag enligt årsredovisningslagen. Dock får inte onoterade 
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aktiebolag som är moderbolag i en större koncern tillämpa K2-regelverket. K2 publicerades i juni 

2008. (BFN 2009d) 

 

Till kategorin K3 hör större aktiebolag som inte följer IFRS. BFN arbetar fortfarande med att ta 

fram ett allmänt råd för större företag. Detta allmänna råd för större företag kommer att innehålla 

de möjligheter som finns idag och i princip kommer K3 att bli en samordning av BFN:s nuvaran-

de regler för större företag samt redovisningsrådets RR1-RR29 samt även IASB:s Small and Me-

dium Entities projekt. Ambitionen är att åstadkomma ett regelverk som är kortfattat och använ-

darvänligt. Samma värderingsgrunder kommer att gälla för alla företag som använder K3. (Ran-

bybjorklund 2009) 

 

Till kategorin K4 hör börsnoterade företag, som tillämpar det internationella regelverket från In-

ternational Accounting Standards Board, IASB, vars regelverk kallas International Accounting 

Standards, IAS /International Financial Reporting Standards, IFRS. (BFN 2009)  

 

 

Bild 1. Uppdelning av K-regelverket 

Källa: Egen modell 

 

Den vänstra delen av figuren illustre-
rar hur ett räkenskapsår ska avslutas 
enligt bokföringslagen med årsredo-
visning eller årsbokslut.  
 
Cirklarna till höger illustrerar de 4 
regelverk som BFN arbetar med. Vil-
ket regelverk företag hamnar i beror 
på hur företag avslutar räkenskaper-
na. (BFN 2009a) 
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Redan 1998 påbörjade BFN arbetet med att ta fram bokslutsregler för onoterade företag. Det har 

visat sig att detta angreppssätt, som 1998 föreföll självklart, inte givit vidare bra resultat.  (Precht 

2007) I februari 2004 beslutade BFN att ändra inriktning på normgivningen. Detta beslut innebar 

att nämnden skulle arbeta med att ta fram samlade regelverk som tillsammans med reglerna för 

noterade bolag skulle komma att avse fyra olika kategorier av företag. Den andra kategorin, K2, 

skulle i första hand gälla för privata aktiebolag samt ekonomiska föreningar av en viss storlek. 

Det bakomliggande syftet med projektet ansågs vara att minska den administrativa bördan för 

företagen. Målsättningen är att minska antalet regler samt att förenkla och förtydliga regelverket. 

(Remissbrev K2 2007) Den 11 juni 2008 beslutade Bokföringsnämnden, BFN, att ge ut ett all-

mänt råd, Årsredovisning i mindre aktiebolag, BFNAR 2008:1, med tillhörande vägledning. Den 

omdebatterade K2 kategorin är den kategori som berör flest företag i Sverige och runt 90 % av 

alla mindre aktiebolag tillhör denna kategori. Eftersom så många företag påverkas av detta nya 

regelverk är det en självklarhet att regelverket granskas under lupp, att debatterna blir många och 

att kritiken omfattande. Regelverket kan börja tillämpas för årsredovisningar som upprättas per 

31 december 2008. 

 

 

1.2 Problemdiskussion 

BFN har utsatts för mycket kritik gällande införandet av K2. Jan-Erik Gröjer, professor i redovis-

ning vid Uppsala universitet, förklarar förenkling som ”lätt att säga men svårt att göra” men me-

nar samtidigt att ”ingen kan vara emot förenklingar", men varnar för faran med att förenkla för 

förenklandets egen skull. Gröjer förespråkar minimikrav istället för förenklingar, där minimikrav 

avser de nödvändigaste kraven, medan förenklingar innebär att man behåller vad man har - men 

på ett annat sätt. Endast en bråkdel av aktuella förenklingar tar itu med onödig byråkrati. Istället 

uppstår ett förväntningsgap mellan vad som kan åstadkommas med förenklingar och vad före-

språkarna hoppas på. Dessa förespråkare förväntar sig stora förändringar men huruvida det är 

möjligt, återstår att se. Vad som ofta sker är att regler slopas inom ett område för att dyka upp i 

ny skepnad på annat håll. Viss förenkling sker säkerligen, men frågan är dock vad denna förenk-

ling kommer att kosta. En risk kan vara att företagarna utan revision av finanserna inte vet vad 

som pågår i det egna bolaget. (Precht 2007)  
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Merparten av landets företag kommer att påverkas direkt av detta regelverk. Därför är det väsent-

ligt att regelverket verkligen når fram, fungerar och effektiviserar redovisningen för K2- företag. 

Viss problematik vid övergången till K2 regelverket är oundviklig eftersom särskilda möjligheter 

som följer med årsredovisningslagen inte längre är tillåtna. Denna fas är dock övergående och 

eftersom syftet med regelverket är förenkling och förbättring samt internationalisering ska detta 

förmodligen vara värt mödan.  

 

I sin bok Företagens redovisning, är Edenhammar övertygande i sin åsikt om att ett nyare, enkla-

re regelverk är ett måste: ”Mot bakgrund av den internationella utvecklingen mot alltmer kompli-

cerande och krävande regler, inte minst vad gäller kraven om tilläggsupplysningar, framträder allt 

tydligare ett behov av ett annat regelverk på redovisningsområdet för de företag som inte ingår i 

målgruppen för IFRS”. Vidare skrivs att det, i onoterade bolag, oavsett storlek, inte existerar 

samma behov hos dem som använder redovisningen, som det finns hos börsnoterade bolag. 

Dessutom överstiger kostnaden, många gånger, nyttan i dessa mindre företags fall. För merparten 

av alla svenska företag, 90-95 %, framstår IFRS redovisning som fullkomligt orealistisk och 

snudd på meningslös. (Edenhammar & Thorell 2005) 

 

Åsikterna angående K2 regelverket är förmodligen långt fler än det finns förändringspunkter i 

K2. Men enligt en talesman på BFN är tanken med införandet av det nya K2 att redovisnings-

skyldiga inte ska stöta på några problem alls, vilket måste ses som en orealistiskt positiv utsaga. 

K2 innehåller ett antal förenklingar och det är alltid en viss inkörningsperiod för nya redovis-

ningsmetoder, innan redovisningen går problemfritt.  

 

Ett av huvudsyftena är användarvänlighet och det faktum att alla regler finns samlade på ett ställe 

är en stor förenkling. Ytterligare en förenkling anses ligga i att antalet valmöjligheter minskas. På 

detta sätt vet den enskilde företagaren exakt vad som gäller och behöver till exempel inte värdera 

olika alternativ eller för den delen komma i kläm mellan redovisningskonsulten och revisorn, i de 

fall olika vägar föreslås. (Drefeldt & Lundqvist 2008) Ytterligare förenklingar som K2 anses 

medföra är att regelverket är komplett och de ”svarta hål” som tidigare funnits är täckta. K2 präg-

las alltså av långtgående förenklingar och schablonlösningar, vilket uppnås genom att begränsa 

redovisningslösningar i praxis och i lag samt genom tydliga väsentlighetsregler. 
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Motivet till vår studie ligger i BFN:s uttalanden om att K2 regelverket innebär förenklingar som 

tar sig uttryck i bland annat mindre administration, tidsbesparing och mindre redovisningskostna-

der. Är det verkligen så? Innebär K2 sådana förenklingar som BFN omnämner, vi har valt att 

undersöka huruvida K2 verkligen förenklar för de redovisningsskyldiga, samt vilka effekter dessa 

förenklingar skulle ge och då valt att titta på några specifika redovisningsområden.  Vidare har vi 

ställt frågor till respondenterna för att ta reda generella åsikter om K2. 

 

1.3 Frågeställning  

Enligt bokföringsnämnden kan man börja tillämpa K2 regelverket från och med 31 dec 2008. 

Detta kan komma att medföra vissa problem och skillnader gentemot nuvarande regelverk och 

normer. Dessa problem ligger till grund för vår frågeställning.  

    

• Vad är den generella uppfattningen av K2 och innebär regelverket en förenkling för an-

vändarna? 

• Finns det några anledningar att inte tillämpa K2 i dagsläget och i så fall vilka? 

• Medför K2 några skillnader jämfört med gällande regler eller är det allmänna rådet redan 

praxis hos mindre företag?  

 

 

1.4 Syfte  

Syfte med vår uppsats är att undersöka de befintliga åsikterna om detta regelverk samt undersöka 

om användningen av K2 reglerna innebär en förenklad redovisning för användarna av det nya 

regelverket.  

 

1.5 Avgränsning  

De förenklingsområden vi valt att studera mer ingående är: kostnadsindelad resultaträkning, för-

enklad periodisering, avskrivningar, egenupparbetade immateriella tillgångar samt 

tilläggsupplysningar.  
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1.6 Uppsatsens fortsatta disposition 

 
 
 

Bild 2. Metod 

Källa: Egen bild 

 

 

 

 

 

 

REFERENSRAM & 
K2-REGELVERKET 

EMPIRI 

ANALYS 

SLUTSATS 

INLEDNING 

METOD 



  

  7   

2. METOD 

 
       

I detta kapitel beskrivs metodvalet och tillvägagångssättet under intervjuerna skildras.                   

                    

 

 
2.1 Den metodiska ansatsen 

Enligt Holme och Solvang (1991) finns det ingen egentlig skillnad mellan kvalitativa och kvanti-

tativa metoder, då båda dessa är arbetsredskap, vars syften är detsamma, nämligen att förbättra 

förståelsen av det samhälle vi lever i och hur individer agerar och påverkar varandra. För att ut-

trycka sig enkelt kan skillnaden mellan kvalitativa och kvantitativa metoder förklaras på följande 

sätt: Med kvantitativa metoder omvandlas informationen till siffror och mängder, vilka analyse-

ras statistiskt. Med kvalitativa metoder är forskarens uppfattning och hans tolkning av informa-

tionen mer central.    

  

Vi har valt en kvalitativ metod då vi önskar en djupare förståelse kring K2 och hur K2 kan påver-

ka redovisningen för mindre företag. Vi har försökt att genomföra studien förutsättningslöst och 

försökt att skapa en helhetsbild av K2 och dess effekter. K2 är ett nytt projekt och vi har inte äm-

nat att, med hjälp av enkätdata, försöka se trender eller få en kurva över en mängd data över an-

vändarna och deras områden. Istället passar en kvalitativ undersökning där vi analyserar mönster 

mer djupgående och där fallbeskrivningarna, det vill säga intervjuerna, ska generera ny kunskap 

och förståelse för förändringarna i det nya regelsystemet. Genom att sammanställa all insamlad 

information har vi försökt öka vår och läsarens förståelse för K2s effekter inom området.   

 

Flexibilitet är ett ledord, vilket ytterligare talar för en kvalitativ metod och innebär att vi finner 

ytterligare stöd för val av metod. Med flexibilitet menar vi att vi under våra intervjuer försöker 

inte bara följa intervjuguiden utan försöker fråga som vi får svar, det vill säga att ta upp tråden 

vid det intervjupersonerna pratar om och få reda på mer utifrån det som kommer upp under inter-

vjuerna. Genom intervjuer erhåller vi en närhet med och en personlig kontakt med undersök-
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ningsobjekten, vilket ger oss en god möjlighet att analysera och återge informationen på ett rik-

tigt sätt.    

 

 

2.2 Val av mätmetod  

Vi har valt att göra intervjuer, det vill säga muntliga utfrågningar. Dessa har utförts vid personli-

ga möten samt via telefon. Fördelen med intervjuer är att komplicerade frågor kan ställas samt att 

intervjun ger en större mängd data per individ samt att mer nyanserade svar kan erhållas. (Hanga-

si & Allebeck 1994) Detta ser vi vara en stor fördel när vi analyserat svaren.  

 

En nackdel med denna metod kan vara den eventuella intervjuareffekt som kan uppstå vid mötes-

tillfällena. Intervjueffekt innebär att intervjuaren påverkar, medvetet eller omedvetet, intervjuper-

sonen och dennes svar. Påverkansfaktorer under en intervju kan exempelvis vara kroppsspråk 

kombinerat med klädsel, röstläge och attityder. (Hangasi & Allebeck 1994) Genom ett neutralt 

agerande och en medvetenhet om ovan nämnda faktorer, minskar risken för intervjueffekt (Patel 

& Davidson 1994) och vi är naturligtvis medvetna om detta och har försökt att vara neutrala och 

inte påverkat respondenterna genom att försöka hjälpa till med svaren. Vi har även försökt undvi-

ka att ställa riktade frågor eller på annat vis försöka styra frågorna. 

 

Frågorna i intervjuerna är semistrukturerade, vilket innebär att frågorna är formulerade på samma 

sätt och upprättade i inbördes ordning. Struktureringen av intervjun har att göra med hur stort 

utrymme som lämnas till respondenten. (Patel & Davidson 1994. Däremot har vi har utgått från 

en färdigställd intervjurapport, men vi har försökt vara, som tidigare nämnts, öppna och flexibla 

för mer uttömmande svar, och vi har således låtit respondenten få stort utrymme att besvara frå-

gorna. Däremot har vi tillåtit följdfrågor, vilket är den stor fördel, eftersom vi, då vi har erhållit 

intressanta svar, har haft möjlighet att utveckla dessa med hjälp av respondenterna, samtidigt som 

vi med hjälp av strukturerade frågor har kunnat undvika att folk pratar utanför ämnet. Dock har 

vårt syfte varit att ställa entydiga och tydligt formulerade frågor.  

 

Öppna frågor har inga fasta svarsalternativ utan den utfrågade får svara med egna ord, medan 

slutna frågor är försedda med färdiga svarsalternativ. Öppna frågor är ofta mer krävande av sva-
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randen. Fördelen ligger i variationsrikedomen i svaren. Nackdelen är den grad av tolkning, dvs. 

den subjektivitet, som undersökaren tillför. (Hangasi & Allebeck 1994) Vi har försökt att på bred 

basis undersöka genom att fråga öppet, explorativt, utan riktade frågor för att få reda på så myck-

et som möjligt om intervjupersonernas erfarenheter kring ämnet.   

 

 

2.3 Slutledningsmetod 

I sin bok Den uppenbara verkligheten beskriver Ib Andersen Carl Holmbergs två vägar att gå när 

man ska producera kunskap om någonting. Det ena kallas deduktion, bevisföringens väg, och det 

andra induktion, upptäcktens väg. Vetenskapliga slutsatser kan dras oavsett metod. (Andersen 

1998). En induktiv metod har använts eftersom vi i vår undersökning har utgått ifrån insamlad 

empiri och därefter har vi försökt dra slutsatser: från empiri till teori och utgå från de upptäckter 

vi funnit i verkligheten (Olsson & Sörensen 2007), utan några förväntningar. Vi har försökt in-

samla relevanta fakta och därefter sammanställa och slutligen analysera vårt material på ett neut-

ralt sätt och försökt undvika att lägga personliga tolkningar bakom svaren, i den mån detta är 

möjligt. Genom att inte ha några förutfattade meningar skulle data korrekt spegla verkligheten 

och informationen skulle vara relevant och riktig (Jacobsen 1998).  

 

Vi har inte utgått från en deduktiv ansats då vi inte i förväg ämnar skaffa oss i förväntningar och 

ej heller arbeta utifrån att dessa stämmer överens med verkligheten. Vi instämmer dock, i den 

befintliga kritik, som omnämns av Jacobsen i dennes bok, att det är enkelt att på ett oundvikligt 

och omedvetet förfaringssätt insamla information som är relevant och som stödjer de förvänt-

ningar som fanns innan. Naturligtvis inser vi problemet som Jacobsen belyser, att ingen kan vara 

helt objektiv. Fördelen i vår intervjumetod är att just möjligheten för respondenten att få svara 

öppet och utan att bli styrd av utfrågaren. Skillnaden mellan det induktiva och det deduktiva är 

alltså graden av öppenhet inför informationen (Jacobsen 1998). 
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2.4 Datainsamlingsmetod 

 

Under april genomfördes 8 intervjuer, vilka beskrivs kortfattat nedan. Intervjupersonerna ombads 

att berätta om sina åsikter, erfarenheter, synpunkter och upplevelser av K2.  

      

Namn Titel Typ av intervju  

    

Susan Svensson  

Ernst & Young, Norrköping 

Auktoriserad revisor Personlig intervju  

Håkan Andreasson 

Stockholm 

Auktoriserad revisor/ leda-

mot i FAR SRS 

Telefonintervju  

Anders Erneberg 

Ernst & Young, Stockholm 

Auktoriserad revisor Telefonintervju  

Beata Lihammar 

Ernst & Young, Stockholm 

Redovisningsspecialist Telefonintervju  

Pernilla Lundqvist 

KPMG, Göteborg 

Auktoriserad revisor/ leda-

mot FAR SRS.  

Telefonintervju  

Håkan Ohlson 

ÖPWC, Luleå 

Auktoriserad revisor Telefonintervju  

Fredrik W Thorell 

Thorell revisionsbyrå, Norrkö-

ping 

Revisorsassistent Personlig intervju  

Andreas Andersson 

KPMG, Norrköping 

 

Auktoriserad revisor Personlig intervju  

 

Urvalspersonerna är bosatta i olika svenska städer, från Luleå till Göteborg. Flertalet hade stor 

erfarenhet av K2-regelverket. I vårt fall anser vi att det är svårt att välja intervjupersoner helt 

slumpmässigt, och inte heller anser vi att tillförlitligheten ökar med större urvalsgrupper eller mer 

data heller för den delen och det bör noteras att data är baserat på en mindre och specifik urvals-

grupp. Detta motiveras med att resultaten från de 8 intervjuerna var så slående likartade att vi 

därefter fattade beslutet att inte intervjua fler personer. Resultaten kan inte generaliseras till andra 

grupper, utan kan avvika från övrig population. Dock anser vi att urvalet ger en tydlig bild av den 
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generella föreställning som existerar gällande K2. I urvalsprocessen har vi försökt att intervjua 

kunniga och kompetenta personer inom området redovisning. Vi har talat med Håkan Ohlsson, 

som varit delaktig i framtagandet av K2 har och har på så vis fått ta del av BFN:s perspektiv, men 

då Ohlson inte längre är aktiv inom BFN har han berättat om de bitar av regelverket, mot vilka 

han är kritisk. Dessutom har Håkan Ohlson, tillsammans med en kollega, författat en bok om K2 

regelverket utgiven av Öhrlings Price Water House Coopers. Vidare har vi talat med Fredrik Tho-

rell, som arbetar som revisorsassistent och har stor teoretisk erfarenhet av K2 men som också är 

bevandrad i det praktiska arbetet. Utöver dessa har vi intervjuat auktoriserade revisorer med vari-

erande erfarenhet. Pernilla Lundqvist innehar titeln konsulterande redovisningsspecialist, vilket 

har givit ytterligare spridning av urvalet. Dessutom är hon även universitetsanställd och arbetar 

som föreläsare inom området. Hon har författat olika remissvar gällande K2. Beata Lihammar 

arbetar som revisor och håller i utbildningar om K2. Även Anders Erneberg håller i utbildningar 

gällande K2 men även om förenklingspropositionen. Erneberg sitter som ledamot i FAR SRS och 

har skrivit remisser gällande många av de områden som behandlas i denna uppsats. Samtliga ur-

valspersoner har olika arbetserfarenhet, dels på olika företag men även inom olika branscher. 

Även detta bidrar till en god spridning och ger skilda infallsvinklar om K2s för och nackdelar. 

Sammanfattningsvis har de personer som intervjuats varit synnerligen belästa inom ämnet, men 

med olika inriktningar och specialområden, vilket givit en bra spridning. Det faktum att de arbe-

tar och är aktiva inom olika branscher, blir åsikterna väl balanserande. 

 

 
2.5 Trovärdighet 

För att ett forskningsresultat ska ha ett vetenskaplig värde måste vissa krav uppfyllas. Reliabilitet 

och validitet är sådana krav. Med validitet menas att man mäter det man åsyftar att mäta. Med 

reliabilitet avses tillförlitlighet och användbarhet. (Ejegård 2003) Vi har försökt att i vår studie 

uppnå både god reliabilitet och validitet genom att göra personliga intervjuer men även komplet-

terat med telefonutfrågningar med noggrant utvalda källor med god insikt inom området. Vid en 

personlig kontakt har den tillfrågade möjligheten att ställa motfrågor om något framstår otydligt. 

Vidare har vi strävat efter att respondenterna i slutet av intervjuerna fått sammanfatta sina åsikter 

för att ytterligare undvika missförstånd. Svarens natur, kan till viss del, vara beroende av inom 

vilken bransch de tillfrågade verkar samt storleken på de företag respondenterna arbetar med. 
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Genom att använda en kvalitativ undersökningsmetod och genom att vi i våra intervjuer har för-

sökt standardisera utformandet på frågorna hoppas vi utesluta slumpmässiga fel. För att uppnå 

tillförlitlighet avsändes intervjuformulären i förväg så respondenterna i lugn och ro kunde läsa 

igenom dokumentet och förbereda sig ytterligare.  
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3. REFERENSRAM 

 
 

I detta kapitel behandlas relevant teori och relevanta regelverk vilket ger en grundläggande in-

sikt för uppsatsens fortsatta innehåll. Kapitlet behandlar redovisningens syfte, principer samt 

gränsvärden. 

 

 

 

3.1 Bokföringsnämnden  

Bokföringsnämnden, BFN, är en statlig myndighet som ansvarar för utvecklandet av god redo-

visningssed i företagens bokföring och offentliga redovisning. (FAR 2008) Detta sker genom 

allmänna råd som kallas Bokföringsnämndens allmänna råd, BFNAR. Vidare ger BFN ut vägled-

ningar om hur lagar och författningar ska tolkas, samt praktiska råd om redovisning i praktiken. 

(Holmström 2003) Traditionellt har BFN främst inriktat sig på redovisningsproblem i mindre och 

medelstora företag. BFN:s ställningstagande är endast att se på som rekommendationer. BFN har 

alltså, till uppgift att fatta beslut om redovisningsregler för icke-noterade företag. Nämnden har 

försökt anpassa de utgivna råd och rekommendationer till de internationella redovisningsreglerna 

som gäller, främst då IASBs regelverk. Nämnden vill nämligen att dessa passar även de onotera-

de bolagens redovisning. (Nilsson 2005) 

 

 

3.2 Huvudprinciper 

I årsredovisningslagen finns två viktiga begrepp och principer beskrivna:  

• God redovisningssed 

• Rättvisande bild 
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3.2.1 God redovisningssed 

Den formella definitionen av god redovisningssed är: en faktiskt förekommande praxis hos en 

kvalitativt representativ krets av bokföringsskyldiga. God redovisningssed kan betyda olika saker 

i olika branscher. Vad olika organisationer uttalar i sina rekommendationer har betydelse för 

tolkningen av vad som är god redovisningssed. God redovisningssed styr hur BFL och ÅRL ska 

tolkas. Innehållet i begreppet god redovisningssed fastställs av normgivande organ såsom BFN 

och RR genom att de utfärdar olika redovisningsrekommendationer. Enligt ÅRL ska räkenska-

perna upprättas så att de ger en rättvisande bild av företagets ställning och resultat. Det innebär 

att redovisningsprinciper och rekommendationer från normgivande organ inte får leda till miss-

visande redovisning. (Dahlin et al. 2006) 

 

3.2.2 Rättvisande bild 

I årsredovisninglagen ska balansräkningen, resultaträkningen och noterna ska betraktas som en 

helhet. De ska tillsammans ge en rättvisande bild av företagets ställning och resultat. Om så be-

hövs för att uppnå detta mål, ska tilläggsupplysningar lämnas i någon av dessa tre delar. Det 

räcker inte att ta in tilläggsupplysningarna i något annat dokument, till exempel förvaltningsberät-

telsen. Med rättvisande bild menar man att balansräkningen, resultaträkningen och noterna ska 

innehålla sådan information att läsaren kan få en så riktig bild av företagets ekonomi som möjligt. 

Begreppet rättvisande bild är en översättning av det engelska uttrycket true and fair view. (Dahlin 

et al. 2006) 

 

 

3.3 Andra grundläggande principer 

Årsredovisningslagen innehåller också vissa grundläggande principer: 

• Jämförbarhetsprincipen 

• Försiktighetsprincipen 

• Periodiseringsprincipen 
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3.3.1 Jämförbarhetsprincipen  

Denna princip innebär att man utgår ifrån att ett företag nyttjar samma redovisningsprinciper från 

år till år, detta för att skapa jämförbarhet mellan olika redovisningsår. Siffrorna från ett år måste 

kunna bedömas och jämföras med siffror från ett annat år. (ÅRL 2 kap, 4 § punkt 2) 

 

3.3.2 Försiktighetsprincipen  

Denna princip säger att all värdering som sker i ett företag ska vidtas med försiktighet. Enligt 

denna princip får inte tillgångar övervärderas och skulder undervärderas. Endast konstaterade 

intäkter får endast medtas i Resultaträkningen, medan förluster eller ekonomisk förpliktelse som 

kan förutses och som avser räkenskapsåret, ska medtas i bokslutet, trots att de var okända på ba-

lansdagen. Vidare gäller att en tillgångs värdeminskning ska tas upp som en kostnad även om 

företagets resultat det året är en förlust. (ÅRL 2 kap, 4§ punkt 3) 

 

3.3.3 Periodiseringsprincipen  

Principen säger att inkomster och utgifter ska fördelas så att enbart den del av intäkten eller kost-

naden som är hänförlig till räkenskapsåret redovisas. Resterande del av eventuell intäkt eller 

kostnad flyttas och matchas till den period till vilken de hör. Om redovisning sker enligt bokfö-

ringsmässiga grunder ska redovisning ske när affärstransaktionen ägt rum och alltså inte när det 

betalas. (ÅRL 2 kap, 4§ punkt 4) 

 

 
3.4 Årsredovisningslagens gränsvärden 

I 3 § i ÅRL definieras mindre företag. som: företag som inte är större företag. Ett större företag 

definieras där, som ”företag vars andelar, teckningsoptioner, eller skuldebrev är upptagna till 

handel på en reglerad marknad eller motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska sam-

arbetsområdet eller – företag som uppfyller mer än ett av följande villkor: 

a) medelantalet anställda i företaget har under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren upp-

gått till mer än 50,  

b) företagets redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren 

uppgått till mer än 25 miljoner kronor,  
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c) företagets redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren 

uppgått till mer än 50 miljoner kronor”.  

 

Det är alltså dessa gränsvärden som bestämmer gränsvärdena enligt BFN:s K-projekt och därmed 

K2s gränsvärden. Se bild 4. 

 

 

Bild 3. Gränsvärden 

Källa: Egen bild 
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4.  K2-REGELVERKET 

 
 

I detta avsnitt belyses K2 i allmänna ordalag men även i detalj, främst då en beskrivning av den 

förändring som tillämpningen av K2 innebär. Här beskrivs även de andra pågående projekt som 

påverkar K2-regelverket. 

 

 

 

4.1 BFNAR 2008:1 

BFN har gett ut en vägledning, ett så kallat allmänt råd, för årsredovisning i mindre aktiebolag 

(K2), som kallas BFNAR 2008:1. Reglerna får tillämpas av mindre aktiebolag på räkenskapsår 

som avslutas den 31 december 2008 eller senare. (Broberg 2009) K2 är ett komplett regelverk för 

årsredovisningar i mindre aktiebolag. Syftet med K2 har varit att åstadkomma förenkling och 

schablonlösningar. Detta uppnås genom en kraftig begränsning av redovisningsalternativ. (Tho-

rell 2006) Detta är ett avsteg från tidigare regler. Företag har kunna välja fritt och ”plocka regler 

lite här och där”. Förutom en minimering av antalet valmöjligheter, har samtidigt mängden 

tilläggsupplysningar minimerats. (Precht 2007) När ett företag väljer att tillämpa detta allmänna 

råd ska det tillämpas i sin helhet utan avvikelse. (BFN 2009d) Företaget ska inte tillämpa andra 

allmänna råd, rekommendationer eller specifika uttalanden när det ska upprätta årsredovisning 

med undantag av regler om fusion. I de fall en fråga inte är reglerad i detta allmänna råd ska an-

vändaren söka vägledning i regler i det allmänna rådet som behandlar liknande frågor. Alternati-

vet är att användaren tillämpar de grundläggande redovisningsprinciper enligt 2 kap. 4 § första 

stycket årsredovisningslagen (1995:1554) och grundläggande principer i detta allmänna råd. 

(BFN 2009d)  

 

Utöver detta får inte andra rekommendationer eller uttalanden tillämpas. För närvarande finns det 

ett fåtal frågor som inte tas upp direkt i K2, såsom exempelvis utbyte av reservdelar i maskiner, 

personaloptioner, katalogkostnader och ”sale and lease back”, vilket förmodligen försvårar han-

teringen av just dessa specifika poster, i detta annars så förenklande regelverk. 
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Användarnas behov och perspektiv har varit utgångspunkten vid författandet av reglerna i K2. 

Huvudsakligen ligger förenklingen i hur företagen ska upprätta sin redovisning men vissa delar 

underlättar även för läsaren av årsredovisningen. De huvudsakliga förenklingarna kan samman-

fattas som: 

1. Alla regler är samlade i ett regelverk. Detta är en klar förenkling för en användare av informa-

tionen. Osäkerheten försvinner då personer slipper leta i flera regelverk efter svar. Nackdelen kan 

vara att det skapas en stor osäkerhet gällande frågor som inte behandlas direkt i K2.  

2. Antal tillåtna alternativ är begränsat, vilket gör att upprättaren av informationen slipper välja 

mellan olika förfaringssätt. Nackdelen är att vissa valmöjligheter som passar unika branscher 

försvinner. 

3. Enskilda regler är förtydligade och förenklade 

4. Färre tilläggsupplysningar förenklar för de användare som upprättar årsredovisningen men 

kanske inte för användaren av redovisningen. 

5. Tydliga väsentlighetsregler finns och enligt BFNAR behövs inte dagens regler tillämpas på så 

kallade ”oväsentliga” poster. Vad väsentlig post innebär lämnas dock till var och en att tolka, 

utifrån sin professionella bedömning. 

6. Språkliga och pedagogiska förenklingar gör att regelverket är mer kortfattat än till exempel RR 

och fokuserar på att beskriva hur reglerna ska tillämpas. (Månsson & Ohlson 2008) 

 

En viktig utgångspunkt är försiktighetsprincipen. Detta har bland annat fått till följd att K2 byg-

ger på värdering till anskaffningsvärde trots att värdering till verkligt värde i vissa fall är tillåten 

enligt årsredovisningslagen. Vidare är det inte heller tillåtet att aktivera utgifter för egenupparbe-

tade immateriella tillgångar. (BFN 2009b) 

 

Det allmänna rådet har fastställda uppställningsformer för förvaltningsberättelsen samt för resul-

tat- och balansräkningarna. Resultaträkningen är kostnadsslagsindelad. Det är tillåtet att ändra 

benämningen på en post i uppställningsformen för att bättre beskriva dess innehåll men det är 

inte tillåtet att lägga till andra rubriker, underrubriker, summeringsrader eller poster än de som 

återfinns i uppställningsformen.  (BFN 2009a) 
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I samband med övergången till de nya K2-reglerna kan det uppstå särskilda problem för vissa 

företag på grund av att vissa möjligheter som följer av ÅRL inte får tillämpas. De företag som 

väljer att upprätta årsredovisning enligt de nya reglerna får exempelvis inte använda reglerna om 

finansiell leasing, skriva upp värdet på andra tillgångar än byggnader och mark, redovisa finansi-

ella tillgångar till verkligt värde, ej heller får de redovisa uppskjuten skatt. (Broberg 2009) 

 

 

4.2 Pågående projekt som påverkar K2 

Det finns för närvarande flera pågående projekt, nationella som internationella, vars utgång kan 

att påverka svensk redovisning och då även K2. Förenklingspropositionen är ett sådant projekt, 

liksom Sambandet mellan beskattning och redovisning, SAMROB, samt färdigställandet av K3. 

Vidare kommer IASB:s utveckling av ett komplett regelverk för mindre företag, SME, Small and 

Medium Entities, ha effekt för redovisningen internationellt och nationellt. Vad som beslutas i 

dessa utredningar och projekt kan att ha stor betydelse för ÅRL och därmed K2.  

 

4.2.1 Förenklingspropositionen  

Detta är en proposition som har till uppgift att förenkla redovisningen för svenska företag. Hu-

vuduppgiften är att analysera vilka undantag och andra förenklingar som kan göras i redovisnings 

lagstiftningen inom ramen för EG:s redovisningsdirektiv, dvs. 4:e och 7:e direktiven. Några av de 

förslag som denna proposition innehåller är färre upplysningskrav samt högre gränsvärden. Några 

av förslagen gällande färre upplysningar är att ta bort bland annat uppgifter om könsfördelning 

och sjukfrånvaro. Vidare föreslås även att mindre företag ska slippa förvaltningsberättelsen och 

istället ange information i en not. Dessutom finns ytterligare en mängd förenklingsförslag för 

mindre såväl som större företag. (SOU 2008:67) 

 

4.2.2 SAMROB 

Utredningen har haft i uppdrag att förutsättningslöst utreda hur sambandet mellan redovisning 

och inkomstbeskattning ska se ut i framtiden. Eftersom det är det skatterättsliga perspektivet som 

gäller kan frågan i stället formuleras: Hur ska reglerna om beskattningstidpunkten i inkomstslaget 

näringsverksamhet se ut i framtiden? 
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En särskild del i uppdraget är att föreslå regler som leder till att obeskattade vinster inte ska kun-

na delas ut. (SOU 2008:80) Utredningen föreslår huvudsakligen följande:  

1. Det materiella sambandet avskaffas och ersätts av regler om beskattningstidpunkten i inkomst-

skattelagen (1999:1299), IL. 

2. Om ett företag redovisar obeskattade vinster som fritt eget kapital ska det enligt regler i IL ta 

upp de obeskattade vinsterna till beskattning. (SOU 2008:80) 

Det finns flera olika samband mellan redovisning och beskattning som nämns, det materiella 

sambandet, det formella sambandet och samband i praktiken. Det materiella sambandet etableras 

väsentligen genom regeln om god redovisningssed i 14 kap. 2 § IL och innebär att god redovis-

ningssed ska läggas till grund för beskattningen, om det inte finns särskilda skatteregler i IL. Un-

der senare år har det materiella sambandet minskat genom att ytterligare särskilda skatteregler har 

tagits in i IL. Det formella sambandet innebär att särskilda skatteregler bara får tillämpas under 

förutsättning att man väljer samma lösning i redovisningen. Det formella sambandet finns bl.a. 

för inventarier och periodiseringsfonder. Syftet med regler om formellt samband är bland annat 

att obeskattade vinster inte ska kunna delas ut. Det finns också samband i praktiken. Dessa sam-

band består bl.a. i att redovisning och beskattning ömsesidigt påverkar varandra på områden på 

vilka det inte finns vare sig formellt eller materiellt samband. Det praktiska sambandet gör sig 

också gällande i fråga om företagens administrativa arbete med att deklarera och Skatteverkets 

arbete med deklarationshanteringen och skattekontrollen. (SOU 2008:80) 

För K2-företagen gäller i dag att det finns skillnader mellan redovisning och beskattning. Det s.k. 

K2-projektet innebär att dessa skillnader ska minska genom ett gemensamt regelverk med ut-

gångspunkt i redovisningen. Genom att det i praktiken blir en samordning mellan redovisning 

och beskattning för K2-företagen kommer den administrativa bördan av att hantera de nya regler-

na om obeskattade vinster att bli hanterlig för dessa företag. (SOU 2008:80)  

 

4.2.3 K3 

BFN arbetar med att ta fram ett allmänt råd för större företag, K3. I princip kommer K3 att bli en 

samordning av BFN:s nuvarande regler för större företag, Redovisningsrådets rekommendationer 

(RR1-RR29) samt SME-projekt. Vid upprättande av årsredovisning kommer K3-reglerverket att 
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vara huvudalternativet. K3-regelverket skall inte vara regelbaserat utan snarare principbaserat, 

vilket innebär att man inom K3-regelverket kommer att vara tvungen att göra fler bedömningar. 

De största förändringarna regelverken kommer vara att det inte finns några schablonbelopp att 

tillämpa för till exempel nyttjandeperioden av maskiner och inventarier. Upplysningskraven i det 

nya regelverket kommer att vara färre än i de nuvarande reglerna, men fler än i K2. I K3 är värde-

ring till verkligt värde möjlig i viss utsträckning liksom nuvärdesberäkning. K2 företag som väl-

jer att tillämpa K3 får följa de förenklingar som finns för mindre företag i årsredovisningslagen, 

förutom för redovisning av uppskjuten skatt (i de få fall det är aktuellt). Det innebär exempelvis 

att de inte behöver upprätta kassaflödesanalys eller göra koncernredovisning. (BFN 2009c)  

 

4.2.4 SME 

Small and Medium Entities, SME, är ett kompletterande regelverk och har för avsikt att ange 

redovisningsstandards för mindre företag. IASB arbetar för närvarande med detta regelverk. Re-

gelverket har bytt namn flera gånger, från IFRS SME, till IFRS for Non-publicly Accountable 

Entities, NPAE, men nu senast kallas det åter SME. Detta regelverk innehåller enklare redovis-

ningslösningar mer passande för mindre bolag. Möjligheten att applicera IFRS kvarstår men nu 

med det kompletterande IFRS SME-regelverket, med enklare alternativ vid behov. (IASB 2009b) 

 

 

4.3 K2 regelverkets förenklingsområden 

I det här avsnittet går vi in på förenklingsområden som vi tycker har fått största förändringar 

inom K2 regelverket. 

 

4.3.1 Kostnadsindelad resultaträkning 

Enligt K2 regelverket finns det vissa inskränkningar gällande val av uppställning av resultaträk-

ning. Punkt 3.2 i BFNAR 2008:1 hänvisar, gällande resultaträkningen, till uppställningsformen i 

4.2 som inte lämnar utrymme för något annat än en kostnadsindelad resultaträkning. BFN menar 

att upprättandet av en funktionsindelad resultaträkning kräver mer av redovisningen än vad en 

kostnadsindelad gör. För att kunna presentera en funktionsindelad resultaträkning krävs att före-

taget gör ett antal löpande fördelningar, vilket i sin tur grundar sig på avancerade analyser och 

bedömningar av företagets verksamhet. Syftet med K2 är ett förenklande regelverk där företagen 
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inte skall behöva göra komplicerade beräkningar och bedömningar, eller ha tillgång till avancera-

de redovisningssystem. Därför har BFN valt att enbart tillåta kostnadsindelad resultaträkning. 

(BFN 2009d)  

 

4.3.2 Periodisering  

Eftersom endast de intäkter och kostnader som hör till gällande räkenskapsår ska påverka resulta-

tet, måste de utgifter och inkomster som hör till kommande räkenskapsår periodiseras. Detta sker 

genom att de bokas upp som tillgångar respektive skulder i bokslutet. (Broberg 2009) 

 

I ÅRL 2 kap. 4 § första stycket 4 punkten årsredovisningslagen anges att intäkter och kostnader 

som är hänförliga till räkenskapsåret ska tas med i årsredovisningen oavsett tidpunkten för betal-

ningen. Dessa grundläggande redovisningsprinciper kan dock frångås om särskilda skäl förelig-

ger (2 kap. 4 § ÅRL). Upplysning om skälen för avvikelsen och bedömningen av dess effekt på 

företagets ställning och resultat skall lämnas i en not. Detta anges i sista stycket, ÅRL 2:4.  

 

Enligt K2 behöver inte ett företag periodisera inkomster och utgifter som var för sig understiger 

5 000 kronor, trots det som anges i ÅRL. (BFN 2009d) Regeln i BFNAR 2008:1 punkt 2.4 är 

således en avvikelse från den grundläggande periodiseringsprincipen i ÅRL. Enligt kommenta-

rerna i vägledningen till BFNAR 2008:1 ska de möjligheter till avvikelse som anges i det allmän-

na rådet anses som sådana särskilda skäl. 

 

4.3.3 Avskrivningar 

Enligt ÅRL 4:4 skall anläggningstillgångar med en begränsad ekonomisk livslängd skrivas av 

systematiskt över nyttjandeperioden. Anläggningstillgångar med obegränsad nyttjandeperiod som 

därmed inte minskar i värde skall inte skrivas av. Exempel på anläggningstillgångar där några 

avskrivningar inte skall göras är finansiella tillgångar, mark och konst.  

 

För immateriella anläggningstillgångar skall nyttjandeperioden anses vara högst 5 år om det inte 

med rimlig säkerhet går att fastställa en längre ekonomisk livslängd för dessa immateriella an-

läggningstillgångar. Om en längre avskrivningstid än 5 år tillämpas för immateriella anläggnings-

tillgångar skall det i en not lämnas upplysning om skälen till denna mer utdragna avskrivningspe-
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riod. Avskrivningar skall redovisas i resultaträkningen men annan redovisning kan tillämpas om 

det finns särskilda skäl och är förenligt med 2 och 3 paragrafen i kapitel 2 i Årsredovisningsla-

gen. (ÅRL 1995:1554)  

 

Enligt de nya K2 reglerna för mindre aktiebolag utgår avskrivningsperioden ifrån den faktiska 

nyttjandeperioden. Dock finns det ett alternativ. Som en förenklingsåtgärd får nyttjandeperioden 

för maskiner, inventarier och immateriella anläggningstillgångar alltid bestämmas till fem år. 

Även för byggnader finns en förenklingsregel genom att nyttjandeperioden alltid får bestämmas 

utifrån Skatteverkets allmänna råd om värdeminskningsavdrag på byggnader. 

 

Avskrivning ska påbörjas det år tillgången tas i bruk. För byggnader gäller att avskrivning får 

påbörjas när byggnaden tas upp i balansräkningen, även om den inte tagits i bruk. För inventarier 

finns ingen harmoni med inkomstskattereglerna medan så blir fallet med byggnader.  

Som en förenkling får inte företaget vid beräkning av avskrivningsunderlaget ta hänsyn till ett 

restvärde. Väljer man att beakta ett restvärde ska det vara konsekvent för samtliga delposter av 

samma slag. Ett undantag finns. Restvärde ska inte beaktas för byggnader, utan hela anskaff-

ningsvärdet skrivs således av. (BFN 2009d) 

 

4.3.4 Egenupparbetade immateriella tillgångar 

Enligt ÅRL 4:2 är utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten och liknande arbeten som är av 

väsentligt värde för rörelsen under kommande år, att betrakta som immateriella tillgångar och får 

tas upp som sådan i Balansräkningen. Detsamma gäller för andra utgifter såsom patent, licenser, 

varumärken, hyresrätter och liknande rättigheter och tillgångar, samt även goodwill. Enligt vad 

som står i ÅRL i 4 kap 4 §, ska nyttjandeperioden för ovannämnda immateriella tillgångar uppgå 

till max 5 år. Detta gäller om inte en annan, längre tid kan fastställas med rimlig grad av säkerhet. 

Om så sker, måste information lämnas i not. Avskrivningen förs till resultaträkningen. 

 

Att en tillgång tas upp i balansräkningen innebär att företaget inte får dra av hela anskaffningsut-

giften som en kostnad direkt. Istället görs årliga värdeminskningsavdrag, det vill säga avskriv-

ningar, där tillgångens värde successivt minskas, genom att en del av värdet bokförs som en 

kostnad i RR. (Broberg 2009) Forsknings- och utvecklingskostnader har tidigare aktiverats i ba-
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lansräkningen och till viss del utgjort en tillgång i företaget, istället för alternativet, att kostnads-

föra utgifterna när de uppstår. Val av metod kan vara mycket viktigt för företag som arbetar med 

forskning och utveckling. Då dessa forsknings- och utvecklingsutgifter förhoppningsvis genererar 

framtida fördelar för företaget har de alltså behandlats som en tillgång, en pluspost i Balansräk-

ningen. Problemet med att ta upp en immateriell tillgång i balansräkningen är svårigheten med att 

värdera denna tillgång, liksom beräkna återstående livslängd.   

 

Enligt BFNAR 2008:1 är det inte tillåtet att utgifter för internt upparbetade tillgångar tas upp som 

immateriella tillgångar i balansräkningen, utan dessa ska kostnadsföras direkt. Alla kostnader 

som uppstår i samband med utvecklingsarbete kostnadsförs alltså direkt. Ett exempel på sådan 

kan vara en eventuell kostnad för patentsökning. Ett exempel på detta är, om ett företag utvecklar 

datorer och medföljande programvara måste de utgifter som utvecklingen av programmet medför 

kostnadsföras. Detta sker trots att mjukvaran, som immateriell tillgång, har stort värde i företaget. 

Om programrättigheter köps utifrån får dock rättigheterna till programvaran klassas som immate-

riell tillgång. Den huvudsakliga skillnaden ligger i huruvida tillgången är förvärvad eller egen-

upparbetad. Anledning till detta beslut ligger, enligt BFN, i den oerhörda svårigheten att värdera 

egenupparbetade rättigheter.  

 

4.3.5 Färre Upplysningskrav 

Enligt förenklingsförslaget har kraven på tilläggsupplysningar minskat betydligt. Företagen ska 

endast vara skyldiga att lämna upplysningar som har betydelse för externa investerare och borge-

närer. K2 kräver endast att företag lämnar de not-upplysningar som krävs enligt ÅRL.  Detta är 

en betydande lättnad jämfört med de krav som RR ställer. (Månsson och Ohlson 2008) Bland 

annat vill man slopa upplysningar om könsfördelning bland företagets anställda, sjukfrånvaro, 

medelantal anställda under året, löner till anställda i olika länder samt taxeringsvärde. Problemet 

idag är dock att sjukfrånvaro, könsfördelning osv. krävs idag enligt ÅRL, vilket hindrar K2 re-

gelverket att slopa dessa upplysningar. Inte förrän detta stadgas i ÅRL kan användare av K2 slo-

pa dessa.  För mindre företag slopas även upplysningar om pensioner och avgångsvederlag till 

ledande befattningshavare samt ersättning till företagets revisor. Kraven på upplysningar om ma-

teriella anläggningstillgångar ska också minskas. Mindre företag ska inte behöva lämna upplys-

ningar om tillkommande och avgående tillgångar, överföringar, ackumulerade av-, ned- och upp-
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skrivningar och korrigeringar. Information om innehav av egna aktier och vinstdisposition ska 

lämnas i en not istället för att upprätta en förvaltningsberättelse. (Broberg 2009)  
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5. EMPIRI 

  

 

I detta kapitel presenteras en redogörelse för den erhållna informationen från respondenterna 

som presenterades tidigare. 

 

 

 

5.1 Övergripande åsikter och uppfattning om regelverket 

Av de tillfrågade intervjupersonerna erkände de flesta en skepsis inför K2. Vidare sade många 

revisorer att de inte ännu rekommenderade K2 till sina kunder. En generellt negativ bild uppmå-

lades och förklarades med många liknade motiveringar och gemensamma åsikter. 

 

Endast en av de tillfrågade revisorerna representerade ett K2 företag och då rörde det sig alltså 

om ett företag. Revisorerna var samstämmiga rörande deras roll att påverka sina kunder. Ingen 

rekommenderade i dagsläget K2.    

 

K2 har fått stor kritik för att det anses begränsa valmöjligheterna, men för att förenkla måste al-

ternativ tas bort, berättar Håkan Ohlson som även inkluderar punkterna bättre språklig nivå och 

lättare att tillämpa, som de största fördelarna med K2. Vidare belyser Ohlson de största nackde-

larna som möjligheten att aktivera egenupparbetade immateriella tillgångar försvinner och kan 

leda till att många företag inte kan applicera K2 men även det faktum att en användare kan förle-

das att tro att detta regelverk passar alla. Gränsvärden är kanske för frikostigt tilltagna, medger 

han.  

 

Regelverket är regelbaserat, och enligt BFN ska allt stå i regelverket och i de fall informationen 

inte finns måste egna tolkningar göras. ”Vi lever i en föränderlig värld och jag anser inte att detta 

kommer att fungera. Saker förändras, redovisningen förändras. Då uppkommer nya frågor. I så-

dana fall måste detta regelverk kompletteras. Se bara till IFRS, som visserligen är principbaserat, 

och se hur mycket tid som läggs ner på tolkning av det regelverket”, säger Beata Lihammar. 
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5.1.1 Ett samlat dokument 

Den främsta fördelen med K2 var att alla regler finns samlade i ett regelverk. Detta har inneburit 

en större tydlighet i och med att regelverket är ett samlat dokument. Tidigare har möjligheten 

funnits att plocka från olika regelverk, t ex. ÅRL, RR, BFL, så som det passar. Angående detta 

var alla respondenter samstämmiga.   

 

5.1.2 Väl fungerande regelverk i dagsläget  

Många revisorer ställer sig frågande till varför en användare ska byta regelverk. Idag kan en an-

vändare plocka lite som denne vill från olika regelverk. Varför byta detta system om det fingerar 

för företag är frågan många av de tillfrågade ställer sig. Företagen ser ingen anledning att byta ut 

det befintliga systemet för det fungerar bra, förklarar Anders Erneberg. Beata Lihammar anser att 

K2 är förenklat till den grad att om det ska följas till punkt och pricka så ger det inte längre en 

rättvisande bild av företaget. Några exempel på dessa är schablonavskrivningar och det faktum 

att alla kostnader inte periodiseras men även det faktum att utvecklingskostnader ej får aktiveras. 

Dessa gör att bilden av ett företag blir mer missvisande än enligt gällande regler, tycker Beata 

Lihammar. Fler åsikter om varför K2 inte är så populärt i redovisningskretsar ger Pernilla Lund-

qvist, som även hon anser sig kritisk. Sett utifrån ett redovisningsperspektiv, eller legalt perspek-

tiv, bryter vissa delar av förenklingarna i K2 mot Årsredovisningslagen. BFN har gjort en in-

skränkning av ÅRL. God redovisningssed måste upprätthållas men, enligt Pernilla Lundqvist, 

sker inte detta vid tillämpning av K2. Dock medges en viss förståelse till BFN:s situation. Reger-

ingen har drivit på förenklingen och något måste göras. Det är alltid lättare att kritisera från sidan, 

än att skapa ett sådant regelverk från grunden på egen hand, fortsätter Pernilla Lundqvist.   

 

5.1.3 K3 

Många av revisorerna hävdar att en stor anledning till att K2 inte ännu slagit igenom beror på att 

regelverket K3 ännu inte är färdigt. Erneberg är kritisk till detta och får stöd av Lihammar som 

menar att eftersom K2 är frivilligt, och förmodligen kommer att kompletteras, anser många an-

vändare att det är enklare att avvakta tills regelverket är uppdaterat och mer komplett. I dagsläget 

är det lättare att fortsätta med det system som nu används eftersom användarna kan detta och är 

inkörda i det, istället för att hoppa på ett nytt regelverk som kommer att förändras igen och då 
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behöva lära sig de nya förändringarna löpande. Det är enklare att invänta alla utredningar och 

även invänta att K3 är klart och med all information tillgänglig därefter kunna fatta ett bra beslut. 

Även om detta är en generell vedertagen åsikt bland de tillfrågade så instämmer inte alla. Håkan 

Ohlsson menar att det inte är till nackdel att K3 inte finns tillämpligt och att detta, i sig, inte är 

någon anledning till att K2 inte tagit fart. Idag måste användaren hålla reda på alla alternativ, K1- 

K4 för bolag. Jag välkomnar ett regelverk för icke-bolag och ett för listade bolag, säger Ohlsson, 

som vidare föreslår en sammanslagning av K2 och K3, eftersom snart SME finns tillgängligt, och 

då kan det lätt bli för många verk att hålla reda på. 

 

Håkan Ohlson förklarar att anledningen till att K2 introducerades före K3 var att BFN bedömde 

att K2 var viktigt att släppa, eftersom det påverkar så stor mängd av svenska företag. K3 i sig 

påverkar inte lika många företag och att släppa K3 först hade inneburit ännu mer frågor. K2 är 

enkelt, för enkelt i vissa anseenden, fortsätter Ohlson. Det kan strida mot god redovisningssed 

men detta drabbar då främst större företag som ligger i det övre gränssnittet av K2, de företag 

som balanserar på gränsen mot K3. Sådana företag har oftare finansiella instrument, nedskriv-

ningsbehov eller uppskjuten skatt till stora belopp och redovisningen enligt K2 kan då strida mot 

god redovisningssed, avslutar Ohlson. Många företag fattar inte riktigt vad K2 innebär för just 

deras företag. BFN har inte nått i mål riktigt med lanseringen av detta regelverk, medger Beata 

Lihammar. Det finns ganska många brister. K2 gör redovisningen för förenklande för kategorin 

’stora företag’, vilket riskerar utarma redovisningen, hävdar Erneberg. 

 

 

5.1.4 Gränsvärden  

De gränsvärden som gäller för K2 är ett debatterat ämne. Åsikterna och framför allt förslagen är 

många på hur företag ska kategoriseras. Det hade inte gjort något om gränsvärdet för K2 var läg-

re, menar Håkan Ohlsson. Det faktum att gränserna ligger ganska högt, 50-25-50, med ytterligare 

förslag på 83 miljoner i omsättning, så finns det en risk att K2 riktar sig till felaktiga företag me-

nar Anders Erneberg. Företag som växer i från K2 och måste börja tillämpa K3 vet inte riktigt 

vad det har att vänta. K3 är idag alternativet och detta är ett krångligt och tungt regelverk, för att 

inte tala om den krångliga process det innebär att byta regelverk, säger Erneberg. K2 gäller vis-

serligen för små företag men även upp till företag med en omsättning på 50 miljoner men sådana 



  

  29   

företag är stora och måste ha en tydlig årsredovisning och eftersom externa intressenter ska ta del 

av informationen, måste den även vara kvalitativ. Det stora problemet är just var gränsen ska gå. 

Man måste se till vad som är bra för redovisningen och för intressenterna, fortsätter Håkan Ohl-

son. 

Eftersom EU tillåter högre krav, än vad som tillåts i Sverige, anser jag att det är bättre att avvakta 

SME och se vad det blir av detta regelverk, säger Pernilla Lundqvist. Annars tycker hon att det 

vore bra om SME omsätts i K3. Ansvaret måste vila på att företagen själva ska bestämma om det 

är lämpligt att tillämpa K2 eller K3, menar Håkan Ohlson, som även föreslår att K2 kunde till-

lämpas av ännu mindre företag än i dagsläget, företag med upp till 10, eller max 20-30 anställda. 

Det vore bra om gränsvärdena var lägre satta, avslutar han.  

 

5.1.5 Pågående projekt 

Alla revisorer, utom en, är överens om att det vore en bra idé att invänta alla pågående redovis-

ningsprojekt och utgå därifrån vid skapandet av ett svenskt redovisningssystem. Det tar lång tid 

att ta fram ett regelverk som K1-K4. Varför inte avvakta ytterligare, undrar många? Revisorer 

och företag har inte tagit till sig K2 och de svårigheter som finns idag och som komplicerar redo-

visningen löses inte i och med tillämpandet av K2, menar Pernilla Lundqvist. Anders Erneberg 

uttrycker sig likartat: Redovisning är ett område under konstant utveckling och BFN har hållit på 

länge och väl med framtagandet av K2, men ändå upplevs K2 som ett hastverk, enligt Erneberg. 

Det finns en pågående utredning mellan sambandet beskattning och redovisning, SAMROB. 

BFN:s lansering av K2 (och kanske även K3) borde kanske ha inväntat denna utredning, så allt 

lanseras på en gång, funderar Anders Erneberg. Många av revisorerna hänvisar till just de pågå-

ende projekten inom redovisning idag: SAMROB, förenklingspropositionen och utvecklandet av 

SME, och sist men inte minst K3, och menar att stor osäkerhet råder om vad som, i framtiden, 

kommer att gälla. K2 har lanserats lite för tidigt, sammanfattar de flesta. Ohlson kommer till 

BFN:s försvar och menar att SAMROB släppte bomben sent, för ca 6 månader sedan och BFN 

har arbetat mycket länge med framtagandet av K2. Resultatet blir onekligen lite knepigt och det 

blir svårt för BFN, eller FAR, för den delen, att förhålla sig till detta, sammanfattar han. BFN har 

startat med komplettering av normgivningen, men, fortsätter Pernilla Lundqvist, det är att starta i 

fel ända. EU:s nya direktiv är på gång. Därefter kan dessa bli svensk lag och sist avhandlas 
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svensk normgivning. Detta är en lång process, men bör, för resultatets skull, ske i rätt ordning, 

anser Lundqvist.   

 

Ytterligare en aspekt är den internationella harmoniseringen och huruvida lanseringen av K2 är 

ett steg i motsatt riktning. En fråga att ställa sig är varför Sverige har BFN som utarbetar sitt na-

tionella redovisningssystem när IASB utarbetar ett eget, internationellt system för små och mind-

re företag, det så kallade SME-projektet. Detta faktum innebär ett avsteg från harmoniseringspro-

cessen, menar Håkan Ohlson och fortsätter med att säga att FAR SRS har förordat att utgå ifrån 

det internationella förslaget och sedan, vid behov, förenkla därifrån. Ohlson kommer, återigen, 

till BFN:s försvar och menar att vid lanseringen av K2 var BFN ovetande om SME. Vidare me-

nar han att dessa inte innebär någon motsättning, utan säger att internationell utveckling kommer 

att påverka K3 snarare än K2. Jag hoppas snarare att det internationella regelverket kommer att 

ersätta K3, avslutar Ohlson. 

 

Håkan Ohlson siar om framtiden och menar att det är möjligt att SME kommer att omfatta alla 

företag, även K2. Detta vore bra, anser Ohlson, men förenkling är bra för mindre företag. Jag 

hoppas ändå att K2 kommer att härröra från samma källa. K2 är ingen revolution och RR och 

BFN kommer ursprungligen från samma källa, nämligen IASB. K2 ligger dessutom nära nuva-

rande system. För merparten av företag innebär det ingen dramatik att byta till K2. Vi vet att de 

flesta använder BFN:s allmänna råd och K2 är just detta, ett allmänt råd från BFN. Av ca 240 000 

– 250 000 företag i Sverige, är det drygt 30 000 företag som omfattas av de borttaganden som 

skett i K2. Resterande ca 200 000 företag kan börja tillämpa K2-reglerna, utan stor skillnad. Vi 

ska inte överdriva effekterna av K2, avslutar Håkan Ohlson. 

  

 

5.2 Sammanfattning av intervjuer 

Här redogör vi en sammanfattning av de intervjuer som vi har haft. Vi tar upp de problemområ-

den som vi anser är av störst betydelse inom K2 regelverket. 
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5.2.1 Kostnadsindelad resultaträkning 

Majoriteten av de tillfrågade revisorerna ansåg att denna förenklingspunkt inte innebar någon 

förändring överhuvudtaget, eftersom merparten av företag redan idag använder sig av kostnads-

slagsindelad resultaträkning. Håkan Ohlson menar att, för de företag som för närvarande använ-

der kostnadsslagssindelad resultaträkning skulle detta inte innebära en förenkling, eftersom de 

inte påverkas alls och för de företag som använder funktionsindelning sker ingen förenkling utan 

snarare skulle redovisningen kompliceras. Fördelen med funktionsindelad resultaträkning anses 

av många vara det faktum att bruttovinsten kan döljas. Vid kostnadsslagsindelad resultaträkning 

försvinner denna möjlighet, som trots allt passar vissa branscher mycket bra. Pernilla Lundqvist 

ansåg att eftersom ÅRL tillåter dessa två alternativ är det olämpligt att ta bort dem i K2 eftersom 

olika företag har olika behov. Beata Lihammar ansåg att denna punkt var positiv, eftersom före-

tag ej behöver förklara vilken metod som använts, utan bara informera att K2 använts och efter-

som större delen av företag använder kostnadsslagsindelning blir skillnaden minimal, menar hon. 

En revisor trodde att fler företag undviker att börja tillämpa K2 just på grund av denna begräns-

ning. Omfattningen på regelverket blir mindre och det innebär att undervisningen och inläsningen 

av regelverket underlättas, vilket i sig är en förenkling, avslutar Håkan Ohlson. 

    

5.2.2 Periodisering  

Åsikterna om denna förenklingspunkt är varierande. Många revisorer, däribland Fredrik Thorell 

Andreas Andersson och Susan Svensson ansåg att detta inte var förenklande eftersom förfarings-

sättet idag innebär att små summor inte periodiseras. Fördelen med att ha en tydlig gräns, vilket 

K2 förespråkar, är att alla företag har samma beloppsgräns, vilket i sin tur, ökar jämförbarheten, 

menar Andreas Andersson. Dock har de flesta företag redan skapat en egen gräns på några tusen 

för att slippa att ”periodisera ihjäl sig”, som Susan Svensson uttryckte sig. Pernilla Lundqvist 

ansåg denna punkt som diskutabel och menade att om ett företag har flera poster à 5000 kronor 

kan det snabbt bli stora pengar som inte periodiseras. Det faktum att skatteverket har gjort två 

ställningstaganden till denna förenklingspunkt i K2, visar på att periodiseringsförfarandet måste 

ses som otydligt. 

En annan försvårande aspekt ansågs vara att varje post måste utvärderas var för sig och beloppet 

på respektive post måste under alla omständigheter fastställas. Genomgången är ett måste i alla 

fall, menade flera. 
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I övrigt sades att periodiseringen sitter i ryggmärgen för de allra flesta och innebär ingen förenk-

ling eftersom åtskilliga idag använder sig av automatkonteringar och då läggs alla periodiseringar 

in automatiskt. K2 medför istället att alla belopp måste kontrolleras för att sedan ta ställning hu-

ruvida de överstiger eller understiger 5000 kronor. Vidare ansågs även beloppet 5000 kronor vara 

för lågt. Många företag har valt en beloppsgräns redan, men visst finns det företag som periodise-

rar mycket små summor, hävdar Håkan Ohlson. Sett från denna aspekt innebär detta en förenk-

ling, eftersom det nu stadgas ett fast belopp, som gäller alla. Detta sänder samtidigt sänder en 

signal om att användaren tillåts höja blicken och fånga upp det som är viktigare, menar Ohlson.  

 

5.2.3 Avskrivningar 

Även här ansåg majoriteten av de tillfrågade att regeln inte innebar någon egentlig förenkling. 

Den allmänt vedertagna åsikten bland de tillfrågade var att företag generellt använder ca 5 år, 

alternativt 7 eller 10 år som avskrivningstid och alternativregeln leder följaktligen inte till någon 

större förändring. 

 

Fördelen med schablonavskrivningar anses ligga i det faktum att användaren slipper fundera över 

den ekonomiska livslängden, utan det finns en förtryckt siffra, menar Beata Lihammar. Dock 

föreligger det en risk för missvisande bild om en tillgång har en längre ekonomisk livslängd än 

den schablon på 5 år som istället används, tillägger Lihammar. Om ett företag som går in i K2 

finns en risk att de slutar tänka och väljer minsta motståndets lag, dvs. schablonavskrivning på 5 

år. Det uppstår alltså en risk att företag överanvänder alternativregeln och schabloniserar avskriv-

ningar, vilket skulle kunna leda till en missvisande bild av företaget, hävdar Anders Erneberg. 

Håkan Andreasson talar också om missvisande bild men anser att för småföretag är denna alter-

nativregel bra och förenklande, men eftersom gränsvärdet för K2 i nuläget ligger på 50 miljoner i 

omsättning och således inkluderar mycket stora företag, kan detta ge en mycket missvisande bild, 

fortsätter han. Stora företag har ofta många och olika anläggningstillgångar med individuella livs-

längder och dessa har följaktligen olika avskrivningstider. Regelverket kan då ge en förenkling på 

bekostnad av en rättvisande bild.  
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5.2.4 Egenupparbetade immateriella tillgångar  

Gällande egenupparbetade immateriella tillgångar är åsikterna samstämmiga. Detta är inte en bra 

lösning. Denna princip kommer att slå oerhört hårt mot en viss typ av företag, nämligen de med 

stora utvecklingskostnader, hävdar Andreas Andersson. ”Helt vansinnigt” säger Håkan Ohlson 

och medger att detta är en käpphäst. Han erkänner att han inte själv ville ha med denna punkt i 

regelverket eftersom många företag fråntas möjligheten att tillämpa K2. Dessa företag får istället 

närma sig K3 regelverket som är ett mycket tyngre regelverk. Speciellt för utvecklingsbolag är 

detta en dramatisk inskränkning, säger han. Han får medhåll av många andra revisorer. Erneberg 

instämmer i kritiken om att vissa företag hindras att tillämpa K2 och tvingas till K3 som innebär 

mer krav. Vidare kritik kommer från bl.a. Lihammar, som menar att utvecklingsbolag enligt den-

na punkt inte har några tillgångar och skulle vid tillämpandet av K2 få upprätta kontrollbalans-

räkning. Pernilla Lundqvist instämmer, även hon, i kritiken mot denna punkt och säger att den 

inte borde finnas. Idag finns tydliga regler men K2s förenkling blir problematisk. BFN hävdar att 

det föreligger en värderingsproblematik, säger Lundqvist, men hon anser dock att företag inom 

branschen måste ha kunskaper om dessa poster och värderingen av dessa. Allt är svårt att värdera 

men för den saken skull kan ju inte sådana poster uteslutas.  

Endast en revisor ansåg att detta var en bra förenkling, just eftersom värderingsproblematiken av 

immateriella tillgångar försvinner. ”Jag sympatiserar med denna förenklingspunkt. Ursprungsskä-

let har varit att småföretag har svårt att bedöma vad som är en immateriell tillgång och därefter 

kunna värdera denna. De företag som påverkas negativt av detta får gå upp en kategori till K3” 

menar Håkan Andreasson. Denna förenkling innebär ett avsteg från försiktighetsprincipen efter-

som dessa tillgångar inte redovisas som tillgång.   

  

5.2.5 Färre Upplysningskrav 

Att färre tilläggsupplysningar är simplifierande i sig, är en åsikt som yppats av flera. Att färre 

krav ses som förenklande kan vara riktigt, men detta innebär inte att samtliga respondenter är 

positiva inför minskningen av antal upplysningskrav. En del anser att det urholkar redovisningen 

och ger en sämre bild. Att dra ner på förvaltningsberättelsen är inte bra, de blir för bristfälliga. 

Förvaltningsberättelsen är informativ och viktig. K2 anger att det räcker med en not, men detta är 

inte tillräckligt, menar Erneberg bestämt. Pernilla Lundqvist menar att färre är enklare men i detta 

fall blir det för avskalat. Vidare motsatte hon sig det faktum att de valda redovisningsprinciperna 
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och värderingsprinciperna inte längre behöver anges i årsredovisningen, utan användaren bara 

anger att K2 regelverket tillämpas. Detta ställer krav på intressenterna och kräver att dessa är 

välinsatta. Men gällande sjukfrånvaro och könsfördelning till exempel kan dessa inte uteslutas ur 

K2 eftersom de enligt lagen (läs ÅRL) måste vara med i årsredovisningen. Dessa kan försvinna 

först när ÅRL ändras menar Andreas Andersson. Pernilla Lundqvist efterlyser en tydlig lista från 

BFN med vilka upplysningskrav som behövdes innan och vilka som krävs i K2. Detta vore ett 

tydligt sätt att belysa förändringen och förenklingen. Thorell anser att kraven på färre upplys-

ningskrav inte är så förenklande för revisorerna eftersom allt sköts i program redan. För den en-

skilde personen, däremot, som sköter sin egen redovisning i ”Word” är detta en klar förenkling, 

berättar han. Förvaltningsberättelsen har bantats kraftigt, kanske för kraftigt enligt många. Två 

revisorer talar om att förvaltningsberättelsen nu kräver endast 4 års sammanfattning. Håkan Ohl-

son nämner att det blir lättare för tillämparen men det ställer, samtidigt, högre krav på denne. 

Erneberg säger att K2 innehåller färre upplysningskrav, men att listan på krav inte för den sakens 

skull är kort, utan ganska omfattande.  

 

Många revisorer ansåg att de stora förenklingarna istället ligger i regeringens förenklingsproposi-

tion, och inte inom K2. Anders Erneberg säger att vissa bitar i K2 är bra men förtydligar att 

många av förenklingarna hör till regeringens förenklingsproposition. De förslagna lättnaderna i 

regeringens förenklingsproposition innebär att ÅRL förenklas och inte K2. Då måste K2 skrivas 

om. Håkan Ohlson informerar om att förenklingsprojektet inte är i hamn och att slutet inte är i 

sikte. Ett alternativ hade varit att samordna K2 och förenklingsprojektet, menar han. Färre upp-

lysningskrav är en förenkling men det innebär inga egentliga fördelar, säger Pernilla Lundqvist. 

 

 

5.3 Sammanfattning 

Uppfattningen av K2 som ett förenklande regelverk är att K2 inte på något sätt är revolutioneran-

de. De förenklingspunkter som studerats i detalj innebär inga egentliga förändringar ifrån dagens 

gällande regler, utan har, enligt de tillfrågade, liten effekt. I praktiken blir skillnaden inte så stor. 

De tillfrågade rekommenderar inte sina kunder att tillämpa K2 regelverket i väntan på andra på-

gående projekt. Det mest positiva med K2 regelverket är att allt är samlat i ett enda dokument. 
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6. ANALYS 

   

 

I kapitlet redogörs analysen, där empirin ställs mot teorin och våra tolkningar presenteras. Våra 

egna reflektioner återges löpande i texten.  

 

 

 
6.1 Vad är den generella uppfattningen av K2 och innebär regelver-

ket en förenkling för användarna?  

  
Enligt BFN är syftet med K2-projektet att minska den administrativa bördan för företagen. Mål-

sättningen är att minska antalet regler samt att förenkla och förtydliga regelverket.  

Våra respondenter är däremot av en annan åsikt. De menar att de förenklingar som infördes inte 

innebär några egentliga förenklingar alls eftersom det i många fall handlar om förenklingar inom 

områden där det förenklande alternativet redan till fullo används av majoriteten av K2 företag. 

Rent generellt har samtliga respondenter negativ uppfattning om det nya regelverket. Detta efter-

som förenklingarna i teorin inte medför några förändringar i praktiken. Ingen av respondenterna 

rekommenderade i dagsläget sina kunder att börja använda de nya reglerna. 

 

Det som påpekas vara positivt med det nya regelverket är att allt finns samlat i ett enda doku-

ment. Precis som våra respondenter håller vi med om detta. Dagens redovisningsregler tillåter 

användaren att tillämpa både RR:s rekommendationer, ÅRL eller i vissa fall IFRS vilket kan ska-

pa vissa svårigheter. Ett samlat regelverk kan underlätta betydligt för användaren, anser författar-

na eftersom användaren inte behöver leta efter information på flera ställen utan att allt finns sam-

lat i ett regelverk. 
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6.2 Finns det några anledningar att inte tillämpa K2 i dagsläget? 

 
För närvarande finns det flera pågående projekt, som kommer att påverka den svenska redovis-

ningen samt det befintliga K2 regelverket. De projekt som anses påverka K2 regelverket är För-

enklingspropositionen, liksom Sambandet mellan beskattning och redovisning, SAMROB, lik-

som färdigställandet av K3. Vidare kommer IASB:s utveckling av ett komplett regelverk för 

mindre företag, SME, Small and Medium Entities, ha effekt för redovisningen internationellt och 

nationellt.  

De flesta av de tillfrågade respondenterna framhåller att appliceringen av de nya K2 reglerna 

borde avvaktas tills alla pågående projekt avslutats. Anders Eneberg samt flera andra av de till-

frågade menar att K2 har lanserats lite för tidigt. Håkan Ohlson däremot hävdar att BFN inte viss-

te att både SAMROB och SME projektet var på gång. Han menar att BFN har jobbat med K2 

projektet mycket länge innan de andra två projekt startades. Som tidigare nämnts jobbar BFN 

med att färdigställa ett allmänt råd för större företag, dvs. K3. De som tillhör den lägre kategorin, 

dvs. K2, kommer att kunna tillämpa reglerna som gäller för större företag, K3.  

 

Många av respondenterna hävdar att den största anledningen varför de inte rekommenderar sina 

kunder att tillämpa K2 reglerna är just inväntandet av K3. Erneberg, Lihammar samt flera andra 

av de tillfrågade menar att, eftersom K2 i dagsläget är frivilligt och förmodligen kommer att 

kompletteras, borde övergången till det nya regelverket avvaktas. De menar att det skulle vara 

enklare att invänta K3 för att se hur detta regelverk kommer att se ut innan K2 regelverket tilläm-

pas. Håkan Ohlson är återigen av en annan åsikt. Han påstår att det inte alls är till nackdel att K3 

regelverket inte är klart. Med alla pågående projekt menar många respondenter att det råder stor 

osäkerhet om vad som kommer att gälla i framtiden och detta är en stor anledning att inte applice-

ra K2 redan i dagsläget. För merparten av företag innebär det ingen dramatik att byta till K2. 

Flertalet företag kan, utan vidare, börja tillämpa K2 utan att märka någon större skillnad. Förenk-

lingarna påverkar enbart en liten andel av användarna. 

 

Vi har noterat att anledningen att många inväntar lanseringen av bland annat K3 är för att se vad 

detta regelverk har att erbjuda. På så vis vet användarna vad som finns redan innan de fattar sitt 

beslut, logiskt anser vi. Dessutom har lanseringen av K2 skett alldeles för snabbt och trots att 



  

  37   

projektet framtagits under en lång period så anses K2 ha lanserats lite väl brådstört. Vi menar att 

BFN borde ha inväntat diverse pågående projekt (såsom SAMROB, förenklingspropositionen 

men inte minst K3) innan K2 lanserats. Vidare borde hänsyn ha tagits till SME, som inte är fär-

digt. För att internationell harmonisering ska uppnås är det en bra idé att utgå från IFRS’ SME 

och därifrån förenkla K2. Detta anser vi gagnar den internationella harmoniseringen, till skillnad 

från K2, som enligt författarna fjärmar sig från harmonisering. 

 

 

6.3 Medför K2 några skillnader jämfört med gällande regler eller är 

det allmänna rådet redan praxis hos mindre företag?  

 

6.3.1 Kostnadsslagsindelad Resultaträkning 

Enligt BFN kräver upprättandet av en funktionsindelad resultaträkning mer av redovisningen än 

vad en kostnadsindelad gör. Därför har BFN valt att enbart tillåta kostnadsindelad resultaträk-

ning. 

Majoriteten av de tillfrågade revisorerna ansåg att denna förenklingspunkt inte innebär någon 

förändring överhuvudtaget, eftersom kostnadsslagsindelad resultaträkning redan tillämpas av 

majoriteten av alla företag som faller inom K2s gränsvärden. Flera respondenter var av den åsik-

ten att för de företag som inte använder kostnadsslagsindelad resultaträkning blir denna föränd-

ring i själva verket en försvårande punkt. Färre alternativ är visserligen förenklande, men vi in-

stämmer i kritiken att för vissa branschspecifika företag kan detta hämma framtida tillämpning av 

K2.  

 

6.3.2 Periodisering 

Enligt K2-regelverket behöver inte ett företag periodisera inkomster och utgifter som var för sig 

understiger 5 000 kronor. Regeln innebär en avvikelse från det som anges i ÅRL. De tillfrågade 

hade varierande åsikter om denna förenklingspunkt. Enligt bland annat Andreas Andersson inne-

bär denna punkt inte någon större förenkling i praktiken eftersom förfaringssättet idag innebär att 

små summor inte periodiseras. Pernilla Lundqvist anser att denna punkt är diskutabel och menar 

att om ett företag har flera poster à 5000 kronor kan det snabbt bli stora pengar som inte periodi-

seras. Vidare måste varje post utvärderas var för sig och beloppet på respektive post måste, under 
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alla omständigheter, fastställas. Detta beskrivs som en försvårande aspekt. Vidare menar många 

att det även finns en fördel med ett fast belopp som gäller alla vilket leder till ökad jämförbarhet.  

 

Utifrån de svar som vi har fått kan vi konstatera att även denna punkt inte medför stora föränd-

ringar i praktiken, eftersom en liknande gräns redan tillämpas. Nuvarande gräns för många före-

tag ligger runt denna schablonsiffra, plus minus någon tusenlapp, vilket innebär att effekten inte 

är speciellt stor. Fördelen som vi ser, är att denna fastställda gräns medför att alla företag brukar 

samma gräns, vilket, i sin tur, innebär att jämförbarheten ökar. Vidare frågar vi oss om ett fast-

ställt schablonbelopp för periodiseringar bryter mot periodiseringsprincipen, eftersom denna tyd-

ligt framhäver att inkomster och utgifter måste fördelas. Endast den del av intäkten eller kostna-

den som är hänförlig till räkenskapsåret redovisas och att resterande del flyttas till den period till 

vilken de hör. Enligt denna princip ska varje post periodiseras och inget nämns om ett minimibe-

lopp. Detta gör att K2:s förslag tydligt bryter mot denna lagstadgade princip.  

 

6.3.3 Avskrivning  

För immateriella anläggningstillgångar skall nyttjandeperioden anses vara högst 5 år om det inte 

med rimlig säkerhet går att fastställa en längre ekonomisk livslängd för dessa.  

Majoriteten av de tillfrågade ansåg även här att regeln inte innebär någon egentlig förenkling. 

Den allmänt vedertagna åsikten bland de tillfrågade var att företag generellt använder ca 5 år, 

alternativt 7 eller 10 år som avskrivningstid. Alternativregeln leder följaktligen inte till någon 

större förändring. Fördelen med schablonavskrivningar anses ligga i det faktum att användaren 

slipper fundera över den ekonomiska livslängden, det finns en förtryckt siffra, menar Beata Li-

hammar. 

 

Den alternativ regel som nu finns att tillämpa i form av schablonavskrivning kan inte beskrivas 

som förenklande. Vi motiverar denna åsikt med att eftersom merparten av dagens företag skriver 

av sina tillgångar på 5, 7 eller 10 år, blir skillnaden minimal. Alternativregeln innebär inget revo-

lutionerande heller, förutom att stora företag riskerar uppvisa missvisande bild eftersom dessa 

ofta har olika anläggningstillgångar med varierande ekonomisk livslängd. Det bör tilläggas att vi 

inte heller vet i vilken utsträckning denna alternativa regel används utan vi förutsätter att företag 

brukar huvudregeln i större utsträckning och därför anser vi inte att risken för missvisande bild 
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blir speciellt stor. Om alternativregeln skulle användas i stor utsträckning hävdar vi dock att detta 

förfarande skulle ge en klart missvisande bild för företaget, eftersom tillgångar, vid användandet 

av alternativregeln skrivs av per schablon och därför icke speglar tillgångs egentliga ekonomiska 

livslängd. Rättvisande bild innebär att balansräkningen, resultaträkningen och noterna ska in-

rymma information så att läsaren kan få en riktig bild av företagets ekonomi som möjligt. Men 

K2:s förslag på alternativregel är ett avsteg och ett brott mot rättvisande bild, enligt författarna. 

 

6.3.4 Egenupparbetade immateriella tillgångar  

Enligt BFNAR 2008:1 är det inte tillåtet att utgifter för internt upparbetade tillgångar tas upp som 

immateriella tillgångar i balansräkningen, utan dessa ska kostnadsföras direkt. 

 

Denna princip kommer att slå oerhört hårt mot en viss typ av företag, nämligen de med stora ut-

vecklingskostnader menar Håkan Ohlson. Erneberg instämmer i kritiken om att vissa företag 

hindras att tillämpa K2 och tvingas till K3 som bör innebära mer krav. Endast en revisor ansåg att 

detta var en bra förenkling, just eftersom värderingsproblematiken av immateriella tillgångar för-

svinner.  

 

Här anser vi att denna omstörtande punkt missgynnar vissa slags företag, exempelvis utveck-

lingsbolag eller vissa branscher, exempelvis databranschen, medan merparten av företag inte på-

verkas av denna så kallade förenkling. Vi motsätter oss denna förenklingspunkt med motivering-

en att de företag som sysslar med forskning och utveckling drabbas oerhört hårt av detta. Detta 

medför att dessa företag enligt K2, inte längre får möjlighet att redovisa egenupparbetade imma-

teriella tillgångar i balansräkningen tvingas dessa företag bort från K2 och upp till K3. Detta är en 

försvårande omständighet för de drabbade företagen. Dock kan tilläggas att vi förstår värderings-

problematiken av immateriella tillgångar men vi anser att de företag som arbetar med immateriel-

la tillgångar bör vara kompetenta nog att värdera dessa tillgångar. Vi instämmer med Pernilla 

Lundqvist, att det visserligen föreligger en problematik vid värdering av immateriella tillgångar 

men denna svårighet sträcker sig till all form av värdering inom redovisningsområdet och bara 

för att något är svårvärderat kan sådana poster inte uteslutas. Försiktighetsprincipen säger att till-

gångar inte får övervärderas och skulder inte undervärderas. K2:s nya regler resulterar i att ingen 

värdering av immateriella tillgångar får ske över huvudtaget, varför denna förenkling innebär ett 
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klart avsteg från rättvisande bild. Redovisningsmässigt må denna punkt resultera i en förenkling 

för användarna men till vilket pris, frågar vi oss. Vidare ska redovisningen ge en rättvisande bild 

av företagets ställning och resultat. I de fall ett utvecklingsbolag inte får redovisa immateriella 

tillgångar i balansräkningen, ifrågasätter vi även om inte begreppet god redovisningssed i sådant 

fall har övergivits. Dock vill vi poängtera att även denna förenklingspunkt inte påverkar majorite-

ten av användarna inom K2, vilket således gör att merparten av dessa inte märker någon skillnad. 

 

6.3.5 Färre Upplysningskrav 

Ytterligare en förenkling är att det krävs färre tilläggsupplysningar jämfört med nuvarande norm-

givning beträffande upplysning om tillämpade redovisningsprinciper. För de företag som kom-

mer att tillämpa K2-reglerna räcker det att med upplysa om detta. Årsredovisningen är därigenom 

upprättad på ett sätt som överensstämmer med god redovisningssed. Tilläggsupplysningar utöver 

vad lagen kräver får, men behöver inte, lämnas. Vidare kan nämnas K2 vill slopa upplysningar 

om könsfördelning bland företagets anställda, sjukfrånvaro, medelantal anställda under året, löner 

till anställda i olika länder samt taxeringsvärde. För mindre företag slopas även upplysningar om 

pensioner och avgångsvederlag till ledande befattningshavare samt ersättning till företagets revi-

sor.  

 

Majoriteten av de tillfrågade respondenterna anser att förslaget om färre upplysningskrav är 

mycket förenklade, men detta innebär inte att samtliga respondenter är positiva inför minskning-

en av antal upplysningskrav. En del anser att det försvagar redovisningen och ger en sämre bild. 

Att dra ner på förvaltningsberättelsen anses inte bra, då dessa blir för bristfälliga. Förvaltningsbe-

rättelsen är informativ och viktig. K2 anger att det räcker med en not, men detta är inte tillräck-

ligt, menar Erneberg bestämt. Pernilla Lundqvist menar att färre är enklare men i detta fall blir 

det för avskalat. Thorell menar däremot att detta inte innebär någon större förändring för dem 

som använder sig ut av färdigställda redovisningsprogram. Detta eftersom en knapptryckning är 

allt som krävs. 

 

Färre krav är generellt sett enklare. Därmed inte sagt att alla förenklingspunkter leder till bättre 

och mer rättvisande redovisning. Vi förstår kritiken att för förenklande regler utarmar redovis-

ningen och att detta kan resultera i det faktum att redovisningen inte tillgodoser intressenterna 
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med korrekt bild av företaget. Vi är dock av den uppfattningen att eftersom K2 riktar sig till 

mindre företag med begränsat antal intressenter, kommer inte detta att bli ett problem. Däremot 

har vi noterat att många av de förenklingsförslag gällande tilläggsupplysningar som K2 innehål-

ler, exempelvis avskaffad rapportering av sjukfrånvaro och könsfördelning, är mer relaterade till 

regeringens förenklingsproposition än till K2. Detta har att göra med det faktum att K2 inte kan 

avskaffa rapportering för sådana poster som enligt lag måste medtas vid rapportering. Användar-

na får istället avvakta en lagändring innan dessa förenklingar kan användas i praktiken. Därför 

betraktar vi förenklingspropositionen som mer förenklande än vad förslaget på färre upplysnings-

krav K2 medför.   
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7.  SLUTDISKUSSION 

 
 

I avslutningskapitlet besvaras problemformuleringen och slutsatserna presenteras.  

 

 
 
  

Syfte med vår uppsats har varit att undersöka hur K2 uppfattas och huruvida användningen av K2 

reglerna har inneburit en förenklad redovisning för användarna av det nya regelverket. Detta har 

vi försökt att undersöka genom att fråga ett antal revisorer, redovisningsspecialister och andra 

kompetenta inom K2 området. De frågor vi ställt var huruvida de tillfrågade upplever K2 som 

förenklande samt vilka specifika delar som berördes.  

 

Generellt kan sägas att det finns en utbredd skepsis och en generell negativ bild av K2. Den mest 

positiva åsikten beskrivs som ett samlat, färdig-packeterat och väl fungerande regelverk. Använ-

dandet av K2 har inte tagit fart på grund av att regelverket anses ha introducerats för tidigt. Detta 

motiveras genom att det existerar en osäkerhet om vilka alternativ som föreligger. K3 är fortfa-

rande inte färdigställt. Dessutom avvaktas SAMROB, förenklingspropositionen samt SME. Dessa 

alternativ medför mindre intresse för K2. K2 per definition ska rikta sig mot mindre företag men 

då dagens gällande gränsvärden är många av den åsikten att K2 riktar sig till för stora företag. 

 

Syftet med K2 är kort och gott förenkling, och i sig är det en god tanke. I praktiken har detta inte 

visat sig ge några egentliga effekter enligt respondenterna. De fem specialområden vi har valt att 

fokusera på innebär ingen faktisk förändring för merparten av företagen. Den kostnadsslagsinde-

lade resultaträkningen har inte ansetts utgöra någon direkt förenkling. Färre redovisningsalterna-

tiv kan vara bra men endast små förenklingar har åstadkommits eftersom de flesta företag idag 

använder denna uppställningsform och således inte påverkas, och för de företag där funktionsin-

delad redovisning används utgör det ingen förenkling alls. Tvärtom blir detta då en försvårande 

punkt. Periodiseringspunkten innebär inte några förenklingar då företag generellt anammat gäng-

se metod och själva fastställt ett gränsbelopp för periodisering. Avskrivningar är också en av de 

förenklingspunkter som inte utgör någon egentlig förenkling. Merparten företag använder redan 
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idag någon form av schablon vid avskrivningar. Denna schablon varierar från 3-10 år men skiljer 

sig inte nämnvärt från det nya fastställda beloppet i K2 regelverket. Visst kan det vara bra med en 

tydlig och gemensam gräns eftersom detta ökar jämförbarheten mellan företag, men en praktisk 

förenkling i den löpande redovisningen anses inte ha åstadkommits genom denna alternativregel. 

Kostnadsföring av egenupparbetade immateriella tillgångar är ett hett diskuterat ämne. Denna 

regel hämmar inträdesmöjligheterna i K2 för bland annat utvecklingsbolag. Dock kan förenkling-

en ifrågasättas eftersom merparten av företag ändock ej berörs av detta. Det kan ses som under-

lättande om användarna slipper värdera de så svårligen bedömda immateriella tillgångarna. Dock 

har det ansetts att de som arbetar med egenupparbetade tillgångar borde ha mer än tillräcklig 

kännedom och expertis för att värdera dessa immateriella tillgångar. Slutligen kan nämnas att 

denna förenklingspost främst drabbar utvecklingsbolag och således inte har någon större effekt på 

merparten av företag inom detta regelverk. Färre upplysningar är förenklande på kort sikt, men 

inte alltid förbättrande, speciellt med tanke på att företag ska uppvisa en rättvisande bild. Detta 

har ansetts vara en god idé men har överskuggas av förenklingspropositionen.  

 

K2 upplevs hänga samman med K3 och det blir sannerligen intressant att se vad som händer i 

redovisnings Sverige när K3 färdigställs. Vidare blir det intressant att se hur användarna kommer 

att agera när alla pågående projekt och propositioner är färdiga. En sak är tämligen säker och det 

är att K2 kommer att behöva uppdateras och göras om under resans gång och detta, anser vi, är en 

förklarlig anledning till att K2 inte tagit fart ännu.  
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Bilaga 1. 

 

Frågeformulär angående K2 regelverket 

 

1. Vad anser ni om K2 regelverket?   

 

2. Hur vanligt förekommande är det att de företag ni representerar övergått till att tillämpa K2? 

 

 

3.  Hur förenklar följande specifika redovisningsområden användandet av K2: 

• Kostnadsindelad resultaträkning 

• Förenklad periodisering (understiger 5000 kr) 

• Avskrivning materiella/immateriella AT direkt då de tas i bruk samt linjär avskrivning 

fastställt på 5 år. 

• Egenupparbetade Immateriella tillgångar kostnadsförs 

• Färre upplysningskrav  

 

4. Vilka delar inom K2 anser ni utgöra de största förenklingarna för er verksamhet? 

 

5. Är det några delar i K2 som ger motsatt effekt jämfört med den förenkling som avses, dvs. 

problem eller försvårande regler. 

 

 

 

 

 

 

  


