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Sammanfattning 
 

Titel: K2-regelverket – en förenkling? 

 

Författare: Sandra Andersson och Caroline Swartström 

Handledare: Rolf Rundfelt 

 

Bakgrund: De svenska redovisningsreglerna för mindre företag har länge varit komplexa och 

svåra att överblicka. Bokföringsnämnden släppte 2008 ett regelverk för mindre aktiebolag, 

K2-regelverket. Reglerna i K2 är förenklade från tidigare regler och de finns nu samlade i ett 

enda dokument. K2-regelverket har varit omdebatterat, bland annat har det diskuterats kring 

K2:s inskränkning mot ÅRL och huruvida det verkligen leder till förenkling för företagen. 

 

Syfte: Syftet med uppsatsen är att utifrån en beskrivning av K2-regelverket och experters 

utlåtande avgöra om den förenkling som är ett huvudsyfte med K2 kan anses ha uppnåtts.  

 

Genomförande: Med hjälp av kvalitativa intervjuer, artiklar och en granskning av K2-

regelverket har vi beskrivit de största förändringarna kring förenkling hos de mindre 

aktiebolagen.  

 

Slutsats: K2 innebär inte en förenkling för alla företag. Vissa företag kommer i framtiden bli 

tvingade att tillämpa K3 av olika anledningar. Hos de företag som faktiskt har möjlighet att 

tillämpa K2 är de största förenklingarna att reglerna är samlade på ett och samma ställe, att 

det inte tillåter några avvikelser och att valmöjligheterna är begränsade. K2 kan ge 

intressenterna en sämre redovisning men det är priset företagen får betala för att uppnå 

förenkling.  

 

Nyckelord: K2, förenkling, BFN, SamRoB, intressenter, ÅRL 

 

 



 

 

 

Abstract 
 

Title: The standard for micro-entities (K2) – a simplification? 

 

Authors: Sandra Andersson and Caroline Swartström 

Supervisor: Rolf Rundfelt 

 

Background: The Swedish accounting-rules for small entities has for a long time been 

complex and difficult to overview. The Swedish Accounting Standards Board released in 

2008 a set of regulations for smaller private corporations, K2. The rules in K2 are simplified 

from previously rules and they are now gathered in only one document. K2 has been 

controversial, among other things it has been discussed if K2 complies with against ÅRL and 

whether it really simplifies the accounting for the entities.   

 

Aim: The aim with this thesis is from a description of K2 and experts statements determine if 

the simplification that is the main purpose can considered achieved.  

 

Completion: We have through qualitative interviews, articles and a review of the standard for 

micro-entities (K2) described the biggest changes about simplification with the smaller 

private corporations.  

 

Conclusions: K2 is not a simplification for all entities. Some entities will in the future be 

forced to administer K3 because of different reasons. For the entities that actually have a 

possibility to administer K2, the biggest simplifications is that the rules are gathered in the 

same place, it doesn’t allow any asides and the options are limited. K2 can give the 

stakeholders a less good accounting but that’s the price the entities have to pay to achieve 

simplification.  

 

Key-words: K2, simplification, The Swedish Accounting Standards Board, SamRoB, users, 

ÅRL 
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1 Inledning 

I uppsatsens inledande kapitel redogörs bakgrunden till utvecklingen av redovisning för 

mindre företag och hur det har resulterat i K2-projektet. Det leder vidare till en 

problemdiskussion som tar upp dagens komplicerade system för de mindre företagen. 

Därefter presenteras även uppsatsens syfte, avgränsningar, målgrupp och fortsatt disposition. 

 

1.1 Bakgrund 

Under de senaste tio åren har utvecklingen inom redovisning tagit en ny fart. Både EG-rätten 

och internationella redovisningsstandarder har medfört förändringar för den svenska 

lagstiftningen inom redovisningsområdet (Broberg 2007).  Sundgren, Nilsson och Nilsson 

(2007) diskuterar hur det blir allt vanligare med internationella redovisningsstandarder. De 

bakomliggande faktorerna är att skapa harmonisering av redovisningen och att den ska vara 

jämförbar mellan länderna. Bland annat, på grund av EU:s förordning 1606/2002, blev de 

internationella reglerna IAS (International Accounting Standards) och IFRS (International 

Financial Reporting Standards) 1 januari 2005 obligatoriska för börsnoterade företag i 

Sverige.  

 

Behovet att minska de administrativa kostnaderna för mindre företag har blivit ett 

omdebatterat ämne i flera länder inom EU (Regeringen 2008). Det är något som står högt på 

EU:s dagordning och de har gett ut förslag på ändringar av fjärde bolagsdirektivet för att 

förenkla för de mindre företagen (EU 2009a). International Accounting Standards Board 

(IASB) har sedan 2003 utformat en internationell standard för små- och medelstora företag 

(IASB 2009a). Den blev 9 juli 2009 en del av IFRS och kallas SME (Small- and Medium-

sized Entities). Anledningen till att IASB (2009a) påbörjade projektet var att full IFRS är ett 

komplext regelsystem och riktar sig främst till noterade företag som har en bred krets av 

intressenter, framförallt investerare. SME bygger på IFRS men innehåller ändringar som 

bättre lämpar sig för mindre företag. IASB:s mål med SME är att möta intressenternas behov 

och samtidigt balansera kostnader och nytta ur ett bredare perspektiv.  

 

De svenska redovisningsreglerna är svåra att överblicka (Månsson & Ohlson 2008). Broberg 

(2007) anser att mindre företag uppfattar de svenska reglerna som komplicerade då det finns 

många valmöjligheter att hämta information från. Redovisningsrådets (RR) 
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rekommendationer
1
 riktar sig främst till noterade bolag medan BFN:s rekommendationer och 

allmänna råd är utarbetade för att anpassas till resterande företag i Sverige. Grundtanken är 

dock att Sveriges företag ska kunna använda sig av samma redovisningsprinciper så långt det 

är möjligt. Det har inneburit att regler som från början är avsedda att tillämpas av noterade 

företag även har kommit att gälla för mindre företag. Reglerna ställer därmed höga krav på 

kunskap inom redovisningsområdet och medför att företagen måste ha ett väl utvecklat 

administrativt system.      

 

Bokföringsnämnden (BFN) har sedan 2004 arbetat med att förändra svensk redovisning 

genom att skapa en ny struktur för normgivningen, de så kallade K-regelverken. Företagen 

delas in i fyra kategorier beroende på dess storlek och det finns ett regelverk för varje 

kategori. De olika kategorierna är (BFN 2009a): 

 

K1 – enskilda firmor 

K2 – mindre företag 

K3 – större företag 

K4 – företag som tillämpar IFRS (noterade företag) 

 

I juni 2008 publicerade BFN K2-reglerna i BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre 

aktiebolag. Regelverket är inte obligatoriskt och de mindre aktiebolagen får välja om de vill 

tillämpa de nya reglerna eller fortsätta med BFN:s och RR:s rekommendationer. Reglerna 

kunde börja tillämpas för årsredovisningar som upprättades 2008-12-31 eller senare. Om ett 

företag väljer att tillämpa K2-reglerna måste de tillämpa dem fullt ut. De får alltså inte ta vissa 

regler från det nya regelverket och blanda med de äldre reglerna. (Broberg 2009)  

 

K2-regelverket bygger på försiktighetsprincipen och normalt ska tillgångarna värderas till 

anskaffningsvärde (Broberg 2007). Månsson och Ohlson (2008) förklarar att regelverket 

minskar möjligheterna att välja olika alternativ och att det numera blir ett samlat regelverk i 

ett enda dokument istället för att reglerna är utspridda hos flera normgivare. Enligt Broberg 

(2007) minskas valmöjligheten genom att reglerna är standardiserade då det till exempel finns 

färdigställda scheman för hur balansräkningen, resultaträkningen och förvaltningsberättelsen 

ska ställas upp. För att uppnå förenkling har BFN infört schablonmässiga regler för bland 

                                                 
1
 Redovisningsrådet upphörde att existera i april 2007 och ersattes av Rådet för finansiell rapportering 
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annat avskrivningar och nedskrivningar.  Ett av målen med K2:s förenklingsarbete är att 

minska de administrativa kostnaderna för mindre företag. I Sverige är ambitionen att minska 

det administrativa arbetet i företagen med 25 % till 31 december 2010 och K2-reglerna ska 

bidra till detta (Regeringen 2008).  

 

Enligt BFN (2010d) blir huvudalternativet för de svenska onoterade aktiebolagen K3-reglerna 

eftersom det är ett komplett regelverk och kommer att ge en mer teoretiskt korrekt 

redovisning. Däremot har de mindre företagen en möjlighet att välja de förenklade K2-

reglerna (Månsson & Ohlson 2008). Persson och Peters (2009) anser dock att K2-regelverket 

ska vara huvudalternativet för alla aktiebolag i Sverige. Det enda undantaget är de som följer 

IFRS. De vill slopa K3-regelverket helt och hävdar att K2 inte är en förenkling gentemot K3 

utan reglerna i K3 är istället en försvåring mot årsredovisningslagen (ÅRL) och K2. Detta 

främst på grund av att beskattningen ska bygga på K2 i framtiden. 

 

Månsson och Ohlson (2008) påpekar att det finns två utredningar som kommer att påverka 

K2-reglernas framtid. Det är utredningen om sambandet mellan redovisning och beskattning 

(SamRoB) och utredningen om enklare redovisning (SOU 2008:67). SamRoB lämnade in sitt 

förslag i september 2008 och där föreslogs det en total frikoppling mellan redovisning och 

beskattning. Reglerna som föreslås angående beskattning bygger dock till stor del på K2-

reglerna och förhoppningen är att dessa ska vara väldigt lika, även om vissa skillnader 

kommer att uppstå. Månsson och Ohlson (2008) förklarar att utredningen om enklare 

redovisning undersöker om krav i svensk årsredovisning som inte återfinns i EU:s regelverk 

ska tas bort. Till exempel handlar det om vissa upplysningar angående personal och 

ersättningar. Om det blir så att ÅRL ändras på grund av den utredningen kommer förmodligen 

även K2-reglerna ändras.  

 

1.2 Problemdiskussion 

Utredningen om enklare redovisning (Regeringen, 2008) slår fast att ÅRL och 

bokföringslagen (BFL) är ramlagar. Månsson och Ohlson (2008) påpekar att den 

kompletterande normgivningen för onoterade bolag i Sverige återfinns på flera olika ställen. 

De består av allmänna råd, vägledningar och uttalanden från BFN men även av 

rekommendationer av RR. Om informationen i dessa regelverk är otillräcklig kan företag även 

vända sig till IFRS, som egentligen är riktade till börsnoterade bolag. De nuvarande reglerna 
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är komplicerade för onoterade företag och de ställer höga krav på användarna (Broberg 2007). 

Månsson och Ohlson (2008) påpekar att de allmänna råden från BFN är anpassade efter RR:s 

rekommendationer som i sin tur ofta är rena översättningar av IFRS. Risken finns då att 

redovisningen blir otydlig och bristfällig när reglerna inte används konsekvent. 

 

Det har länge varit ett problem hos mindre företag att de administrativa kostnaderna är höga. 

En del av kostnaderna sammanhänger med de redovisningsregler som de mindre företagen 

måste följa (Regeringen 2008). Enligt Fallenius (2009) motsvarar de administrativa 

kostnaderna 3,5 % av EU:s BNP, vilket är 470 miljoner euro. EU har som målsättning att 

minska de administrativa kostnaderna med 25 % till 2012. Sverige har följt EU:s fotspår men 

vill uppnå detta mål redan 31 december 2010. Fallenius (2009) anser att regelförenkling som 

bär med sig minskade administrativa kostnader kommer att ge möjlighet att öka 

produktiviteten för företagen. Det kommer att krävas färre resurser att driva företagen och 

mer resurser kan läggas på kärnverksamheten.  

 

Börsvik, Magnusson och Prytz (2009) diskuterar att det finns ett gap mellan regeringens och 

småföretagarnas syn på vad förenkling innebär. Totalt har departementet och myndigheter 

redovisat 600 planerade och genomförda förenklingsåtgärder, bland annat K-regelverken, 

avskaffandet av revisionsplikten och SamRoB. De förenklingar som småföretagarna 

efterstävar är enklare momshantering, förenklingar inom arbetsrätt, myndighetsrapportering 

och sänkta arbetsgivaravgifter. De vill att åtgärderna ska bidra till att det blir enklare att driva 

företagen. Börsvik, Magnusson och Prytz (2009) anser att det självklart är positivt med 

enklare redovisningsregler som gör att den administrativa bördan minskar men det är inte de 

mest prioriterade problemen som småföretagarna har. Börsvik, Magnusson och Prytz (2009) 

hänvisar till den undersökning som Öhrlings Pricewaterhouse Coopers (PWC) har gjort 2008, 

hos företag som max har 100 anställda. I undersökningen framkommer det att 45 % av 

småföretagarna är missnöjda med regeringens förenklingsarbete. 80 % tycker att arbetet går 

alldeles för långsamt och nästan lika många har inte märkt av några regelförenklingar.  

 

Anledningen till att K2-reglerna har kommit till är för att mindre företag ska få mer relevanta 

regler som passar just dem (BFN 2009a). Broberg (2007) diskuterar hur det skett flera 

förändringar de senaste åren angående gränsvärden för små och stora företag. Innan 2007 

delades företagen upp i tre olika kategorier beroende på dess storlek; små, medelstora och 

stora företag. Numera enligt 1 kap 3 § ÅRL finns det endast två kategorier; små och stora 
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företag. Ett stort företag har över 50 anställda, mer än 25 miljoner kronor i balansomslutning 

och mer än 50 miljoner kronor i nettoomsättning. Resterande företag klassas som mindre 

företag och faller inom ramen för K2-företag. Med dessa gränser skulle 90 % av Sveriges 

företag klassas som mindre företag (Regeringen, 2008). Utredning om enklare redovisning 

hävdar att gränsvärdena i ÅRL borde anpassas till EG:s fjärde bolagsdirektiv. Stora företag 

har där mer än 50 anställda, mer än 41,5 miljoner i balansomslutning och mer än 83 miljoner i 

nettoomsättning. Då EG:s gränsvärden är högre kommer det innebära att fler företag kommer 

tillhöra K2-kategorin i Sverige, cirka 97 % av alla företag. Ett problem med förslaget blir att 

relativt stora företag har möjlighet att tillämpa förenklade regler. Huruvida K2:s regler lämpar 

sig för dessa företag måste bedömas i det enskilda fallet (Månsson & Ohlson 2008). 

 

Det råder delade meningar om huruvida BFN för att uppnå förenkling i K2 kan inskränka mot 

ÅRL. K2 förbjuder alternativ som är tillåtna enligt ÅRL. Per Thorell (2006) fick i ett tidigt 

skede uppdrag av BFN att utreda om K2 inskränker mot ÅRL och han kom fram till att så inte 

är fallet. Det beslutet har emellertid fått stor kritik från redovisningsbranschen.  

 

I stort sett alla respondenter i remissvaren (2007) ansåg att BFN borde ha väntat med att 

införa K2-regelverket tills flera andra utredningar är gjorda. Utredningar som nämndes är 

IASB:s projekt om SME, SamRoB, Grundlagskommittén – en samlad översyn av 

regeringsformen, utredning om lagstadgad revision och utredningen om enklare redovisning. 

Det innebär att företagen kommer att ställas inför nya regler då K2 måste ta hänsyn till 

resultatet av de andra utredningarna. Det kan bli svårt för BFN att uppnå sitt mål med 

förenkling om de måste ändra regelverket. Anledningen till att BFN (skriftlig kontakt med 

Eriksson, 2010-03-22) inte inväntat bland annat SamRoB är att behovet av förenkling har 

funnits en längre tid. De mindre företagen hade i så fall gått miste om förenklingen under flera 

år. 

 

Då Sverige har utformat egna regelverk för olika kategorier av företag samtidigt som IASB 

har utvecklat SME kommer redovisningen i de mindre företagen skilja sig åt trots EU:s 

önskan om en ökad harmonisering för mindre företag. Däremot påpekar Evans et al (2005) att 

de mindre företagen inte har samma behov av en internationell standard då dess intressenter 

inte kräver det. Det huvudsakliga argumentet för att behålla nationella regler är också att hålla 

nere de administrativa kostnaderna. Risken finns att företagens redovisning inte blir 

tillräckligt bra om inte reglerna är anpassade efter varje lands lagar.    
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Att uppnå förenkling inom redovisning är ingen enkel uppgift, det kan leda till både för- och 

nackdelar. Även om det blir enklare för företagen att redovisa går det inte att förbise de 

problem förenklingen för med sig. Dels inskränker K2 i flera avseenden ÅRL och dessutom 

kan det ifrågasättas om reglerna i K2 ger intressenterna av årsredovisningen ett tillräckligt bra 

beslutsunderlag.  

 

Mot bakgrund av ovanstående redogörelse är det intressant att ta reda på: 

- Hur är K2-regelverket en förenkling för de svenska mindre företagen? 

 

1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att utifrån en beskrivning av K2-regelverket och experters utlåtande 

avgöra om den förenkling som är ett huvudsyfte med K2 kan anses ha uppnåtts.  

 

1.4 Avgränsningar 

För att avgränsa oss har vi valt att endast kolla på K2-regelverket för mindre aktiebolag och 

inte K2-regelverket för ekonomiska föreningar. För att reglerna i empirin inte ska bli för 

omfattande har vi valt att inte heller beakta aktiebolag som ingår i en koncern och därmed inte 

deras speciella regler.  

 

Det skulle vara för omfattande att redogöra för alla regler i K2-regelverket. Därför har endast 

de mest omdebatterade reglerna i syfte att uppnå förenkling för företagen tagits upp. Dessa 

regler är kostnadsslagsindelad resultaträkning, poster i balans- och resultaträkning, 

avskrivning, nedskrivning, uppskrivning, finansiella anläggningstillgångar, egenupparbetade 

immateriella tillgångar, periodisering, avsättningar, redovisning av pågående arbeten och 

tilläggsupplysningar.  

 

SamRoB är en utredning som skulle kunna påverka K2-reglerna i framtiden. Det skulle därför 

kunna vara intressant att gå igenom regler i SamRoB men huvudsyftet i uppsatsen är de 

förenklingar som K2-reglerna inneburit från tidigare regler. Det är inte heller säkert att de 
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föreslagna reglerna i SamRoB kommer gå igenom och därför har bara en sammanfattning av 

hur utredningen skulle kunna påverka förenklingen för företagen tagits upp. 

  

ÅRL är en ramlagstiftning som kompletteras med normgivning. Däremot är det BFN:s 

ambition att plocka bort den kompletterande normgivningen när alla K-regelverken är färdiga. 

Därför har vi valt att endast jämföra K2-regelverket med regler i ÅRL.  

 

I uppsatsen kommer inte övergångsproblematiken från nuvarande regelverk till K2 att tas 

med. Vi anser att de regler vi tar upp är mer relevanta för redovisningen än den 

övergångsproblematik som endast uppstår en gång hos företagen.  

 

1.5 Målgrupp 

Uppsatsen riktar sig till dem som är intresserade av redovisning och revision. Den diskuterar 

hur det kan bli enklare för företagen att tillämpa K2. Snart kommer K-regelverken vara de 

enda alternativen i den kompletterande normgivningen. Det är något vi vill uppmärksamma 

och det är dags för redovisningsbranschen att ta till sig det här. Det som gör K2 särskilt 

intressant är att det kommer att kunna tillämpas av det stora flertalet svenska aktiebolag. Detta 

har bidragit till ett stort intresse för K2 och en omfattande debatt kring regelverket. 

 

1.6 Fortsatt disposition  

Metod –  I kapitlet tas det upp hur studien är genomförd. Avsnittet beskriver också kritik 

 mot de metoder som har använts och hur det kan ha påverkat studiens resultat. 

 

Teori – Kapitel 3 består av den teoretiska delen av uppsatsen. Kapitlet innehåller även 

 en europeisk debatt kring problematiken med internationella regelverk för 

 mindre företag. Kapitlet avslutas med en inledning av K2-regelverket. 

 

Empiri –  Den empiriska delen består av en sammanställning av olika regler i K2-

 regelverket. Sedan presenteras en diskussion om K2 som grundar sig på 

 intervjuer,  remissvar och artiklar. Avslutningsvis ges en sammanfattning på 

 SamRoB:s  utredning och hur den kan komma att påverka K2-regelverket. 
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Analys –  Analysen kopplar ihop teorin i kapitel 3 med det empiriska materialet i kapitel 4.  

 

Slutsats –  I det avslutande kapitlet finns en sammanställning för vilka slutsatser som har 

 dragits utifrån den frågeställningen och syfte som presenteras i det inledande 

 kapitlet. Avslutningsvis ges förslag på vidare forskning.  



 

 

 9 

 

2 Metod 

Metodavsnittet förklarar varför vi har valt den insamlade data som finns beskriven i 

uppsatsen. Därefter presenteras även våra intervjupersoner. Vidare diskuteras hur analysen 

av det insamlade materialet har behandlats. Kapitlet tar även upp studiens hållbarhet och 

avslutas med problematiken kring vad förenkling inom redovisning innebär. Avsnittet är till 

för att ge läsaren en möjlighet att värdera uppsatsens tillförlitlighet. 

 

2.1 Metodansats 

Uppsatsen är byggd på en empirisk studie. En empirisk studie förklarar hur något faktiskt 

förhåller sig och avsikten är att få svar på en fråga (Jacobsen 2002). Vi kommer att beskriva 

och kritisera de förenklingar regelverket innebär och förklara varför K2 skulle innebära 

förenkling för företagen. I uppsatsen kommer sekundärdata att beskrivas, i form av böcker 

och artiklar. Våra intervjuer är primärdata och kommer förhoppningsvis att ge ny information. 

Alvesson och Sköldberg (1994) anser att det i empiriska studier finns en inbyggd osäkerhet 

och de kritiserar hur det slutliga resultatet av studien faktiskt kan förklara hur det egentligen 

är. Dock ser de nyttan med att en empirisk studie kan leda till nya idéer eller motverka sådana. 

Den kan avspegla svaga och starka argument genom olika beskrivningar och utsagor. I 

uppsatsen argumenteras det för i vilka avseenden K2 innebär förenkling för företagen utifrån 

flera olika sammanhang. Det är en infallsvinkel som vi tror kommer att bidra med ny kunskap 

till läsaren. En kritik som riktats mot empiriska undersökningar är att de har en tendens att 

redogöra för information som redan är behandlad (Jacobsen 2002). Kunskap är inte jämnt 

fördelat och K2 är relativt nytt inom redovisningsvärlden.   

 

Uppsatsen kommer ha en tolkningsbaserad ansats (Jacobsen 2002). Världen tolkas inte 

likadant av alla människor och givetvis inte heller K2-regelverket. Det kan finnas skillnader i 

hur människor tolkar K2 och därför har vi försökt att prata med olika experter för att se hur 

deras åsikter liknar varandra eller skiljer sig åt. Ett huvudtema inom hermeneutiken är att 

”meningen hos en del endast kan förstås om den sätts i samband med helheten (Alvesson & 

Sköldberg 1994 s 115). Det saknas forskning i Sverige om redovisning i de mindre företagen. 

För att kunna förstå BFN:s arbete med K2-regelverket har vi ansett det nödvändigt att se 

utifrån ett större perspektiv om vad som sker på den europeiska marknaden. Det har hjälpt oss 
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att förstå de mindre företagens behov i jämförelse med större företag och vilka skillnader som 

föreligger.  

 

2.2 Arbetsgång  

Arbetsprocessen började med att samla in data om K2-regelverket. Informationen har sedan 

analyserats för att kunna leda oss till teori, den här metoden kallas för en induktiv ansats 

(Watt Boolsen 2007).  Det är svårt för forskaren vid en induktiv ansats att vara helt öppen 

(Jacobsen 2002). Idag talas det därför om mer eller mindre öppna ansatser. En kritik som 

riktats mot den induktiva ansatsen, som kallas Humes problem, är att forskaren gör en 

generalisering av insamlad data (Thomassen 2008). Människan bygger ofta sina uppfattningar 

på logiskt tänkande och vad som är sunt förnuft. Problemet är att det som är verklighet idag 

inte behöver stämma i framtiden. Människan har en tendens att förlita sig till personer som 

har en högre kompetens och risken blir att personen litar på någonting som kanske inte är helt 

riktigt. Alvesson och Sköldberg (1994) anser att det är riskfyllt att samla in några få 

iakttagelser och göra dem till en allmän sanning. Slutsatserna i uppsatsen kommer att dras 

efter några få intervjupersoners uppfattning samt efter de sekundärkällor vi har valt att 

använda i uppsatsen. Det finns då en risk att våra slutsatser kommer att ha en infallsvinkel 

från några få personers tolkningar av K2-regelverket.  

 

En kvalitativ metod förklarar någontings karaktär, egenskap och innebörd. Vi utgår från att ta 

reda på varför det är som det är, och då blir det mer intressant att utgå från ett kvalitativt 

perspektiv (Widerberg 2002). Vi kommer i uppsatsen förklara hur det blir enklare för de 

mindre företagen. Vi har jämfört K2 och ÅRL. Därför har vi också diskuterat vilka 

inskränkningar K2 gör av ÅRL i syfte att uppnå förenkling. Reglerna som gör det enklare för 

företagen kommer även påverka företagets redovisning och därför redogörs också för hur 

intressenterna blir påverkade av förenklingen. En utredning som skulle kunna påverka K2:s 

regler, om den går igenom, är SamRoB:s förslag om att avskaffa det materiella sambandet. 

Därför har vi gjort en sammanställning av hur SamRoB skulle kunna påverka förenklingen 

hos K2-företagen. En kvalitativ metod avser att visa hur människor tolkar och förstår en 

situation (Jacobsen 2002). Uppsatsen behandlar ett relativt nytt ämne, därför är det ett 

medvetet val att använda en kvalitativ metod då vi anser att den information vi söker kräver 

djupgående förklaringar som inte är möjligt att få vid en kvantitativ metod. Kritik som riktas 

mot kvalitativa metoder är att de anses alldeles för subjektiva (Bryman & Bell 2005). 
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Kvalitativa resultat bygger i för stor utsträckning till vad forskaren anser betydelsefullt. Vi har 

varit medvetna om det här problemet, men eftersom vi inte hade någon förkunskap om K2-

regelverket är de områden som tas upp inte grundade på våra egna tankar om K2. Det är 

istället de områden som blivit mest omdiskuterade i remissvar och artiklar.  

 

2.3 Insamling av primär- och sekundärdata 

Källorna består av eget insamlat material och material som är insamlat av andra. Primärdata är 

när information samlas in för första gången (Jacobsen 2002). Detta har skett med hjälp av 

intervjuer med personer som är väl insatta i K2-regelverket. Utgångspunkten för uppsatsen är 

att beskriva om det har blivit enklare för företagen och det har då varit nödvändigt att granska 

K2-regelverket och lagtext för att kunna jämföra skillnader. Sekundärdata behövs för att 

tillföra ett objektivt synsätt på uppsatsen genom att studera andras iakttagelser och 

erfarenheter. Intervjuerna kommer att göra att vi kan få förklarat för oss hur K2 fungerar i 

praktiken. Vi anser att de kommer att bidra till en djupare förståelse kring problemen med K2 

och även upptäcka nya relevanta områden som påverkar förenklingen för företagen. Vi har 

valt att använda oss av både primär- och sekundärdata eftersom vi anser att de kompletterar 

varandra bra för att hjälpa oss att uppnå vårt syfte.   

 

2.3.1 Sekundärdata 

Sekundärdata är sådant som inte hämtas direkt från källan utan upplysningar hämtas via 

material som är inhämtat av andra (Jacobsen 2002). Insamlingen av sekundärdata startade på 

BFN:s hemsida. Genom flera utlåtanden, men även via regelverket om K2, skapade vi oss en 

uppfattning om vad K2 egentligen innebär. Informationen från BFN kompletterades med 

artiklar, framförallt ur tidningen Balans. Vi har även använt oss av statens offentliga 

utredningar och annan publicerad offentlig information. Som en ytterligare komplettering av 

sekundärdata kontaktade vi BFN för att få mer information. Bland annat fick vi ta del av 

sammanfattningar av remissvar och en konsekvensanalys av K2. Utgångspunkten var att 

endast ta del av en sammanställning av remissvaren för att undersöka om det krävdes 

ytterligare information, genom hela remissvar. Vi ansåg emellertid att vi kunde uppfylla vårt 

syfte med uppsatsen genom informationen i sammanställningarna. För att få en bredare bild 

om K2 har vi även använt oss av litteratur som behandlar K2 men även allmän litteratur om 

redovisning som vi anser vara relevant för uppsatsen. Utgångspunkten för uppsatsen är att 
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undersöka om det har blivit enklare för företagen och det har då varit nödvändigt att granska 

lagtext, ÅRL, för att kunna jämföra skillnader.  

 

Vår referensram är inte speciellt lång och det är ett medvetet val. Artsberg (2005) hävdar att 

det är väldigt svårt att få fram en generell teori på redovisningsområdet. Hon påpekar att 

teorin inte är meningsfull vid en förklaring av utvecklingen inom redovisning eftersom den 

faktiskt inte förklarar värderingsskiften som sker över tiden. Vi har valt intressentteorin 

eftersom vi kommer behandla hur intressenterna kommer att påverkas av K2-regelverket. Vi 

har också valt att studera den europeiska debatten kring små- och medelstora företags 

redovisningsregler. Det har vi gjort för att ge ett större perspektiv på den problematik som 

finns i Europa. Det kommer att hjälpa oss förstå och analysera varför BFN har tänkt som de 

har gjort angående K-regelverken. 

 

2.3.2 Intervjupersoner 

Vi har intervjuat olika personer som är väl insatta i K2-regelverket.  

 

Claes Eriksson  Kanslihandläggare, Bokföringsnämnden 

   Skriftlig intervju 23/3-10 

Sven-Arne Nilsson  Redovisningsexpert, Deloitte, Malmö  

   Skriftlig intervju 25/3-10 

Sven-Inge Danielsson  Redovisningskonsult, Tirfing, Stockholm  

   Personlig intervju 13/4-10 

Eva Törning   Redovisningsexpert, Grant Thornton, Stockholm 

   Telefonintervju 21/4-10 

Pernilla Lundqvist  Redovisningsspecialist, KPMG, Göteborg 

   Telefonintervju 22/4-10 

 

Sven-Arne Nilsson började med redovisning i näringslivet 1975 med ett avbrott för att vara 

lärare och forskarstuderande 1989-1998. Sedan 12 år tillbaka arbetar han med 

redovisningsfrågor på en revisionsbyrå. Han anser sig någorlunda insatt i K2-regelverket då 

han varit sekreterare när Sydsvenska Industri och Handelskammaren yttrade sig över utkasten 

till K2. Sven-Inge Danielsson har varit aktiv inom redovisningsbranschen i 30 år. Han har 

arbetat både med utbildning och kundkontakt. Han sitter med i SRF:s redovisningsgrupp som 

svarar på remisser till bland annat BFN och justitiedepartementet. Han är väl insatt i K2 
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eftersom han har medverkat i remissarbetet, både personligen men även som medlem i SRF. 

Han utbildar också redovisningsbranschen om K2-regelverket. Eva Törning är 

redovisningsexpert. Hon sitter med i Fars policygrupp för redovisning. Far är en remissinstans 

till BFN. Hon var även sekreterare i statliga redovisningskommittén som skrev utkasten till 

ÅRL och BFL. Hon är väl insatt i K2 då hon både föreläst och lämnat remissvar om det. 

Pernilla Lundqvist har arbetat som redovisningsspecialist i sju år på KPMG. Hon har vid 

sidan om sitt arbete på KPMG haft anställning på högskolan i Borås och Göteborgs 

Universitet. Idag är hon endast aktiv på Göteborgs Universitet där hon både undervisar och 

forskar. Hon sköter utbildningar, dels internt inom KPMG men även genom Fars 

akademiutbildningar. Hon sitter också med i Fars policygrupp. Lundqvist har varit med och 

lämnar remissvar om K2 och undervisar även om ämnet.  

 

 

2.3.3 Intervjumetod 

Det finns olika former av intervjumetoder (Svensson & Starrin 1996). Antingen kan 

intervjuerna grunda sig på strukturerade frågor som är standardiserade eller så innehåller 

intervjuerna mer öppna frågor. Vi har valt att använda oss av öppna intervjuer som även 

kallas en kvalitativ intervju. En sådan intervju har till syfte att upptäcka okända eller inte 

tillfredställande kända företeelser. Förhållningssättet i en kvalitativ intervju är att ”utröna, 

upptäcka, förstå, lista ut beskaffenheten eller egenskapen hos någonting” (Svensson & Starrin 

1996 s 53). Vi har med intervjuerna velat ta reda på hur redovisningsexperterna uppfattar K2 

och om det verkligen är förenkling för företagen. Det är svårt att innan veta vilka frågor som 

är viktiga vid en kvalitativ intervju, det är något som måste utvecklas och anpassas efter 

situationen (Svensson & Starrin 1996). Intervjuerna var utformade efter speciella områden 

inom K2-regelverket. Det har även ställts underfrågor kring områden för att få en djupgående 

förklaring kring ämnet. För att inte missa någonting viktigt ombads de även i stort berätta vad 

de anser om K2-regelverket.  

 

De muntliga intervjuerna är gjorda med diktafon och har sedan transkriberats. Intervjuerna 

presenteras inte i sin helhet i uppsatsen utan har sammanfattats. Detta på grund av att det blir 

alldeles för mycket text att läsa om intervjuerna presenteras helt och det är inte intressant att 

ta med fakta som är orelevant för uppsatsens syfte. Två intervjuer är även gjorda skriftliga via 

mail. Den första skriftliga intervjun gjordes i ett tidigt skede med BFN. BFN:s frågor var 

utformade speciellt till dem och de var inte likadana som till de resterande personerna. 
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Intervjupersonen i den andra skriftliga intervjun fick ta del av de områden vi diskuterat men 

även underfrågorna kring dessa för att få relevanta svar.  

 

2.4 Studiens hållbarhet 

Utgångspunkten var att vi ville ha personliga intervjuer. Därför tog vi kontakt med den större 

delen av revisions- och redovisningsbyråerna i Linköping. På grund av bristande kunskap och 

tidsbrist fick vi inte en enda intervju i Linköping. Det blev tydligt för oss att inte så många 

hade den kunskap som vi krävde om K2 och därför valde vi att gå igenom remissvaren och 

artiklar för att hitta nya intervjupersoner. Eftersom de har lämnat remissvar och varit med i 

debatten kring K2 antog vi att de skulle finnas ett intresse hos dem att ställa upp på en 

intervju.  

 

Vi fick både positiva och negativa svar, ibland inga svar alls. Det har resulterat i att vi inte har 

fått speciellt många intervjuer. Vi inser att det här kan vara ett problem eftersom intervjuer 

leder till att vi får den information som vi behöver för att uppnå vårt syfte. Däremot har vi 

väldigt många andra personers åsikter, dels genom artiklar men också genom remissvaren. Vi 

hade föredragit att ha personliga intervjuer men blev tvingade på grund av avstånd att ha 

telefonintervjuer. Både svaren i de muntliga intervjuerna och den personliga intervjun var 

varit väldigt användbara för uppsatsen. Vi fick reda på flera nya företeelser som vi inte 

funderat på innan och de gav även liknande svar som har verifierat olika påståenden. 

Intervjuerna har bidragit med att bygga upp en bra utgångspunkt för analysen och de har 

medverkat till att ta med vinklar som annars inte skulle ha behandlats.     

 

Vi har även med två skriftliga intervjuer. De personerna ansåg sig inte ha tid med en muntlig 

intervju. Vi kände att deras åsikter ändå var betydelsefulla för vårt arbete, särskilt då en var 

från BFN. De skriftliga intervjuerna gav oss lite information och vi fick väldigt kortfattade 

svar. Emellertid kunde vi använda en del av det.  

 

2.4.1 Giltighet 

En kvalitativ intervju får ofta en hög intern giltighet (Jacobsen 2002). Det är på grund av att 

de får fram den riktiga förståelsen hos ett fenomen eftersom inga direkta frågor ställs. Istället 

är det intervjupersonen, som är väl insatt i ämnet, som berättar vad som är viktigt. Begreppet 
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riktig går däremot inte att fastställa. Istället talas det om intersubjektivitet, vilket innebär att 

om flera personer anser samma sak är det en riktig beskrivning. För att kunna kontrollera den 

inre giltigheten måste två åtgärder genomföras. Dels måste undersökningen och slutsatserna 

kontrolleras och det gör vi genom att skicka våra sammanfattningar till intervjupersonerna så 

de kan kontrollera att vi inte missförstått någonting. Resultaten måste också kritiskt granskas 

av forskaren själv (Jacobsen 2002). Det görs genom att forskaren frågar sig om 

intervjupersonerna verkligen var de rätta enheterna och om informationen de förmedlade var 

sann. De personer vi har talat med har kunnat ge tillfredsställande svar på alla våra frågor. Det 

har varit uppenbart att de varit väl insatta i K2-regelverket. Därför anser vi att vi lyckats 

intervjua de rätta personerna. Däremot hade vi velat ta upp företagens perspektiv på K2-

regelverket, men det verkar som att inget företag vet vad det här är. Våra intervjupersoner 

påpekar att det är redovisningskonsulter som sköter deras redovisning och såvitt de vet finns 

det inget företag som själva är insatta i K2.  

 

En kvalitativ metod är resurskrävande. Det tar tid att förbereda frågor till intervju, att 

intervjua, men framförallt att transkribera materialet (Jacobsen 2002). Det är därför viktigt att 

nöja sig med få respondenter. Problemet blir däremot att det är svårt att generalisera vad dessa 

personer anser. Frågan blir om de är representativa för fler än sig själva. En kvalitativ uppsats 

har därför ofta problem med den externa giltigheten. Vår uppsats består av få respondenter. 

Däremot bygger vi vår analys även på andras åsikter i form av artiklar och remissvar. Det gör 

att vi känner oss säkrare med att generalisera i analysen. Givetvis är det inte säkert att 

slutsatsen kommer gälla för alla. Vi tror dock att det viktigaste har varit att få djupgående svar 

och inte kvantiteten på respondenter.  

 

2.4.2 Tillförlitlighet  

Empirin måste även vara tillförlitlig och trovärdig (Jacobsen 2002). Vi har granskat K2-

regelverket och förklarat vilka förenklingar det innebär. Ett problem med sekundärdata är att 

texten ofta har samlats in för ett annat ändamål än det vi faktiskt vill belysa (Jacobsen 2002). 

Bryman och Bell (2005) förklarar att det är viktigt att kunna tolka en text i sitt sammanhang 

och kunna förstå författarens syfte med texten. Vi har granskat flera artiklar som har hjälpt oss 

att plocka ut de mest omdiskuterade reglerna i K2 och vi har sedan fördjupat oss i dem. Viss 

information i sekundärdata har varit insamlad i samma syfte som vi har, K2 och förenkling. 

Det har gjort att det varit enklare att förstå och tolka deras synpunkter. Resterande information 
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har vi tolkat utifrån uppsatsens syfte. Det finns en risk att informationen som är plockad 

utifrån flera olika sammanhang blir vinklad när vi endast tar med de fakta som berör 

uppsatsens problematik. Ett annat problem är att vi omöjligt kan veta hur tillförlitlig 

informationen i sekundärdata är (Jacobsen 2002). Under tiden när vi jobbat med uppsatsen har 

vi stött på väldigt spridda åsikter om olika regler, förenkling och K2. Vi är medvetna om att 

det finns en risk att vi använder oss av källor som inte är helt tillförlitliga. Det är inte säkert 

att de har den djupgående kunskap som vi förlitar oss på. Dock är informationen nödvändig 

för uppsatsen. Vi tror inte det här är ett så stort problem då vi har fått den uppfattningen att de 

är väl insatta personer som yttrar sig om regelverket. Graden av tillförlitlighet kan bli mindre 

då K2-regelverket är relativt nytt och att det kommer att ske framtida förändringar som skulle 

kunna påverka våra slutsatser om förenkling.  

 

Kritik som riktats mot intervjuer är att de saknar objektivitet, speciellt på grund av det 

samspel mellan människor som sker i en intervju. Kvale (1997) hävdar dock att eftersom det 

finns så många definitioner på ordet objektivitet kan en intervju inte kallas vare sig objektiv 

eller subjektiv. Istället måste objektiviteten hänföra sig till att informationen från intervjuerna 

kommer från en tillförlitlig kunskap. Det ska vara kunskap som är kontrollerad, undersökt och 

som inte påverkas av personliga fördomar. Problem som vi har haft är att våra 

intervjupersoner varit väldigt kritiska till SamRoB som vi har skrivit om i uppsatsen. Det har 

påverkat vår uppfattning om SamRoB och vi kommer inte låta SamRoB få samma utrymme i 

uppsatsen som vi hade tänkt innan intervjuerna. Det finns en risk att det här inte är en allmän 

uppfattning. Vi har medvetet förlitat oss på våra intervjupersoners åsikter.  

 

2.4.3 Analys av empiri 

Efter att vi samlat in empirin har vi sammanställt informationen för att få en detaljerad 

beskrivning av vår data. Jacobsen (2002) förklarar att de här beskrivningarna är något som 

inte förstås av någon mer än oss, så nästa steg blir att systematisera informationen. Det 

innebär att informationen måste förenklas för att kunna förmedla uppsatsens syfte. Alvesson 

och Sköldberg (1994) förklarar att data måste kategoriseras. Det görs genom att läsa 

intervjuerna rad för rad och hela tiden tänka på under vilken kategori informationen tillhör. 

Våra kategorier är till exempel administrativa bördan, intressenter, god redovisningssed och 

rättvisande bild. När vi läst igenom våra intervjuer har vi kategoriserat upp informationen så 

det blir enklare för läsaren att förstå. Vi har däremot haft vissa problem med kategorierna 
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rättvisande bild och K2:s intressenter. Begreppen sammanfaller med varandra och därför har 

det ibland varit svårt att veta vart informationen ska läggas för att göra det enklare för läsaren.   

 

2.5 Förenkling 

Uppsatsen diskuterar huruvida K2 har lett till förenkling för företagen. Problemet med 

begreppet förenkling är att det är ett subjektivt ord, det har inte alltid samma mening för olika 

personer. Vi är medvetna om att det är svårt, om inte näst intill omöjligt, att komma fram till 

en gemensam bild för vad förenkling faktiskt innebär. Enligt Jacobsen (2002) har alla olika 

bilder av hur verkligheten ser ut. Han förklarar att för att få fram en gemensam bild av 

någonting krävs det att begreppet kartläggs. Det enda sättet att göra det är att ta reda på hur 

människor tolkar och ger mening åt begreppet. Vi vill ta reda på vad förenkling innebär inom 

redovisningen. Dels har vi frågat våra intervjupersoner vad förenkling innebär för dem i 

relation till K2 och redovisning. Vi har även studerat BFN:s material, då K2-regelverket i sin 

helhet bygger på förenkling. Där finns information om vad både de själva och vad deras 

remissvar anser att förenkling är i olika frågeställningar. För att få ett bredare perspektiv har 

vi även undersökt vad begreppet har för betydelse i olika sammanhang som vi anser är 

relevanta för vår frågeställning.  

 

Regeringen har tillsatt en utredning om enklare redovisning. Syftet med utredningen är att 

Sverige ska minska de administrativa kostnaderna genom regelförenklingar. Nutek (Verket 

för Näringslivsutveckling) har på uppdrag av regeringen gjort en undersökning för att mäta 

den administrativa bördan som följs av ÅRL och BFL. De mätte förhållandena mellan 2 juli 

2004 och 31 december 2006. För att uppfylla kraven i ÅRL kostade det näringslivet 1 909 

miljoner kronor per år och BFL 22 894 miljoner kronor per år. De administrativa kostnaderna 

menas i detta sammanhang kostnader som uppkommer av att lagra, upprätta och överföra 

information till följd av lagar, förordningar och normgivning inom redovisning. Förslag som 

leder till förenkling enligt utredning är bland annat att minska upplysningskraven och att 

förkorta balans- och resultaträkningen. (Regeringen 2008) 

 

Förenklingsarbetet startade inom EU (2007a). De har till exempel ersatt 25 stycken regelverk 

med numera endast ett stort regelverk. De diskuterar svårigheterna att uppnå förenkling, det 

måste finnas en balans i lagstiftningen så att den fortfarande är nödvändig, effektiv och enkel. 

Det finns risker med att förenkla lagstiftningen då det kan leda till ineffektiv användning av 
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resurserna och hämma näringslivet. EU påpekar att företagen irriteras av de administrativa 

bördorna som kan hänföras till lagstiftning. Företagarna ser det som ett prioriterat mål att 

minska dessa för att uppnå förenkling (EU 2006a). En viktig del av förenklingsarbetet är att 

kartlägga de höga informationskrav som finns idag och kunna minska dessa. De vill även 

minska rapporteringen genom att förlänga rapporteringsintervallen samtidigt som den ska 

uppfylla kraven i lagstiftningen.  

 

I SamRoB (2008) diskuteras också begreppet förenkling.  Utredningen poängterar att 

förenkling för företagen innebär att det ska vara enkelt att följa och tillämpa regler och olika 

regelsystem. Bland annat får företagen det enklare om de kan tillämpa samma regler i 

redovisningen som i beskattningen. Om det finns ett samband mellan reglerna är det en 

allmän uppfattning att den administrativa bördan för företagen blir lägre. I SamRoB:s förslag 

har de valt att frångå det materiella sambandet. För att göra det enklare för företagen har 

utgångspunkten istället varit att skattereglerna ska bygga på samma principer som mindre 

företags redovisning bygger på.  

 

BFN benämner K2-regelverket som ett förenklingsarbete. Deras mål är att minska antalet 

regler, samla dem i ett regelverk och förenkla och förtydliga reglerna. För att uppnå 

förenkling ska användarens behov och perspektiv beaktas. BFN anser att de administrativa 

kostnaderna kommer att minska då reglerna är förenklade (Remiss 2007). Tidsåtgången 

kommer att minskas för att regelverket är samlat på ett ställe (Konsekvensanalys). BFN:s syn 

på förenkling är att minska alternativen, använda färre tilläggsupplysningar samt ha 

schablonregler med tydliga gränser. 
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3 Teori 
 

I nedanstående kapitel tas den internationella debatten kring mindre företag upp. 

Inledningsvis förklaras redovisningens syfte och intressentteorin. Sedan beskrivs begreppen 

god redovisningssed och rättvisande bild. Kapitlet tar även upp Bokföringsnämndens roll i 

redovisningsvärlden. Kapitlet avslutas med en inledning om K2-regelverket. 

 

3.1 Redovisningens syfte 

Nilsson (2005) diskuterar svårigheterna med normgivningen inom redovisningsområdet och 

att det aldrig funnits någon konsensus beträffande synen på vad redovisningens egentliga 

syfte är.  Han förklarar att det i många amerikanska läroböcker definieras ”att tillhandahålla 

information som är användbar vid ekonomiskt beslutsfattande” (Nilsson 2005 s 16).  

 

Beroende på det egna företagets karaktär och storlek finns det olika intressenter.  I mindre 

företag är förhållandena ofta okomplicerade och därmed spelar informationsfrågorna som 

regel en underordnad roll. Om företaget lyckas tillgodose de viktigaste intressenternas 

informationsbehov är syftet med redovisningen uppfyllt. Hur användbar informationen i 

årsredovisningen är beror i hög grad på vilken information som lämnas, när den lämnas och 

vem den är riktad till. Den påverkas även av den frihet och de begränsningar företagen har när 

de gör sitt urval av informationen.  (Edenhammar & Thorell 2005)  

 

Redovisningssystemet vilar på flera mer eller mindre generellt grundläggande principer 

(Artsberg 2005). Redovisningsprinciperna är till för att företagen ska berätta vilken del av god 

redovisningssed som tillämpas (Ericson & Törning 2006). Sverige har sedan länge präglats av 

att tillgångar ska värderas försiktigt (Engström 2009). Det har medfört att redovisningen 

främst har underkastats två grundläggande principer, realisationsprincipen och 

försiktighetsprincipen. Realisationsprincipen innebär att en vinst måste realiseras innan den 

får redovisas. Enligt Nilsson (2005) innebär försiktighetsprincipen att företagen i sin 

redovisning inte ska överskatta värderingen av resultat och ställning. Tillgångar bör värderas 

försiktigt och vinster som inte uppkommit innan balansdagen ska inte redovisas. Företagen 

måste även beakta skulder och förluster, och inte undervärdera dessa. Företagen bygger alltså 

in felaktigheter i redovisningen genom att inte hantera tillgångar/skulder och 

kostnader/intäkter likadant. Även i EG:s fjärde bolagsdirektiv har försiktighetsprincipen 
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framhävts. Engström (2009) hävdar dock att om företag följer försiktighetsprincipen så 

innebär det att redovisningen inte blir särskilt rättvisande. 

 

3.2 Intressentteorin 

Intressentteorin tar upp förhållandet mellan företag och samhälle. Ur ett företags perspektiv är 

den intressanta frågan hur företaget hanterar intressentkraven. Genom redovisningen kan 

företagen tillmötesgå olika intressenters krav och på så sätt legitimera företaget. (Ljungdahl 

1999) 

 

Ett företag strävar efter jämvikt till sin omgivning (Ax, Johansson & Kullvén 2007). 

Ljungdahl (1999) påpekar att det finns många olika intressenter till företag. De ställer krav på 

företaget och samhället som intressent har möjlighet att utöva kontroll. Intressenter kan dels 

vara sådana som har en insats i företaget men även de som endast har ett intresse för det.  

 

Intressenterna har ett ömsesidigt förhållande till företaget som ofta grundar sig i ett 

resursutbyte (Ljungdahl 1999). Enligt intressentmodellen (Ax, Johansson & Kullvén 2007) är 

företagets mål att kunna tillgodose kraven från deras intressenter. Kraven kan stå emot 

varandra och det kan vara svårt för företaget att kunna tillgodose alla intressenter. Företaget 

måste då göra kompromisser emellan vilka krav de ska prioritera. Det är nödvändigt för att få 

en balans mellan olika intressenters krav och för att garantera företagets fortsatta framtid. 

 

3.3 God redovisningssed och rättvisande bild 

En årsredovisning ska upprättas enligt god redovisningssed.  Grunderna för god 

redovisningssed finns i lagen, dock har den kompletterande normgivningen blivit allt mer 

viktig och idag är denna den dominerande källan till vad som utgör god redovisningssed 

(Edenhammar & Thorell 2005). Det är BFN som har huvudansvaret för god redovisningssed 

enligt 8 kap 1 § BFL. God redovisningssed är dessutom ”en faktiskt förekommande praxis hos 

en kvalitativt representativ krets av bokföringsskyldiga” (prop 1975:104 s 148). De företag 

som väljer att upprätta sin årsredovisning enligt K2-regelverket följer god redovisningssed 

enligt punkt 3.2 i BFNAR 2008:1. 
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Enligt EG:s fjärde bolagsdirektiv ska företag upprätta sin årsredovisning enligt a true and fair 

view, vilket Sverige har översatt till rättvisande bild (Edenhammar & Thorell 2005). Artsberg 

(2005) hävdar att även fast rättvisande bild diskuterats oerhört mycket så har en gemensam 

definition inte kunnat fastställas. Hon anser att Sveriges översättning är lämplig eftersom det 

viktigaste är att redovisningen är rättvis och inte endast sann. En redovisning som är sann 

behöver för den delen inte vara rättvis. Det finns en så kallad ”overriding”-regel som säger att 

om normgivningen eller principerna inte ger en rättvisande bild får den redovisningsskyldige 

frångå dem och istället redovisa efter vad han anser är rättvisande bild. Sverige valde dock, 

efter många diskussioner, att inte ta med den regeln i ÅRL. Den som redovisar efter 

lagstiftningen ska inte behöva känna sig osäker på om han redovisat rätt.  

 

2 kap 3 § 1 st ÅRL säger att ”balansräkningen, resultaträkningen och noterna ska upprättas 

som en helhet och ge en rättvisande bild av företagets ställning och resultat. Om det behövs 

för att en rättvisande bild ska ges, skall det lämnas tilläggsupplysningar”. Edenhammar och 

Thorell (2005) förklarar att om god redovisningssed är uppfylld ger det även intressenterna en 

rättvisande bild av företagets resultat och ställning. Däremot finns det flera intressenter som 

kräver olika information och det krävs att en årsredovisning är upprättad i enlighet med 

allmänna redovisningsprinciper för att anses ha en rättvisande bild.  

 

3.4 Den europeiska debatten om mindre företags 

redovisningsproblem 

Evans et al (2005) påpekar att det finns knapphändig information om hur internationella 

redovisningsstandarder implementeras hos mindre företag. Även Eierle och Haller (2009) 

tycker det finns stora brister i forskningen kring mindre företags redovisningsproblem. Det är 

svårt att mäta företagets kostnader för att producera de finansiella rapporterna i jämförelse 

med fördelarna företaget har för att ge ut information. 

 

2003 beslöt IASB att genomföra SME-projektet, ett projekt som diskuterats under många år. 

Syftet var att minska kostnaderna för de finansiella rapporterna för SME-företag. 

Utgångspunkten var också att fokusera på att möta intressenternas behov men att samtidigt 

utgå från samma koncept och principer som full IFRS bygger på. (IASB 2009a) 
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Evans et al (2005) diskuterar lämpligheten med IAS och IFRS för SME. En av anledningarna 

till att IASB startade projektet var att de var rädda för konsekvenserna som uppstår om länder 

bildar egna nationella regelverk för mindre företag. Om varje land skapar sitt eget regelverk 

för SME-företag finns risken att de inte är förenliga med IASB:s föreställningsram och då inte 

kunna möta intressenternas behov. Om varje lands regelverk är unikt minskas också 

jämförbarheten mellan länderna.  

 

Problemet med en internationell standard är att SMEs är påverkade av nationella bolagslagar, 

i Sverige Aktiebolagslagen. Det gör att arbetet med att ta fram en internationell standard 

kräver höga kostnader och det kan bli problem att få fram en tvingande standard då varje land 

styrs av sina egna lagar. Det som påpekas är dock att länder inte krävt en enhetlig redovisning 

från alla företag utan att det ofta finns olika regler för vad som gäller beroende på företagets 

storlek och vilka som överhuvudtaget har revisionsplikt.  

 

3.4.1 Jämförbarhet 

Evans et al (2005) förklarar att om nationella regler bevaras kommer olika sorters företag att 

tillämpa olika regler vilket kommer att resultera i att de kommer att redovisa olika true and 

fair view. Evans et al (2005) tar också upp vikten av att det ska råda en jämförbarhet mellan 

företagen och att det ska vara möjligt, oavsett intressent, att kunna lita på vad som står i de 

finansiella rapporterna. Genom ökad jämförbarhet har företag större möjlighet att nå en 

bredare krets av finansiärer. Risken minskas också att större företag hittar kryphål i sina egna 

regler och på så sätt tillämpar fördelar som de mindre företagen har.   

 

Det kommer att krävas administrativa kostnader hos företag för att implementera och tillämpa 

ett nytt regelsystem. Dock var det endast hälften av respondenterna vid en genomförd 

undersökning som rankade redovisningskrav i den översta halvan av deras administrativa 

kostnader. (Evans et al 2005) 

 

Marton (2010) tar i sin debattartikel upp problematiken med att uppnå en enhetlig syn på en 

internationell standard. Redovisare har en tendens att tänka i termer efter hur deras tidigare 

traditionella redovisning fungerar. Det leder till att en internationell standard kommer att 

tolkas på olika sätt beroende på egna erfarenheter och tankesätt. På så vis kommer det att 

uppstå problem med jämförbarheten mellan länderna.   
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3.4.2 Problem med en internationell standard 

Evans et al (2005) påpekar att de som drivit debatten om behovet av en internationell standard 

är praktiker och akademiker, inte intressenterna och företagen. Det är inte säkert hur stort 

intresse det finns hos dessa att ha en gemensam standard och dessutom är det svårt att veta 

vilka fördelar, om ens några, det bär med sig för företagen. 

 

Problemet med att IASB utformar regler för SME är att nationella lagstiftare redan håller på 

att göra regler för dessa företag. Det finns också en rädsla av att företag skulle få en sämre 

redovisning när de inte är anpassade efter för vad som gäller i respektive land. Dagens 

lagstadgade regler tillfredsställer ofta aktieägare och andra intressenter med den information 

de behöver, även för SMEs. Andra nackdelar som påpekas är översättningsproblematiken och 

att IFRS ändras frekvent och det leder till ökade kostnader när företagen måste anpassa sig 

efter nya regler. Det kommer även gälla för SMEs. (Evans et al 2005)   

 

Haller (beskriven av Evans et al 2005) diskuterar problemet med att ha en gemensam standard 

för samtliga länder, både när det gäller IFRS och SME. Med IFRS skulle företagets 

redovisning skilja sig från skattereglerna och det skulle tvinga företagen att göra en 

annorlunda skatteredovisning. Om det görs nationella anpassningar av IFRS skulle det 

underlätta för företagen och det skulle bli fler som implementerade det. Både nationellt och 

internationellt skulle jämförbarheten öka mellan företagen. Det skulle även vara lättare för 

företag att senare tillämpa IFRS.  

 

3.4.3 Intressenternas behov 

Evans et al (2005) diskuterar att noterade bolag har en stor intressentgrupp och redovisningen 

måste vara anpassad efter denna. Bland annat ska deras finansiella rapporter vara mer 

djupgående och avspegla komplicerade transaktioner för att tillfredställa deras breda krets av 

intressenter. De har också en plikt att mot allmänheten rikta tillförlitlig information för att 

kunna få externa investerare och finansiärer. Intressenter av SMEs har ofta möjlighet att 

använda andra medel för att få tillgång till deras interna information. De huvudsakliga 

intressenterna har blivit identifierade som anställda, ledningen, kreditgivare och Skatteverket. 

Eierle och Haller (2009) anser att större företag inte har samma möjlighet som de mindre 
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företagen att nå ut till sina intressenter på något annat sätt än genom årsredovisningen. Ju fler 

intressenter ett företag har desto större fördel får företaget att redovisa information.   

 

En möjlig nackdel för avregleringar hos de mindre företagen är att det kan leda till att 

asymmetrin i information mellan företag ökar. Istället för att fokusera på att reducera 

kostnaderna hos de mindre företagen borde fokus ligga på att reglerna ska leda till en 

redovisning som är till mer nytta för intressenterna. (Evans et al 2005) 

 

Eierle och Haller (2009) har gjort en empirisk studie på 410 mindre företag i Tyskland. Där 

visade det sig att i cirka 75 % av företagen är inte alla ägare aktivt deltagande i företaget. De 

tar upp att det finns konflikter mellan ägare och ledning i mindre företag, men inte i lika stor 

utsträckning som hos de större företagen. Konflikterna har en tendens att påverka behovet av 

de finansiella rapporterna. Därför är det även viktigt för mindre företag att ge bra information 

till externa intressenter. Den här upptäckten stöder inte den allmänna uppfattningen om att 

mindre företags ägare är involverade i företaget.  

 

Eierle och Haller (2009) hävdar att behovet av internationell jämförbarhet beror väldigt 

mycket på intressenternas krav. Intressenternas behov styrs av vilka aktiviteter och relationer 

företaget har internationellt. Flera av de mindre företagen har redan idag aktiviteter 

internationellt men Eierle och Haller (2009) tror att detta kommer öka med tiden. Det var 

dock endast hälften i deras studie som ansåg att det fanns ett behov av att bli jämförbara 

internationellt. Eierle och Haller (2009) tror att svaren beror på kostnader som kommer att 

uppstå med internationella regler men även att företagen inte ser dessa intressenter som 

betydelsefulla.  

 

En nationell standard har den nackdelen att det kan vara svårt att utveckla och implementera 

en standard som bygger på IASB:s föreställningsram. Principerna som föreställningsramen 

bygger på är utvecklade och anpassade för större företag och det är inte säkert att de är 

relevanta för mindre företag, främst för att de har olika relationer till omvärlden. Mindre 

företag bygger sina strategier på att överleva och uppnå stabilitet medan de större företagen i 

större utsträckning har strategier för att maximera sina vinster och expandera. (Evans et al 

2005) 

 



 

 

 25 

 I den italienska debatten förespråkas det att innan nya regler för SMEs görs borde det istället 

klargöras vilka huvudsakliga mål som finns med finansiell rapportering. Det kan vara svårt, 

om inte omöjligt, att tillfredsställa alla intressenters behov genom de finansiella rapporterna. 

Frågan som diskuteras är om det räcker med en uppsättning regler för att tillfredsställa alla 

intressenter eller om det krävs att reglerna anpassas utifrån företags intressentbehov och 

storlek. Om SME byggs på föreställningsramen måste det förutsättas att både IFRS-företagen 

och SMEs har liknande mål med den finansiella rapporteringen. Slutsatsen som dras i den 

italienska debatten är att det är bra att använda sig av en uppsättning regler och följa samma 

principer men att det krävs vissa förändringar som måste anpassas efter företagets storlek, 

skattesystem och samhällssektor. Dock är de kritiska till om de principer som 

föreställningsramen bygger på också passar SMEs. De anser inte att föreställningsramens mål 

med de finansiella rapporterna är anpassade till intressenternas behov av SME. (Evans et al 

2005) 

 

3.4.4 Företags storlek 

Eierle och Haller (2009) diskuterar att kostnader i företagen för att tillämpa 

redovisningsregler skiljer sig åt. De mindre företagen har oftast ingen expertis i redovisning 

utan är beroende av externa redovisningsexperter för att få hjälp. Komplicerade 

redovisningsproblem uppstår sällan hos de mindre företagen och därför saknar de rutin för att 

kunna lösa problemen när de väl uppstår.  

 

Det finns de som förespråkar att regler överhuvudtaget inte ska utvecklas och anpassas efter 

företagens storlek. Ett företags storlek är alltid relativ och kan bero på flera faktorer, så som 

vilken marknad företaget befinner sig på. Det sker hela tiden utveckling i företagen som kan 

leda till expansion. Ett alternativ är att dela in företagen efter bolagsform. Kritik mot det har 

emellertid framförts eftersom företag med olika bolagsformer ofta har liknande ekonomiska 

strukturer. (Evans et al 2005) 

 

3.5 Bokföringsnämnden 

 

BFN är en myndighet som står under regeringen med eget anslag och instruktion SFS 

2007:783.  De biträder regeringskansliet i olika redovisningsfrågor, medverkar i utredningar 

inom kommittéväsendet samt yttrar sig över författningsförslag (BFN 2010a).  Nämnden 
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består av 11 ledamöter som utses av regeringen (BFN 2009b). En av BFN:s huvuduppgifter är 

att ge ut normer och information i redovisningsfrågor till småföretagare (BFN 2010a). Detta 

sker bland annat genom att nämnden ger ut allmänna råd om tillämpningen av ÅRL och BFL 

(BFN 2010b).  Dessutom utnyttjas nämndens normer av domstolar när de ska ta ställning i 

frågor vad som är god redovisningssed (BFN 2009b).  

 

BFN:s allmänna råd är inte bindande föreskrifter. De anses dock vara ett uttryck för vad som 

är god redovisningssed som enligt BFL och ÅRL ska följas. Ett företag kan då endast 

undantagsvis avvika från de allmänna råden, utan att samtidigt bryta mot lagen. (BFN 2010b) 

 

De allmänna råden förkortas BFNAR och finns i en särskild serie som benämns 

”Bokföringsnämnden allmänna råd”. De är ofta relaterade till en bestämmelse som finns i 

lagen och är frikopplade från sitt sammanhang. Det innebär att det ofta är otillräckligt att 

endast läsa ett allmänt råd för att få en helhetsbild för vad som gäller på det aktuella området. 

Istället bör läsningen kompletteras tillsammans med lagen. (BFN 2010b) 

 

BFN har även gett ut en särskild serie ”Bokföringsnämndens vägledningar”. En vägledning 

ska hjälpa användaren att få en tydlig och lättbegriplig bild om vilka krav som ställs på 

redovisningen inom ett visst problemområde (BFN 2010b). Den tredje serien som BFN ger ut 

heter ”Bokföringsnämndens uttalanden” (BFN 2009b).  I denna anges mer begränsade 

frågeställningar och motiveringar till de allmänna råden.  Både kommentarerna som finns i 

vägledningarna och i uttalanden är till för att tolka och förklara innebörden av de allmänna 

råden och andra författningsbestämmelser.  

 

Under de senaste åren har BFN:s arbetsuppgifter och ansvarsområden ökat, främst på grund 

att det tillkommit en mängd nya regler för noterade bolag. De nya reglerna har BFN behövt 

anpassa så att de även blir tillämpliga på onoterade företag. BFN har även från och med 2005 

tagit över ansvaret för RR:s rekommendationer, då noterade bolag i sin koncernredovisning 

ska följa IFRS.  (BFN 2009b)   

 

3.5.1 K-regelverken 

BFN (2009b) beslutade 2004 att ändra inriktning på sitt normgivningsarbete med att ta fram 

regler för onoterade företag.  De tidigare anpassningar som har gjorts för att förenkla för 
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onoterade företag har lett till att de mindre företagen har kunnat välja mellan att tillämpa 

förenklingsreglerna eller mer avancerade regler. Månsson och Ohlson (2008) påpekar att 

valmöjligheterna är stora och reglerna har därmed blivit onödigt komplicerade. Det har 

resulterat i att regelverket för de onoterade företagen har blivit mycket omfattande och 

information som lämnats har i många fall blivit svårtolkad. Behovet och intresset för 

förenklade redovisningsregler har således varit stort i dessa företag (BFN 2009b). 

 

De nya regelverken avser fyra kategorier av företag som benämns K1, K2, K3 och K4. Syftet 

är att samtliga regler för ett företags redovisning ska finnas samlat i ett allmänt råd och att 

regelverket för de mindre företagen blir betydligt förenklade (Broberg 2007). BFN:s ambition 

är att i framtiden plocka bort övrig normgivning och endast behålla K-regelverken (BFN 

2010d). K1-reglerna kunde börja tillämpas på årsbokslut som avslutas tidigast 2007-12-31 

(BFN 2009c). K1 omfattar enskilda näringsidkare, handelsbolag som ägs av fysiska personer 

och mindre ideella föreningar som högst har en nettoomsättning på 3 miljoner kronor. K1-

företagen är inte skyldiga att upprätta en årsredovisning utan kan istället upprätta ett förenklat 

årsbokslut. Den ska bestå av en balans- och resultaträkning utan några krav på 

tilläggsupplysningar (Broberg, 2007). K3 omfattar däremot större företag som inte är 

börsnoterade (BFN 2010b). Reglerna bygger på de nuvarande reglerna enligt RR:s 

rekommendationer men även på IASB:s regler om SME. K3 är inte fastställt än men kommer 

att vara huvudalternativet för de flesta svenska aktiebolag. En förenkling med K3 i jämförelse 

med RR:s rekommendationer och SME är att det kommer bli lättnader i upplysningskraven 

och dessa kommer även att bli färre. De börsnoterade företag som efter 2005 måste följa de 

internationella reglerna IFRS i sin koncernredovisning tillhör den sista kategorin, K4 (BFN 

2009b).  

 

3.5.2 K2-regelverket 

K2-reglerna finns utformade för både aktiebolag och ekonomiska föreningar. De enskilda 

näringsidkarna, handelsbolag och ideella föreningar som inte kan eller vill tillämpa K1 har 

även möjlighet att istället tillämpa K2:s regler. (BFN 2010c) 

 

Om ett företag vill tillämpa reglerna i K2 måste de tillämpa hela regelverket fullt ut (p1.4 

BFNAR 2008:1). Företag får alltså inte blanda övrig normgivning med K2:s regler. Om det 

inte finns en transaktion beskriven i K2 ska företagen i första hand söka vägledning i liknande 
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frågor i regelverket och i andra hand genom grundläggande principer i ÅRL eller regelverket 

(p1.6 2008:1). Regelverket består av 72 sidor. Vägledningen med kommentarer innehåller 

däremot 293 sidor, inklusive regelverket. 

 

Reglerna i K2 har utgått från användarnas behov och perspektiv. Förenkling är vad BFN 

prioriterar. De är medvetna om att redovisningen inte blir helt redovisningsteoretiskt riktig 

men det är något de valt att bortse från eftersom förenklingen är det överordnade målet. BFN 

hävdar att ”schablonregler med tydliga gränser, minskade alternativ och färre 

tilläggsupplysningar innebär en förenkling” (Remiss 2007 s 2).  

 

K2-reglerna (2008:1) bygger på flera grundläggande principer; fortlevnadsprincipen, 

konsekvent tillämpning, försiktighetsprincipen, periodiseringsprincipen, individuell värdering, 

bruttoredovisning och kvittningsförbud, kontinuitetsprincipen och avvikelser från ÅRL:s 

grundläggande redovisningsprinciper. Regelverket (p2.1-2.4 2008:1) tar upp de fall där det är 

möjligt att avvika från ÅRL:s principer. Företagen måste också upplysa om skälen till 

avvikelsen.   

 

Förenklingarna i regelverket uppnås i huvudsak på följande vis: 

1. Reglerna presenteras i ett samlat dokument 

2. Begränsa antalet tillåtna alternativ 

3. Förenkla och förtydliga de enskilda reglerna 

4. Färre tilläggsupplysningar 

5. Tydliga väsentlighetsregler 

6. Språkliga och pedagogiska förenklingar  

Källa: Månsson & Ohlson (2008) s 17 
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4 Empiri 

Empiriavsnittet tar upp väsentliga regler i K2-regelverket och hur dessa har blivit mottagna 

från BFN:s remissvar. Vidare tas åsikter ur artiklar och intervjuer upp för att ge en 

helhetsbild av K2. Avslutningsvis beskrivs SamRoB och hur den är kopplad till K2. 

 

4.1 Regler i K2 

Det har diskuterats vilka regler som kan leda till förenkling för företagen. De regler som har 

varit mest omdebatterade kommer här nedan bli presenterade. 

 

4.1.1 Kostnadsslagsindelad resultaträkning 

Enligt K2-regelverket får företagen endast använda sig av kostnadsslagsindelad 

resultaträkning (p3.3 2008:1). ÅRL tillåter däremot även en valmöjlighet till att välja en 

funktionsindelad resultaträkning (3 kap 3 § ÅRL). BFN har gjort en undersökning som visar 

att endast 3 % av företagen som omfattas av K2 använder sig av en funktionsindelad 

resultaträkning (Remiss 2007). En kostnadsslagsindelad resultaträkning är enklare att utforma 

och ifall BFN hade tillåtit en funktionsindelad resultaträkning hade K2-regelverket blivit för 

omfattande. I BFN:s remissammanställningar (2006 & 2007) diskuterades både för- och 

nackdelar med att endast tillåta en kostnadsslagsindelad resultaträkning. Det ansågs naturligt 

att endast använda det alternativet eftersom få företag använder sig av funktionsindelad 

resultaträkning. Dock är det många som vill behålla valmöjligheten, eftersom det verkar 

onödigt att ta bort den. Det skulle inte förenkla utan snarare försvåra för de företag som måste 

ändra sin resultaträkning och att regelverket skulle bli för omfattande med dessa regler känns 

som ett otillräckligt skäl. Det påpekades även att K2 skulle bryta mot ÅRL och god 

redovisningssed när företagen inte längre hade valmöjligheten som ÅRL tillåter.  

 

Valet att välja kostnadsslagsindelad- eller funktionsindelad resultaträkning beror främst på de 

olika sätt företagen vill specificera rörelsens kostnader. En kostnadsslagsindelad 

resultaträkning bygger på BAS-kontoplanen och är lättare för de mindre företagen att följa. 

Det är endast rörelsekostnaderna som skiljer de båda resultaträkningarna åt. (Edenhammar & 

Thorell 2005) 
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4.1.2 Poster i balans- och resultaträkningen 

BFN (Remissvar 2006 & 2007) har fått kritik för att i sitt första utkast till K2 inte tillåta 

anpassningar i posterna i balans- och resultaträkningen. Det har ansetts att K2-mallen 

angående detta varit alltför strikt och att posterna måste kunna anpassas till kategorier av 

företag. Det ska inte vara nödvändigt att behöva tillämpa K3 för att ändra posterna. Det är nu 

tillåtet för företagen att anpassa posterna om det bättre passar postens innehåll, men det finns 

ingen möjlighet till att ta bort eller lägga till nya poster (p3.3 2008:1). Fördelar med 

rubrikerna är att det ger ett enhetligt utseende för alla K2-företagens årsredovisningar. Det blir 

enklare att jämföra siffror mellan företagen (Remissvar 2006 & 2007).  

 

4.1.3 Avskrivning / nedskrivning / uppskrivning 

Enligt p10.23 (2008:1) får nyttjandeperioden av maskiner, inventarier och immateriella 

tillgångar av förenklingsskäl fastställas till fem år. Schablonregeln innebär att avskrivningen 

görs med 20 % varje år. I 4 kap 4 § 1 st ÅRL kan det utläsas att anläggningstillgångar som har 

en begränsad nyttjandeperiod också ska skrivas av under denna tid. Skillnaden blir att om 

företagen väljer att använda förenklingsregeln med fem år, kan de utnyttja den oavsett hur 

lång nyttjandeperiod anläggningstillgången i verkligheten har. Avskrivningen ska påbörjas det 

år tillgången tas i bruk (p10.19 2008:1). Denna tidpunkt motsvarar inte de skattemässiga 

bestämmelserna eftersom den skattemässiga tidpunkten för avskrivning kan påbörjas redan 

när företaget äger tillgången (Remissvar 2007).  

 

Avskrivningar får göras ned till noll kr, p10.21 1st 2008:1, alltså behöver företagen inte 

bestämma något restvärde.  De har dock möjligheten till detta enligt samma punkt 2st. Det är 

tillåtet att göra avskrivning även om det redovisade värdet understiger det verkliga värdet 

(p10.21 2008:1). Avskrivningsplanen får endast omprövas ifall nedskrivning har gjorts eller 

om planen uppenbart är bristfällig (p10.22 2008:1). Avskrivningar på mark får ej göras 

(p10.25 2008:1). Byggnader får skrivas av men nyttjandeperioden ska anpassas till 

Skatteverkets regler om värdeminskningsavdrag för byggnader (p10.27 2008:1). Kritik har 

framförts genom remissvar (2006) att det skulle innebära att redovisningen inte skulle ge en 

rättvisande bild om byggnadens ekonomiska livslängd. 

 

Posterna för av- och nedskrivning av materiella och immateriella anläggningstillgångar har 

slagits ihop och ska redovisas under samma rubrik. Engström (2009) påpekar att nackdelen 
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med det här kan vara att det kan finnas intresse att se kostnader som tillhör nedskrivningar då 

de kan visa historiska misslyckade investeringar.  

 

Enligt ÅRL (4 kap 5 §) ska nedskrivning ske när en anläggningstillgångs värde understiger 

värdet i 3 och 4 §§ och om det kan anses att värdeminskningen är bestående. Drefeldt och 

Lundqvist (2008) påpekar att reglerna för nedskrivningar har blivit förenklade i och med K2. 

Punkt 10.31 (2008:1) säger att en anläggningstillgång som har en nyttjandeperiod på högst 

fem år ska skrivas av när det är uppenbart att det behövs. Har anläggningstillgången dock mer 

än fem år som nyttjandeperiod ska den skrivas ner om tillgångens värde minskat avsevärt på 

grund av en inträffad händelse och att nyttan inte kan antas vara återställd inom två år (p10.32 

2008:1). Nedskrivningen ska sedan ske ner till det värde som tillgången hade haft om 

avskrivning skett med en nyttjandeperiod på fem år. Skulle det verkliga värdet däremot 

uppenbart understiga eller överstiga det värdet, får företagen skriva ner till det verkliga värdet 

(p10.33 2008:1). SRF (Sveriges redovisningskonsulters förbund) anför i remissvaren (2006) 

att de nuvarande reglerna, som baseras på RR 17, är komplicerade. Genom att K2 öppet anger 

när tillgångar ska skrivas ned leder det till en väsentlig förenkling.  

 

Företag som väljer att tillämpa K2 kan endast skriva upp värdet på byggnader och mark 

(p10.37 2008:1). ÅRL ger åtminstone teoretiskt en möjlighet till uppskrivning också av andra 

anläggningstillgångar, se 4 kap 6 §. Värdering till anskaffningsvärde ger en mindre 

rättvisande redovisning eftersom tillgångens verkliga värde inte framkommer och dessutom 

begränsas företagens möjligheter att öka aktiekapitalet genom uppskrivning av 

anläggningstillgångar (Remissvar 2006). SRF påpekar i remissvaren (2006) att värdering till 

verkligt värde skulle leda till svårare redovisning och den skulle heller inte bygga på 

försiktighetsprincipen. De hävdar också att det blir till en fördel för företagen då 

kommunikationen med deras finansiärer blir enklare då företagen redovisar till 

anskaffningsvärde och försiktighetsprincipen följs strikt.  I BFN:s vägledning (2009) till K2-

regelverket hävdar BFN att anledningen till att endast byggnader och mark får skrivas upp är 

att det är svårt för företagen att visa att övriga anläggningstillgångar skulle ha ett högre 

bestående värde som kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. ÅRL tillåter uppskrivning för alla 

anläggningstillgångar, men det ska vara beräknat efter ett tillförlitligt och bestående värde (4 

kap 6 §). Enligt praxis tillåts emellertid inte en uppskrivning högre än till taxeringsvärde för 

byggnader.  
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4.1.4 Finansiella anläggningstillgångar 

Vid förvärvet måste företaget avgöra om tillgången ska innehas under minst 12 månader. Om 

så är fallet, ska den betraktas som en finansiell anläggningstillgång (p11.2 2008:1). Om 

företaget inte kommer att inneha tillgången så länge ska den redovisas som en finansiell 

omsättningstillgång och värderas efter lägsta värdets princip (p12.4-5 2008:1). Enligt ÅRL 4 

kap 1 § anges ingen tidsbegränsning för vad som är en anläggningstillgång. Det ska istället 

vara en tillgång som är avsedd att stadigvarande brukas eller innehas i företaget. Engström 

(2009) hävdar att det kan bli problem för företag när de ska välja hur de ska redovisa ett stort 

likvidöverskott som placeras i värdepapper. Det kan få effekter på företagets kassa- och 

balanslikviditet beroende på om företaget ska inneha tillgången längre än 12 månader. 

Nyckeltalen påverkas negativt om företaget väljer att redovisa som en finansiell 

anläggningstillgång. Det kan därför finnas incitament för företagen att hävda att de kommer 

avyttra tillgången inom 12 månader och på så sätt försköna nyckeltalen.  

 

En finansiell anläggningstillgång vars värde är noll kronor på balansdagen, ska alltid skrivas 

ned till detta värde (p11.17 2008:1). En nedskrivning behöver dock inte göras om tillgångens 

värde understiger det redovisade värdet med mindre än det lägsta av 25 000 kr eller 10 % av 

det egna kapitalet vid årets ingång. Engström (2009) förklarar att företag kan utnyttja den här 

regeln och vända en förlust till något positivt. Han exemplifierar detta genom att om ett 

företag har en finansiell anläggningstillgång som är värd 24 000 kr på balansdagen, som 

understiger 10 % av det egna kapitalet, behöver den inte skrivas ned fast den egentligen inte 

har något värde för företaget. Företaget kan sedan sälja tillgången för en krona och kunna 

göra ett giltigt skattemässigt avdrag för förlusten på den finansiella anläggningstillgången.  

 

4.1.5 Egenupparbetade immateriella tillgångar  

4 kap 2 § ÅRL ger företag en möjlighet att redovisa en egenupparbetad immateriell tillgång 

som en tillgång. Det är inte tillåtet enligt K2 (p10.3 2008:1). BFN:s (Remiss 2007) argument 

för att inte tillåta aktivering är att det är svårt att värdera immateriella tillgångar, speciellt 

egenupparbetade då de inte är hänförliga till en transaktion. Att aktivera egenupparbetade 

tillgångar stämmer inte överens med försiktighetsprincipen som K2 bygger på. BFN hävdar 

även att av- och nedskrivningsreglerna skulle behöva vara mer omfattande för att kunna tillåta 

aktivering av egenupparbetade immateriella tillgångar.  
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Mycket kritik har framförts mot att företag inte får aktivera egenupparbetade tillgångar 

(Remissvar 2007). Regeln drabbar framförallt innovations- och utvecklingsföretag eftersom 

de måste kostnadsföra sina utgifter för forskning och utveckling direkt. Det sägs finnas en risk 

att dessa företag inte kommer att kunna etablera sig eller hålla sig kvar på marknaden, då 

många idag överlever på att balansera upp immateriella tillgångar gentemot kostnaderna. Det 

finns emellertid möjlighet för företagen att sälja sina rättigheter till ett nystartat bolag och på 

så sätt kan de kringgå förbudet, i varje fall i den juridiska enheten. Remissvaren (2007) anser 

att BFN inte uppnår den förenkling som är avsikten med deras regelverk.  

 

4.1.6 Periodisering 

K2-regelverkets punkt 2.4 avviker från ÅRL, 2 kap 4 § 1 st 4p, eftersom den tillåter att 

utgifter och inkomster som var för sig understiger 5000 kr inte behöver periodiseras, eftersom 

de ses som en oväsentlig post. Remissvaren (2006 & 2007) diskuterar framförallt att en 

kontantredovisning inte är förenlig med dagens skatteregler och därför måste posten justeras 

till inkomstdeklarationen. Däremot hävdar flera att det inte är K2 som ska ändras, det är en 

bra förenklingsregel, utan istället borde inkomstskattelagen ändras. Månsson och Ohlson 

(2008) anser att regeln är bra men gränsen på 5000 kr är ett för lågt belopp. Dagens regler (6 

kap 1 § 2p ÅRL) säger också att oväsentliga poster inte behöver redovisas i bokslut, men där 

anges inga beloppsgränser. Det underlättar emellertid för företagen att få gränser, då de själva 

inte behöver bestämma detta. 

 

Det finns fler avvikelser från ÅRL i regelverket, punkt 7.9 (2008:1) säger att en utgift som 

återkommer flera år, som inte är en personalutgift, får redovisas det år fakturan erhålles eller 

utbetalning sker. Förutsättningen är att utgiften inte får variera mer än 20 % mellan åren och 

att varje år måste belastas med en kostnad.  

 

Punkt 7.5 (2008:1) tar upp att en utgift som kan hänföras till en specifik inkomst ska 

kostnadsföras samma år som inkomsten blir en intäkt. Drefeldt och Lundqvist (2008) anser att 

det här bygger på matchningsprincipen. Om utgiften inte kan härledas till en specifik inkomst 

ska den redovisas när prestationen fullgjorts. För att förtydliga detta finns det konkreta 

exempel på vanligt förekommande transaktioner i regelverket. Vidare har det ställts upp ett 

frågeschema i kommentarerna till regelverket som ska göra det enklare för användaren att 

avgöra när de ska redovisa en utgift som en kostnad. I remissvaren (2007) framkommer det ett 
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missnöje med att regeln är dåligt formulerad, svårtolkad och inte leder till en förenkling för 

företagen. BFN är medvetna om att regeln kan vara svår att förstå men har förtydligat detta i 

BFN:s vägledning. Månsson och Ohlson (2008) hävdar att det inte framkommer om regeln är 

meningen att vara en faktisk skillnad mot nuvarande regler eller om avsikten istället var att 

förtydliga de regler som redan finns om matchning av kostnader och intäkter.  

 

4.1.7 Avsättningar 

Före K2 hade BFN inga rekommendationer om avsättningar (Månsson & Ohlson 2008). ÅRL 

har regler för avsättningar men företag har i allmänhet vänt sig till RR 16 för att hitta 

vägledning. RR 16 tillåter avsättningar för både legala och informella åtaganden. K2 tillåter 

inte avsättningar för informella åtaganden utan endast legala avsättningar. Det måste vara ett 

åtagande som följer av ett avtal eller offentligrättsliga regler, att ett utflöde av resurser 

sannolikt kommer krävas för att reglera åtagandet och att företaget kan göra en tillförlitlig 

uppskattning av beloppet (p16.2 2008:1).  

 

Företag som har en avsättning som understiger det lägsta av 25 000 kr och 10 % av det egna 

kapitalet vid årets ingång behöver inte beakta detta (p16.6 2008:1). Det gäller dock inte för 

pensionsåtaganden. Drefeldt och Lundqvist (2008) förklarar att den här regeln har kommit till 

av förenklingsskäl.  

 

Punkt 16.11 (2008:1) förklarar att företaget i avsättningens nuvärdeberäkning ska använda sig 

av statslåneräntan. RR 16 tar däremot upp att en individuell bedömning av situationen måste 

beaktas avseende vilken ränta som ska tillämpas. Månsson och Ohlson (2008) hävdar att 

regeln i K2 är en förenkling men att specifika risker inte beaktas i räntan. De tror dock att det 

kan kompenseras med att riskerna beaktas i antagandet om den nominella storleken på 

framtida utbetalningar. Avsättningar, förutom pensionsåtaganden, som kommer förfalla inom 

tio år efter balansdagen får, men behöver inte, nuvärdeberäknas (p16.10 2008:1). Däremot 

måste en nuvärdeberäkning ske om nyttjandetiden är mer än tio år (ibid). Undantaget av 

nuvärdeberäkning har fått positiva gensvar från remissvaren (2006). Det är en bra 

förenklingsregel som företagen kommer ha nytta av. Det som påpekas är dock att en 

nuvärdeberäkning inte är speciellt svårt att göra och att det leder till en inkorrekt redovisning 

om åtagandet infaller om flera år.  
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K2-regelverket tillåter inte avsättningar för uppskjuten skatt (p16.4 2008:1). Uppskjuten skatt 

kan enligt remissvaren (2007) uppgå till stora och väsentliga belopp. Eftersom företagen ändå 

inte får redovisa det som en avsättning vill de att det ska finnas en tvingande 

tilläggsupplysning om den uppskjutna skatten. BFN har av förenklingsskäl inte ställt upp 

några krav på tilläggsupplysningar och dessutom påpekar de att i K2-företagen är det relativt 

ovanligt med höga belopp för uppskjuten skatt.  

 

4.1.8 Redovisning av pågående arbeten 

K2-reglerna har två alternativ för hur pågående arbeten ska redovisas vid löpande räkning. 

Enligt huvudregeln, punkt 6.12 (2008:1), ska inkomster redovisas som en intäkt i takt med att 

arbetet utförs och material levereras eller förbrukas. Alternativregeln, punkt 6.13 (2008:1), 

säger däremot att företagen får redovisa en inkomst när företaget fakturerar kunden för utfört 

arbete och material. Även vid fast pris finns det en huvudregel, punkt 6.15 (2008:1), och en 

alternativregel, punkt 6.21 (2008:1). Enligt huvudregeln ska en inkomst redovisas som en 

intäkt om företaget kan beräkna uppdragsinkomsten, färdigställandegraden på balansdagen 

och de utgifter som uppkommit och återstår för att slutföra uppdraget. Alternativregeln tillåter 

redovisning av intäkt när arbetet väsentligen är fullgjort.  

 

Engström (2009) har tagit upp skillnader som uppstår när företag tillämpar de olika reglerna. 

Vid redovisning av de fasta priserna visar han att huvudregeln kommer att påverka resultatet 

positivt medan alternativregeln förbättrar balansräkningen med samma belopp. Skillnaden för 

arbete som utförts på löpande räkning är att huvudregeln ger ett positivt resultat och 

alternativregeln ett negativt. Han hävdar att det kan bero på eftersläpning i faktureringen. Då 

det finns flera alternativ att välja mellan anser Engström (2009) att BFN har misslyckats med 

att förenkla för företagen i den här frågan. BFN frångår försiktighetsprincipen och tar istället 

influenser från IAS 11, Entreprenadavtal. Om företag får möjlighet att välja mellan olika 

alternativ öppnar det upp möjligheterna till en bättre redovisning.  

 

I remissvaren (2007) framkommer det missnöje med begreppet ”när arbetet väsentligen är 

fullgjort”. De anser att det kommer att uppkomma tolkningsproblematik och leda till onödiga 

tvister. Danielsson (personlig kontakt 2010-04-13) ser det som ett problem att ingen faktiskt 

vet vad begreppet ”när arbetet väsentligen är fullgjort” betyder. Flera (Remissvar 2007) har 

gett förslag på att istället använda samma begrepp som skatterätten, det vill säga att företagen 
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får redovisa när en slutlig ekonomisk uppgörelse är gjord, vilket innebär 30 dagar efter 

slutbesiktning. Det skulle leda till en konsekvent tillämpning, särskilt då alternativregeln har 

kommit till på grund av en samordning mellan redovisning och beskattning.  Danielsson 

(personlig kontakt 2010-04-13) hävdar att det finns en stor risk att Skatteverket och företagen 

kommer ha olika tolkningar av begreppet, han förklarar att ”det är ett tydligt exempel på när 

förenkling leder till oklarhet”.  BFN (Remissvar 2007) är medvetna om att det skulle vara en 

förenkling att använda samma begrepp men deras motiv att inte ha samma uttryck är 

emellertid för att den skattemässiga tidpunkten kan inträffa väldigt sent. Det finns rättsfall där 

bedömningen vad en slutlig ekonomisk uppgörelse betyder och det är när den sista fakturan 

blivit betald. Det kan ta upp till ett halvår, vilket innebär att det kan dröja länge innan 

intäktsredovisning kan ske. Det skulle då strida mot den inriktning som BFN har, att alla 

intäkter ska redovisas när alla risker och förmåner har övergått. BFN har i vägledningen 

beskrivit begreppets innebörd närmare för att göra det enklare att tolka och förstå begreppet. 

  

4.1.9 Tilläggsupplysningar 

Företag som tillämpar K2 behöver endast lämna tilläggsupplysningar som är obligatoriska 

enligt ÅRL. De behöver inte upplysa om sådana krav som ställs upp i ÅRL för att uppnå 

rättvisande bild. Företagen behöver inte heller beskriva redovisningsprinciperna utan det 

räcker att de upplyser om att de använder sig av K2-regelverket. (Månsson & Ohlson 2008) 

 

De enda upplysningskrav som ställs utöver ÅRL är att företagen ska ange vilken regel som 

tillämpas vid fastställande av tjänste- och entreprenaduppdrag, punkt 19.3 (2008:1), samt om 

företaget beaktar restvärde när de skriver av en tillgång, punkt 19.2 (2008:1). 

 

SCB (Statistiska centralbyrån) anför i remissvaren (2007) att K2-reglerna har färre 

tilläggsupplysningar än annan normgivning, men de mest grundläggande upplysningarna 

finns fortfarande kvar. Det innebär att företagen fortfarande har ett fullgott underlag för att 

kunna producera ekonomisk statistik. Däremot har kritik från andra (Remissvar 2007) riktats 

om det verkligen är väsentligt för intressenterna att läsa om företagets sjukfrånvaro. BFN 

håller med den här kritiken, de tycker inte heller att mindre företag ska behöva upplysa om 

detta. Emellertid är det en lag i ÅRL (5 kap 18a §) som måste följas. BFN har framfört sina 

åsikter om en lagändring på flera ställen, bland annat i utredningen om enklare redovisning.  
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Ericson och Törning (2006) har 2005 granskat 96 stycken 10/24-företags
2
 årsredovisningar, 

det vill säga företag som faller inom ramen för K2. Bland annat har de tittat på om företagen 

uppfyller de krav som årsredovisningen ställer när det gäller upplysningar om vilka 

värderingsprinciper företagen använder för tillgångar, avsättningar och skulder. Slutsatsen 

blev den att ”generellt kan sägas att om företaget lade lika mycket krut på sina 

värderingsprinciper som man gör på noten om sjukfrånvaron så hade vi inte haft speciellt 

mycket att anmärka på” (Ericson & Törning 2006 s 29). 

 

4.2 Är K2 olagligt? 

K2-reglerna inskränker ÅRL genom flera av dess förenklingsregler. BFN har fått mycket 

kritik på grund av detta då företag hävdar att BFN inte kan förbjuda dem att följa ÅRL 

(Remissvar 2006 & 2007). BFN försvarar sig genom att de inte alls förbjuder företag att 

använda sig av ÅRL, men de får då inte använda sig av de övriga förenklingsreglerna i K2 

(Remiss 2007). De får istället tillämpa de mer komplicerade reglerna i K3. Enligt Eriksson 

(skriftlig kontakt 2010-03-23) kommer K3-reglerna inte inskränka ÅRL. Ett annat alternativ i 

dagsläget är givetvis att använda sig att de gamla normgivningsreglerna (Drefeldt & 

Lundqvist 2008).  

 

Per Thorell (2006) fick i uppdrag av BFN att utreda om det nya regelverket för K2 inskränker 

mot lagar i ÅRL. Han har undersökt om BFN har rätt att, i ett allmänt råd, inskränka eller 

utvidga lagar. Han har även utrett om BFN har rätt att villkora en regels tillämpning av att 

också en annan regel tillämpas, i det här fallet hela K2.  

 

Thorell (2006) förklarar att ÅRL är en ramlag och att innehållet snarare vänder sig till 

normgivare än till de enskilda företagen eftersom det är normgivarna som utvecklar regler för 

företagen. Han förklarar att den kompletterande normgivningen inte endast utgör en tolkning 

av ÅRL utan är snarare en egen reglering som begränsas av lagens ramregler.  

 

Ett exempel som tas upp av Thorell (2006) är att K2 förbjuder aktivering av egenupparbetade 

immateriella tillgångar. Enligt 4 kap 2 § ÅRL är detta tillåtet. Han påpekar dock att RR 15, 

                                                 
2
 Tidigare 3 kap 8 § ÅRL, Företag som under de senaste två räkenskapsåren i medeltal har haft högst 10 

anställda och där tillgångarnas nettovärde enligt fastställd balansräkning för det senaste räkenskapsåret uppgår 

till högst 24 miljoner kronor.  
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Immateriella tillgångar, säger att företagen i vissa fall skall aktivera utgifter. De företag som 

tillämpar RR 15 är således tvingade att aktivera vissa slags utgifter. Thorell hävdar att 

eftersom RR har rätt att göra en får-regel i ÅRL tvingande borde även K2 ha rätt att förbjuda 

den. Han påpekar att K2 faktiskt är frivilligt för företagen och därför blir det här inget 

problem.  

 

Thorell (2006) diskuterar även om BFN har rätt att förbjuda avvikelser från K2, då det kan ses 

som en tvingande reglering. Han gör paralleller till IFRS där IAS 1 punkt 14 säger att företag 

som använder sig av IFRS ska upplysa om avvikelsens syfte. IAS 1 punkt 17 tillåter dock 

avvikelser i extremt sällsynta fall, i praktiken förekommer emellertid inte det här. K2 har ställt 

upp liknande regler men de tillåter inga avvikelser överhuvudtaget. Om företag inte vill 

tillämpa en viss regel i K2 kan de istället välja det mer avancerade K3.  

 

Thorell (2006) anser inte att K2 skulle strida mot lagreglerna i ÅRL. Danielsson (Remissvar 

2007) kritiserar att BFN har grundat sin inställning om K2 inskränker ÅRL endast på en 

persons uppfattning. Dessutom är det en uppfattning som fått mycket kritik eftersom den är 

dåligt underbyggd. Eriksson (skriftlig kontakt 2010-03-23) tillbakavisar Danielssons 

påstående och påpekar att deras beslut även bygger på andra experters utlåtande och deras 

egen analys. 

 

Ingblad och Lundqvist (Remissvar 2007) riktar också kritik mot Thorell. De hävdar att 

Thorell inte överhuvudtaget berör sådana fall då BFN:s normer går emot en lagregel. 

Lundqvist (muntlig kontakt 2010-04-22) anser att det är skillnad att inskränka och bryta mot 

ÅRL. Hon gör den bedömningen att det inte är korrekt att bryta mot ÅRL. Företag som följer 

ÅRL på alla punkter ska kunna göra det utan att bli dömd i domstol. Lundqvist och Ingblad 

(Remissvar 2007) förklarar att Thorell inte heller berör när reglerna är tvingande kan de, om 

det skulle ge en skatteeffekt, ses som ett brott mot Regeringsformen. Thorells utredning 

saknar därför relevans för K-projekten. 

 

Lundqvist (muntlig kontakt 2010-04-22) ger flera exempel på när K2 bryter mot ÅRL. Enligt 

ÅRL skall alla anläggningstillgångar skrivas av under nyttjandeperioden och K2 tillåter att 

nyttjandeperioden kan fastställas till fem år, oavsett hur lång nyttjandeperioden egentligen är. 

ÅRL säger att den redovisningsskyldige ska beakta samliga förpliktelser, men K2 förbjuder 

informella avsättningar. Hon nämner även att schablonbeloppen som finns i K2 är satta efter 
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väsentlighetskriterier som inte finns i ÅRL. De kan vara väsentliga för vissa företag men 

samtidigt oväsentliga för andra.  

 

Cederlund och Gabre (Remissvar 2007) framför också sin kritik mot Thorells utlåtande. De 

ser inte utlåtandet som objektivt. De hävdar att BFN som normgivare och statlig myndighet 

inte kan sätta sig över lagstiftaren genom att inskränka lagar. Danielsson (personlig kontakt 

2010-04-13) tycker även han att det är fel att en statlig myndighet ska gå in och styra och 

ställa i lagen. Han förklarar att ett företag ska kunna använda sig av ÅRL även fast det är litet. 

Om lagstiftaren vill något annat är det upp till denne att ändra i lagen. Han känner sig inte 

trygg med att en statlig myndighet har möjlighet till detta.  

 

Enligt utredningen om enklare redovisning (Regeringen 2008) kan inte lagstiftningen som 

ensam grund vara underlag för ett bokslut i ett enskilt företag utan de är och bör vara 

hänvisade till den kompletterande normgivningen. De poängterar, liksom Thorell, att BFL och 

ÅRL är ramlagar och frågor som likaväl kan hanteras av den kompletterande normgivningen 

ska också höra hemma där.  Istället för att lagstifta är det bättre att ta fram kompletterande 

normgivning då denna process är snabbare, smidigare och mer flexibel. BFN ska aktivt verka 

för att regler utformas så att de möter de informationsbehov som finns. BFN:s K-projekt är 

just det regelpaket som företagen behöver i sina årsbokslut, de påpekar att BFN tagit över 

lagstiftarens regleringsroll gentemot företagen och ser inte det som något negativt.       

 

4.3 Debatten om K2 

Danielsson (personlig kontakt 2010-04-13) poängterar att de standardiserade 

uppställningsformerna i K2 är en grund till förenkling. Han ser K2 som ett ledstångsregelverk, 

det har den fördelen att användaren vet exakt hur denna ska tillämpa reglerna. Den största 

fördelen med K2, som både Danielsson (ibid) och Törning (muntlig kontakt 2010-04-21) 

påpekar, är emellertid att reglerna är samlade på ett och samma ställe, till skillnad från de 

utspridda reglerna som finns idag. Nilsson (skriftlig kontakt 2010-03-25) anmärker däremot 

att även fast reglerna är samlade på samma ställe, så behöver det inte bli enklare för företagen. 

Han förklarar att det typiska K2-företaget idag inte sitter med alla olika rekommendationer 

och allmänna råd även om de känner till dessa. De sitter snarare med ett urval av regler och 

med ett sådant strukturerat material behöver K2-regelverket inte leda till förenkling. 
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Törning (muntlig kontakt 2010-04-21) anser att den stora fördelen med K2 är att den inte 

tillåter några valmöjligheter. Om ett företag tillämpar K2 måste de tillämpa det fullt ut. 

Thorell (2008) diskuterar att det i allmänhet är positivt att de problem som finns när företag 

har flera valmöjligheter till god redovisningssed minskas. Företag som uppfyller ett tvingande 

regelverk uppfyller automatiskt god redovisningssed. Däremot finns det problem när företag 

inte har några valmöjligheter. Danielsson (personlig kontakt 2010-04-13) ser till exempel att 

bygg- och fastighetsbolag inte kommer att kunna använda sig av K2-regelverket. För 

byggföretag finns problemet med vinstavräkningsspridningen och fastighetsbolagen får inte 

ha något restvärde på sina fastigheter, vilket de oftast har i Stockholmsregionen.  

 

Lundqvist (muntlig kontakt 2010-04-22) tycker inte att K2-regelverket är en förenkling för 

företagen. Personligen tycker hon att regelverket är svårläst och komplext. Hon tycker inte att 

reglerna är enklare än de normer som finns idag. Istället borde det fokuseras på att slopa 

bokföringsskyldigheten för mindre aktiebolag och istället ha en deklaration, om det är det som 

ska uppnås. ”För det är ungefär vad K2 är” (Lundqvist muntlig kontakt 2010-04-22).  

 

4.3.1 Den administrativa bördan 

Claes Eriksson (skriftlig kontakt 2010-03-23) från BFN förklarar att BFN själva inte har gjort 

några analyser om förenklingssyftet har blivit uppfyllt. Tillväxtverket håller för närvarande på 

med en mätning om de administrativa bördorna har minskat för K2-företagen. Utredningen är 

dock inte klar i skrivande stund. Danielsson (personlig kontakt 2010-04-13) förklarar däremot 

att det kommer att vara svårt att mäta effekterna av hur K2 påverkar den administrativa 

bördan i företagen, om inte nästintill omöjligt. Effekterna kommer bli synliga först om fyra-

fem år men han tror det kommer bli billigare för företagen, dock endast en marginell skillnad.  

 

Börsvik, Magnusson och Prytz (2009) kritiserar hur enklare regler skulle leda till en minskad 

administrativ börda hos företagen. Dagens utveckling går mot att småföretagare outsourcar en 

stor del av sin administration. Mycket av arbetet överlåts till revisorer. Det nya regelverket 

kommer inte att ge företagarna någon vinst utan snarare tvärtom. De kommer därför att bli 

ännu mer beroende av revisorerna. Även Danielsson (personlig kontakt 2010-04-13) kritiserar 

BFN då de har som mål att göra det enklare för företagen. Han berättar att mer än 90 % av de 

mindre företagen i Sverige inte gör sin egen årsredovisning. En stor del av mindre företag 

kommer alltså inte beröras av förenklingsarbetet. Däremot förklarar Törning (muntlig kontakt 
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2010-04-21) att BFN inte behöver ta hänsyn till vem det blir enklare för, det är alltid någon 

som gör den löpande bokföringen och årsredovisningen. Att det sedan blivit mer vanligt med 

att en redovisningskonsult gör arbetet är för att det är mest effektivt för företagen.  

 

4.3.2 Grunderna för K2:s redovisning 

Törning (muntlig kontakt 2010-04-21) ser det som positivt att det kommer att finnas ett 

huvudregelverk, K3, och att det även finns ett lättnadsregelverk, K2. Det är bra för företagen 

att ha två alternativ att redovisa efter. Om företagen tillämpar ett lättnadsregelverk blir det 

vissa genvägar och inte helt korrekt. Däremot blir det enklare för företagen, vilket hon tycker 

är bra. Danielsson (personlig kontakt 2010-04-13) förklarar att K2 i grunden är regelbaserad 

och K3 är principbaserad. Det här blir ett problem för redovisningsbranschen eftersom de 

sköter den största delen av redovisningen i Sverige. Det här leder alltså inte till en förenkling 

för företagen utan endast en försvåring för redovisningsfolket då regelverken har olika 

strukturer. Törning (muntlig kontakt 2010-04-21) tycker inte det här är ett stort problem då 

redovisningsbranschen redan är van vid att ha flera regelverk i huvudet samtidigt. Lundqvist 

(muntlig kontakt 2010-04-22) ser ett annat problem med att K2 är regelbaserat. Om företag 

stöter på problem med transaktioner som K2 inte behandlar får de inte söka vägledning 

utanför regelverket. Hade K2 istället varit principbaserat skulle företaget kunna tillämpa ett 

annat system för tolkning av normerna.  

 

Lundqvist (muntlig kontakt 2010-04-22) anser att BFN borde ha inväntat SME. För 

närvarande diskuterar EU hur direktivet ska ändras för att möjliggöra en tillämpning av SME. 

Sverige borde ha avvaktat och sedan använt SME och gjort en förenkling av det regelverket 

för K2-företagen. Fördelen är att då skulle regelverken bygga på samma grunder. Hon tycker 

även att BFN borde ha inväntat andra utredningar så som SamRoB och utredningen om 

enklare redovisning. Hon poängterar att vi har haft samma redovisningsregler i många år och 

ser inga nackdelar med att de skulle ha fått vara kvar några år till.  

 

Danielsson (personlig kontakt 2010-04-13) understryker att det är bra att K2 bygger på 

försiktighetsprincipen, det vill säga att K2 inte tillåter värdering till verkligt värde. Dels har 

det sedan länge varit en stark tradition i Sverige och hur verkligt värde räknas fram är oftast 

en svår process. De mindre företagen har inte den kompetensen att de kan beräkna verkligt 

värde utan det är en bra förenkling med försiktighetsprincipen. Även Törning (muntlig 
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kontakt 2010-04-21) anser att det är bra att K2 bygger på försiktighetsprincipen eftersom de 

flesta företag i Sverige faktiskt använder sig av anskaffningsvärde. Lundqvist (muntlig 

kontakt 2010-04-22) tar upp att det är lämpligt för mindre företag att ha ett visst inslag av 

försiktighet men hon poängterar att utvecklingen inom IFRS tar bort försiktighetsprincipen 

mer och mer.  

 

4.3.3 God redovisningssed och rättvisande bild 

Danielsson (personlig kontakt 2010-04-13) förklarar att K2 automatiskt uppfyller god 

redovisningssed eftersom det faktiskt är antaget. Problemet är att det materiella innehållet kan 

vara bristfälligt, men det spelar ingen roll, BFN:s allmänna råd blir alltid god redovisningssed. 

Lundqvist (muntlig kontakt 2010-04-22) anser inte att god redovisningssed får bryta mot 

ÅRL, som hon tycker att K2 gör på vissa områden. Nilsson (skriftlig kontakt 2010-03-25) 

förklarar att även en rättvisande bild uppfylls genom att BFN har fastslagit något. Lundqvist 

(muntlig kontakt 2010-04-22) berättar att rättvisande bild definieras som att gällande lagar 

och rekommendationer följs. Eftersom K2 är en rekommendation kan det inte påstås att 

företag som följer K2 inte ger en rättvisande bild av sin redovisning.  

 

Engström (2009) hävdar att BFN i K2-reglerna inte använt sig av uttrycket rättvisande bild en 

enda gång. Det leder i sin tur till att regelverket bryter mot EG:s fjärde bolagsdirektiv, där det 

står att en årsredovisning ska bygga på en true and fair view. BFN har valt att åsidosätta 

begreppet och istället basera reglerna på försiktighetsprincipen. Det leder till förenklingar då 

värdering till verkligt värde bygger på uppskattningar och subjektiva antaganden. Engström 

(2009) påpekar dock att rättvisande bild smyger sig in på ett ställe i regelverket, då företagen 

kan välja olika alternativ när de värderar pågående arbeten. Han menar på att frågetecknen 

angående rättvisande bild och det fjärde bolagsdirektivet måste klaras ut. Han går så långt i 

sin diskussion att han föreslår att frånta BFN sitt lagstiftande ansvar att utveckla god 

redovisningssed. På så vis skulle länken mellan ÅRL och de allmänna råden brytas och det 

skulle bli förtydligat att de allmänna råden inte är kopplade till lagstiftningen.  

 

Månsson och Ohlson (2008) har inte samma åsikt som Engström. De hävdar att kvaliteten på 

redovisningen aldrig blir så dålig av K2 att redovisningen inte uppfyller rättvisande bild. 

Däremot påpekar de att i situationer som är oklara om K2 uppfyller rättvisande bild borde 

företagen lämna tilläggsupplysningar även fast det inte ställs som krav i K2-regelverket. 
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Eriksson (skriftlig kontakt 2010-03-23) påpekar att BFN:s uppfattning är att om företag 

tillämpar K2 följer de också god redovisningssed och därmed uppnås även rättvisande bild. 

 

4.3.4 K2:s intressenter 

Månsson och Ohlson (2008) tar upp att när företagen ska välja mellan regelverken måste de 

väga förenklingarna i K2 mot att intressenten av årsredovisningen kan känna sig osäker 

angående om den förenklade redovisningen ger lika bra information av företagets resultat och 

ställning, som de mer komplicerade reglerna i K3 gör. De diskuterar att de lite större 

företagen som dock klassas som mindre företag borde pröva om K2 ger en redovisning som är 

överensstämmande med ÅRL:s krav på rättvisande bild. De hävdar att om så inte är fallet, 

borde de här företagen avstå från att tillämpa K2.  

 

Thorell (2008) anser att ett tvingande regelverk har en positiv inverkan på intressenterna i 

företagen. Företaget förväntas att följa regelverket och innehållet i redovisningen kommer att 

bedömas därefter. Valet av det regelverk som företaget väljer att tillämpa ses som ett kontrakt 

mellan företaget och intressenterna. 

 

Danielsson (personlig kontakt 2010-04-13) förklarar att K2 inte i alla lägen ger bra 

information till intressenterna om företaget. ÅRL är till för att ge intressenterna bra 

information och beslutsunderlag. K2 ställer inte samma krav på information som ÅRL gör, 

det kan till och med ibland bli vilseledande information. Som exempel tas avskrivningar upp. 

Om ett företag köper en maskin i december får de göra en avskrivning på hela året. Det är att 

tillåta en transaktion som är ologisk, det är tillåtet att bokföra en kostnad som egentligen inte 

existerar. Dock anser han att K2 ger, trots sina brister, en bra redovisning i nio fall av tio. 

Lundqvist (muntlig kontakt 2010-04-22) tar upp att det är en risk för företag, som tillämpar 

K2, att årsredovisningen inte ger tillräckligt bra beslutsunderlag vid försäljning av företaget. 

Det kan vara svårt att fatta beslut utifrån den finansiella informationen som ges av 

årsredovisningen. Dessutom blir det svårare för intressenterna när K2 och K3 bygger på olika 

principer. Det kan vara svårt att ställa om sig och analysera två helt olika årsredovisningar.  

 

Utifrån ett informationsperspektiv anser Danielsson (personlig kontakt 2010-04-13) att det 

inte blivit enklare för företagen, snarare endast en förändring. K2 har valt att ta bort vissa 

tilläggsupplysningar, problemet blir då att de externa intressenterna får mindre information 
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om företaget. Det är inte heller tidskrävande för företaget eftersom deras programvara gör det 

här automatiskt. Lundqvist (muntlig kontakt 2010-04-22) är också skeptisk till att färre 

upplysningskrav skulle leda till förenkling. Hon ifrågasätter vem det skulle vara enklare för. 

Törning (muntlig kontakt 2010-04-21) tycker att det är en förenkling när företaget inte längre 

behöver förklara och beskriva sina värderingsprinciper. Däremot har det en negativ effekt för 

läsaren till årsredovisningen. Det förutsätter att intressenterna måste vara insatt i hur K2-

regelverket fungerar för att kunna använda årsredovisningen som beslutsunderlag. Hon ser 

emellertid inte det som något problem, om några år kommer de flesta veta vad K2 innebär. 

 

Handelshögskolan vid Göteborgs universitet (Remissvar 2007) anser att BFN närmare borde 

koppla sig till SME istället för att ta fram egna svenska regler. De ifrågasätter hur K2 

förenklar för användaren, och vilken av användarna som åsyftas. Syftet med förenkling ska 

inte försvåra kommunikationen mellan användarna. Törning (muntlig kontakt 2010-04-21) 

påpekar att de företag som har ett behov att bli jämförda internationellt automatiskt kommer 

att välja K3-regelverket eller IFRS.  

 

4.3.5 K2 i ett framtidsperspektiv 

Törning (muntlig kontakt 2010-04-21) tycker det är bra att det sker en förändring bland 

redovisningsreglerna. Dagens regler är gamla och komplexa, särskilt för mindre företag. 

Därför har det varit nödvändigt att se över normgivningen. Att det tagit så lång tid är dock en 

effekt av att BFN får för lite pengar för att sköta det arbete som de har fått i uppdrag av 

lagstiftaren ordentligt.   

 

K2 har i dagsläget inte haft någon genomslagskraft hos företagen i Sverige (Kristoffersson 

2009). I en undersökning har KPMG granskat hur många företag som har börjat tillämpa K2. 

Av 154 företag i urvalet föll 47 stycken bort, av de 97 resterande företagen var det ingen som 

hade börjat tillämpa K2. Det kan bero på att företag inväntar K3 eller att de är rädda för att K2 

kommer ändras när SamRoB och andra utredningar blir klara. Det finns även tveksamheter 

inom revisionsbyråerna som gör att de inte driver på en ändrad redovisning. Lundqvist 

(muntlig kontakt 2010-04-22) påpekar att det alltid är tryggt att ligga kvar i gamla normer. 

När K3 kommer finns det risk att företag inser att det regelverket är för svårt och att de ändå 

måste tillämpa K2-regelverket. 
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Danielsson (personlig kontakt 2010-04-13) ser det som ett problem att redovisningsbranschen 

inte har hängt med i utvecklingen. Det finns för många som tycker det är besvärligt och bökigt 

att lära sig nya regler när de är bekväma och väl insatta med de äldre reglerna. Han tror att K-

regelverken blir obligatoriska inom en snar framtid, det kan röra sig om ett till två år. Då kan 

det bli skarpt läge för redovisningsbranschen, de måste lära sig flera regelverk samtidigt.  

 

Danielsson (personlig kontakt 2010-04-21) anser att det främsta alternativet för de mindre 

företagen kommer att vara K2. Sedan finns det givetvis vissa företag som K3 passar bättre för. 

Törning (muntlig kontakt 2010-04-21) är tveksam till huruvida företag kommer att välja K2 

eller K3 i framtiden. Hon tror att det kommer spela stor roll hur K3 kommer att vara 

utformad. Om det är ett litet företag och om det inte skulle kosta för mycket, väljer företaget 

kanske K3 då det ger en bättre redovisning än vad K2 gör.  

 

LRF (Lantbrukarnas Riksförbund) anser att K2, så länge den inte är harmoniserad med 

inkomstskattelagen, inte kommer att medföra några förenklingar. De misstänker att det till 

och med i vissa fall kan medföra administrativ börda. Även Svenskt Näringsliv påpekar att K2 

omöjligtvis kan leda till förenkling när skattereglerna ser ut som de gör idag. De hävdar också 

att K2-reglerna kan leda till negativa effekter för företagen på beskattningsområdet. 

(Remissvar 2007) 

 

4.4 SamRoB 

Utredningen om sambandet mellan beskattning och redovisning inleddes 2004. Enligt 

utredningsdirektivet ska utredningens förslag leda till att den administrativa bördan för 

företagen inte blir allt för stor. Direktivet vill även att det ska finnas något slags samband för 

reglerna mellan redovisningen och beskattningen så att en transaktion inte behandlas helt 

olika inom ramen för de båda områden. Dock får ett samband inte hindra utvecklingen av 

redovisningen och försämra dess kvalitet. (SamRoB 2008) 

 

SamRoB (2008) har lagt fram två huvudsakliga förslag. Det materiella sambandet mellan 

redovisningen och beskattningen ska avskaffas och ska ersättas av regler om 

beskattningstidpunkten i Inkomstskattelagen (IL). Det andra förslaget innebär att företag som 

redovisar obeskattade reserver under fritt eget kapital ska ta upp de obeskattade vinsterna till 

beskattning.  Det materiella sambandet återfinns främst idag i 14 kap 2 § IL och 14 kap 4 § 
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IL. Det innebär att god redovisningssed och räkenskaperna ligger till grund för beskattningen 

om inget annat följer av särskilda regler i IL. 

 

4.4.1 Det materiella sambandet 

Utredningen har flera orsaker till att avskaffa det materiella sambandet men främst grundas 

beslutet på att utvecklingen inom redovisningen har gått mot en riktning mot ett minskat 

materiellt samband. Det har blivit allt vanligare att det finns särskilda redovisningsprinciper 

för en juridisk person. Den internationella redovisningen är mindre lämpad att ligga till grund 

för beskattningen. Redovisningen kommer i fortsättningen att bygga på fyra olika regelverk 

för olika kategorier av företag.  Skattereglerna skulle bli väldigt omfattande och svåra att 

tillämpa om de måste anpassas till respektive kategori. Reglerna måste hålla konstitutionellt. 

Idag finns reglerna att hämta från allmänna råd eller föreskrifter från normgivare eller från 

internationella organ. Det kan ifrågasättas om deras ställning som fastställande av god 

redovisningssed kan förenas med grundlagens krav att skattelagstiftning ska ges i form av lag, 

det vill säga stiftas av riksdagen. (SamRoB 2008) 

 

I förslaget (SamRoB 2008) tas det upp hur viktigt det är att regler och regelsystem görs så 

enkla som möjligt för företag. Det materiella sambandet har den fördelen att det blir enklare 

för företag att tillämpa ett sådant system i praktiken. Det är en allmän uppfattning att om 

företag använder samma regler för beskattningen som för redovisningen blir det enklare och 

de administrativa kostnaderna minskar. Om företagen behöver göra ett separat skatterättsligt 

bokslut ökar kostnaderna för experthjälp. Det påverkar särskilt mindre företag som har 

begränsat med resurser för administrativt arbete och relativt få externa intressenter i 

förhållande till större företag.  

 

Det materiella sambandet har också en negativ inverkan på redovisningen. Inom 

redovisningen finns det en stor valmöjlighet då det ofta finns flera redovisningsmetoder som 

är förenliga med god redovisningssed. Utredningen påpekar att företag ofta kan antas välja 

den redovisningsmetod som minimerar skattekostnaden och då kan kvaliteten på 

redovisningen försämras. Det påverkar i sin tur externa intressenters möjlighet att jämföra 

olika företag och göra egna bedömningar när redovisningen inte har skett på ett 

ändamålsenligt sätt. Ett av de tyngsta argumenten mot avskaffandet av det materiella 
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sambandet blir dock att det finns en risk att den administrativa bördan ökar för företagen. 

(SamRoB 2008)  

  

En viktig del av redovisningen är att den ska ge en rättvisande bild av företags resultat och 

ställning. Då verkligheten många gånger är komplex ställer redovisningen krav på hög 

kunskap och administrativt stöd vilket kan kräva stora resurser hos företag. För att göra det 

enklare inom redovisningen finns den så kallade väsentlighetsprincipen. Per automatik finns 

även väsentlighetsregeln i beskattningen genom det materiella sambandet. Avskaffandet av 

det materiella sambandet påverkar skattereglernas komplexitet om det inte finns någon 

väsentlighetsregel. Därför har utredningen föreslagit att en allmän väsentlighetsregel ska 

införas i IL. Utredningen har också föreslagit konkreta belopps- och relationsbestämda regler 

som i stor utsträckning bygger på de förenklingsregler som finns i K2-regelverket.  Reglerna 

har som utgångspunkt att ge företagen en lättnad i det administrativa arbetet. (SamRoB 2008) 

 

Det är frivilligt att tillämpa en högre kategoris regler inom K-regelverken och därför ställs 

företagen inför svåra beslut som bygger på antaganden och bedömningar. De måste överse 

fördelarna med respektive regelverk, vilket som ger lägsta administrativa kostnader, lägsta 

finansieringskostnader och vilket alternativ som blir förmånligast ur ett skatteperspektiv . Ett 

mål för skattelagstiftningen är att den ska vara neutral. Det innebär att lagstiftningen inte ska 

påverka enskildas handlande. Till exempel vid val av företagsform, om företag ska expandera, 

investeringsbeslut och beslut om ett företag ska noteras på börsen eller inte. Utredningen ser 

att ett framtida materiellt samband skulle innebära att skattelagstiftningen kommer att få svårt 

att uppnå sitt neutralitetsmål.   Problematiken med att ett kategoriserat system ska ligga till 

grund för beskattningen gör att det skulle leda till långa och komplicerade tvister i 

skattedomstolarna och därigenom öka kostnaderna för båda företag och myndigheter. 

Utredningen ser det som ett tungt vägande skäl mot att behålla det materiella sambandet. 

(SamRoB 2008) 

 

4.4.2 SamRoB och K2 

Vilken effekt förslaget kommer att ge på K2-företagen är relativt svårbedömt enligt 

utredningen. Det har främst med att göra att K2-företagen idag har många valmöjligheter 

inom redovisningen. Det finns många skillnader hur dessa företag samordnar redovisningen 

med beskattningen. Utredningen anser dock i sin sammanlagda bedömning att K2-företagen, 
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liksom andra företag, kommer att dra nytta av de förenklingsregler som föreslås. Vid förslaget 

att samla reglerna i IL gör utredningen den bedömningen att K2-företagen kommer att få 

motsvarande samordning som gäller för redovisningsreglerna, de samlas på ett och samma 

ställe. Om det materiella sambandet avskaffas styrs beskattningen inte längre av 

räkenskaperna och god redovisningssed. De nya reglerna om obeskattade vinster kommer att 

påverka K2-företagen men den administrativa börda som dessa regler bär med sig kan vägas 

upp mot att det i praktiken blir en samordning av reglerna. (SamRoB 2008) 

 

En av de största fördelarna med att behålla ett materiellt samband vore att det skulle öka 

förutsättningarna för att minska den administrativa bördan och därmed dessa kostnader. Det 

förutsätter dock inte att ett avskaffande av det materiella sambandet skulle leda till att den 

administrativa bördan ökar. Det som istället blir avgörande är hur beskattningen sammanfaller 

med reglerna i redovisningen. Är det fallet kommer den administrativa bördan automatiskt 

minskas. (SamRoB 2008) 

   

SamRoB:s (2008) förslag innebär att de nya reglerna i IL så långt det är möjligt ska 

samordnas med K2-reglerna. Det innebär att principerna för redovisningen och beskattningen 

för K2-företag även kommer att ligga till grund för beskattningen i större företag, som 

tillämpar andra redovisningsprinciper. Förslaget som lämnats överensstämmer dock inte helt 

med reglerna i K2. Orsaker till det är att utredningen och BFN har haft olika uppfattningar i 

vissa frågor och att vissa av reglerna i K2 inte kommit förrän utredningen i stort sett avslutat 

sitt arbete. Skillnaderna är inte stora, men det är utredningens tanke att reglerna i K2 eller att 

beskattningsreglerna ska ändras så de sammanfaller med varandra.  

 

Det finns oro att det i framtiden kommer bli oväntade skillnader mellan K2 och beskattningen. 

Utredningen påpekar dock att BFN borde ha som uppgift att hålla ihop regelsystemen. Även 

fast beskattningen idag är underordnad redovisningen finns det tendenser att mindre företag 

följer utslag av skattedomstolar. Utredningen anser att samordningen mellan beskattningen 

och redovisningen kommer att fortsätta vara stark med de nya reglerna som föreslagits. Den 

stora skillnaden kommer bli att de mindre företagens redovisning kommer följa skattereglerna 

istället för tvärtom, som det är idag. (SamRoB 2008) 

 

Törning (muntlig kontakt, 2010-04-21) förespråkar en frikoppling mellan redovisningen och 

beskattningen. Redovisningen ska leva sitt eget liv och inte vara påverkad av skatteregler. 
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Hon har däremot förståelse för att K2 innehåller en del skatteregler eftersom det ska vara 

förenklat för företagen. Dessutom påpekar hon att BFN från början trodde att K2 skulle ligga 

till grund för beskattningen men hon anser att SamRoB kom med en helt annan uppfattning. 

Törning har förhoppningen att SamRoB:s förslag inte ska gå igenom. Hon tror att det skulle 

bli dyrare för företagen om förslaget går igenom. Däremot, om det skulle bli så att 

redovisning och beskattning sammanfaller med varandra, att det skulle vara likadana regler, 

skulle de administrativa kostnaderna minska för företagen. Det skulle vara en trygghet för 

företagen att veta att det som finns i redovisningen även gäller på andra ställen. Även 

Lundqvist (muntlig kontakt 2010-04-22) anser att det vore bättre med en frikoppling mellan 

redovisningen och beskattningen. Vid en transaktion måste det utredas om det föreligger ett 

samband eller inte, därför skulle det vara enklare att ha en frikoppling. Dessutom skulle 

kvaliteten på redovisningen bli bättre. 

 

Börsvik, Magnusson och Prytz (2009) förklarar hur företags kostnader relaterat till taxeringen 

under de senaste åren har ökat. Enligt Skatteverket beror ökningen på krångligare skatteregler 

och ökade kostnader för att deklarera moms. Enligt Skatteverkets statistik från 2005 kostar 

momshanteringen de svenska företagen 6,3 miljarder kronor varje år. Det är en ökning med 

1,9 miljarder kronor från 1993. Det är främst småföretagarnas kostnader för att deklarera 

moms som har ökat. Börsvik, Magnusson och Prytz (2009) kritiserar regeringen i sitt 

förenklingsarbete om SamRoB och K-regelverken. Den största förenklingen som skulle leda 

till mest kostnadsbesparingar för småföretagare är enklare momsregler.      

 

Danielsson (personlig kontakt 2010-04-13) tror inte, med 100 % säkerhet, att SamRoB:s 

förslag om att avskaffa det materiella sambandet kommer att gå igenom. Han förklarar att det 

är så många olika remissinstanser som har sågat förslaget, de flesta tycker inte det är bra helt 

enkelt. Även Törning (muntlig kontakt 2010-04-21) poängterar att SamRoB har blivit sågat av 

remissinstanserna. Däremot vet hon inte vart förslaget ligger idag. 
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5 Analys 

I nedanstående kapitel förs det en diskussion kring det insamlade empiriska materialet 

tillsammans med den teoretiska delen. Huvudsakligen diskuteras det vilka sorters 

förenklingar som påverkar företagen. Sedan förs en koppling till intressenterna perspektiv av 

K2:s förenklingsregler. Vidare analyseras de åsikter som finns kring K2:s inskränkning mot 

ÅRL.  

 

5.1 Medför K2 en inskränkning av ÅRL? 

Ett omdiskuterat ämne är huruvida K2:s inskränkning av ÅRL är rätt. I Per Thorells (2006) 

utlåtande diskuterar han de begränsningar som K2 ger genom att förbjuda en får-regel, alltså 

en inskränkning. Han anser att BFN har rätt att inskränka ÅRL och förklarar att K2 faktiskt är 

frivilligt. Lundqvist förklarar att Thorell däremot inte tar upp de fall då K2 bryter mot ÅRL, 

till exempel när K2 inte tillåter avsättning av informella förpliktelser samtidigt som ÅRL 

anger att den redovisningsskyldige ska beakta samtliga förpliktelser. Hon tycker det är 

orimligt att ett företag som följer ÅRL på alla punkter kan komma att bli dömd i en domstol. 

Även Danielsson anser att alla företag, oavsett storlek, ska ha rätt att tillämpa ÅRL. Han 

känner en oro att en statlig myndighet har möjlighet att sätta sig över lagen. 

 

Vi är kritiska mot BFN:s försvar att de inte alls förbjuder företag att använda sig av ÅRL. De 

hävdar att i dagsläget kan företag använda andra regler och i framtiden använda de mer 

komplicerade reglerna i K3. Det är inget bra argument för att göra inskränkningar av ÅRL. Ett 

företag som vill använda ett alternativ som är tillåtet enligt ÅRL men förbjudet i K2 gör att 

företaget måste använda komplicerade regler till hela sin redovisning. Anledningen till att 

BFN har gjort inskränkningar i ÅRL är för att minska alternativ för företag och göra det 

enklare för dem. Människor i redovisningsbranschen har kritiserat och ifrågasatt BFN för att 

de har gjort inskränkningar i ÅRL. En förenkling ska inte inskränka en lag. Däremot är det 

intressant att se att utredningen om enklare redovisning (Regeringen 2008) tycker det är 

tillåtet för en statlig myndighet att ta över lagstiftarens roll. De anser att det skulle leda till att 

normgivningsprocessen blir snabbare och flexiblare.  

 

BFN har fått kritik för att företagen i K2 är tvungna att uppge företagets sjukfrånvaro. BFN:s 

försvar är att den upplysningen är lag enligt ÅRL och måste följas. När BFN brutit mot ÅRL i 
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andra avseenden har de försvarat med att det är på grund av förenkling för företagen. Att 

upplysa om sjukfrånvaro är i vissa fall komplicerat och det skulle underlätta om det inte var 

ett krav i K2. BFN har istället för att frångå ÅRL lagt fram förslag på lagändring. Vi tycker att 

det här är en bättre lösning än när de tar över lagstiftarens roll. Vi tycker det är underligt att 

BFN inte har tänkt på det här sättet på andra områden där det funnits problematik kring ÅRL.  

 

5.2 God redovisningssed och rättvisande bild  

Våra intervjupersoner har förklarat att när ett allmänt råd från BFN blir godkänt uppfyller det 

automatiskt god redovisningssed och rättvisande bild och det är inget som kan ifrågasättas. De 

anser däremot att innehållet självklart kan kritiseras. Rättvisande bild är i många fall 

ihopkopplat med hur många valmöjligheter företaget har att redovisa en transaktion på. Ju fler 

alternativ som finns desto större möjlighet har företaget att anpassa sin redovisning och uppnå 

en rättvisande bild. BFN har av förenklingsskäl tagit bort många av företagens valmöjligheter 

i K2-regelverket. Vi tycker inte att företagen längre har samma möjlighet att påverka sin 

redovisning som de hade innan. Det är däremot inte bara vid valmöjligheter som K2 kan ge en 

missvisande redovisning. Till exempel skrivs en byggnads ekonomiska livslängd av efter 

Skatteverkets regler och inte vad som är redovisningsteoretiskt rätt. Det är ett tydligt exempel 

på när K2 influeras av skatteregler.  

 

Det kan ha varit svårt för företag att veta innan K2-regelverket trädde i kraft om de verkligen 

uppfyllde god redovisningssed och rättvisande bild i sin redovisning. Orsaken till det är för att 

det finns många olika regler och alternativ att välja mellan. Det blir en förenkling för 

företagen när de nu inte behöver vara osäkra eftersom K2, och de övriga K-regelverken, 

automatiskt uppfyller kraven på god redovisningssed och rättvisande bild. Ett problem blir 

emellertid att företagen kommer redovisa olika rättvisande bild beroende på vilken kategori 

de tillhör. Evans et al (2005) har diskuterat det här problemet ur ett internationellt perspektiv. 

Dels minskar jämförbarheten mellan företag som redovisar olika rättvisande bild och 

problemet är då att det är svårt för intressenterna att lita på årsredovisningen. I och med K-

regelverken kommer det här även synas i svensk redovisning. Det kommer att bli fyra olika 

sorters rättvisande bild och alla är korrekta. Det gör det svårare för företagens intressenter 

eftersom de måste vara insatta i vad god redovisningssed och rättvisande bild är i respektive 

regelverk. 
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Enligt 2 kap 3 § 1st ÅRL måste företagen lämna tilläggsupplysningar om det behövs för att 

uppnå rättvisande bild. Enligt K2-regelverket behöver företagen inte göra detta. Vi anser att 

det är en förenkling för företagen då de inte behöver överväga vad som kanske inte är en 

rättvisande bild, eftersom det faktiskt uppfylls automatiskt om de följer K2-regelverket. Det 

negativa blir däremot att intressenterna inte får lika bra inblick i företaget. Om företaget har 

haft problem med hur en transaktion som inte finns beskriven i K2 ska redovisas borde de ge 

upplysningar om hur företaget har löst problemet och vart de har vänt sig för att finna 

vägledning.  

 

Engström (2009) hävdar att BFN åsidosatt begreppet rättvisande bild och istället byggt K2-

regelverket på försiktighetsprincipen. Han poängterar att det leder till förenklingar för 

företagen eftersom de inte behöver göra några uppskattningar till verkligt värde. Även våra 

intervjupersoner, som har uttalat sig i frågan, anser att BFN gjort rätt i att använda sig av 

försiktighetsprincipen. Vi anser också att det blir enklare för företagen att basera sin 

redovisning på försiktighetsprincipen då de inte behöver göra egna antaganden.  Däremot ser 

vi problemen med att årsredovisningen kan ge bristande information till intressenterna. Bland 

annat behöver en finansiell anläggningstillgång i vissa fall inte skrivas ner, trots att den inte är 

värd något för företaget. Det ger dålig information till intressenterna när företaget redovisar 

tillgångar som egentligen inte har något värde. Det finns dessutom flera schablonregler som 

gör bilden av verkligheten väldigt förenklad. Bland annat är väsentlighetsbeloppen fastställda 

och avskrivningstiden för anläggningstillgångar får fastställas till fem år, det gör att  

informationen kan bli missvisande.  

 

När företagen redovisar pågående arbeten har de möjlighet att redovisa efter två olika 

alternativ. Det öppnar upp för en mer rättvisande bild. Här har BFN gått emot hur de tidigare 

tänkt när de har minskat de olika valmöjligheterna. BFN har hela tiden försvarat deras regler 

med att det ska bli enklare för företagen genom att inte tillåta alternativ. Det känns underligt 

att de helt plötsligt frångår det. Dessutom har de förändrat definitionen i alternativregeln (p 

6.21 BFNAR 2008:1). Numera finns ett begrepp som inte funnit tidigare, ”när arbetet 

väsentligen är fullgjort”. Kritik har framförts att BFN inte använt samma begrepp som 

skattereglerna. Den här regeln ser inte vi leda till någon förenkling överhuvudtaget för 

företagen. Dels genom att de har olika valmöjligheter men framförallt de tolkningsproblem 

som kommer att uppstå i och med ett nytt begrepp. Det känns väldigt konstigt när K2 är 
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skatteinfluerat att BFN här väljer att frångå ett begrepp som alla vet vad det innebär och som 

är tagen från skatterätten.  

 

Det intressanta med att K2 automatiskt uppfyller god redovisningssed är att definitionen av 

vad god redovisningssed är kommer att ändras i framtiden. Idag är god redovisningssed inte 

bara BFN:s allmänna råd utan även en förekommande praxis hos företagen. Det innebär att 

företagen faktiskt har möjlighet att inte tillämpa regler i allmänna råd som de inte anser är bra. 

Det kan finnas olika god redovisningssed för en och samma transaktion vilket gör att företag 

istället kan välja att tillämpa praxis. BFN kommer därmed få ökat ansvar över den goda 

redovisningsseden.  

 

5.3 Administrativa kostnader 

Danielsson påpekar att över 90 % av de mindre svenska företagen outsourcar sin redovisning. 

BFN:s syfte är att göra det enklare för företagen. Inte någonstans diskuterar de om det blir 

enklare för företagen när de flesta i själva verket inte gör sin egen redovisning. Törning 

förklarar däremot att det här problemet ska BFN inte behöva ta hänsyn till eftersom det alltid 

är någon som gör redovisningen. Vi anser att företag som helt outsourcar sin redovisning inte 

kommer att påverkas av BFN:s förenklingsregler. Resterande företag, dels de som sköter sin 

löpande bokföring men även de som sköter hela sin redovisning, kommer att påverkas av K2:s 

förenklingsregler. Om det i sin tur skulle leda till mindre administrativa kostnader är något 

som tiden får utvisa. 

 

Sveriges ambition är att minska de administrativa kostnaderna med 25 % till 2010 

(Regeringen 2008). K-regelverken tillsammans med bland annat SamRoB är några av de 

projekt som ska leda till mindre administrativa kostnader för företagen. Problemet är att det 

finns ett stort gap mellan vad regeringen presterar och vad företagen efterfrågar. Börsvik, 

Magnusson och Prytz (2009) påpekar att de förenklingsåtgärder som de mindre företagen 

efterfrågar är enklare momsregler, förenklingar inom arbetsrätt, myndighetsrapportering och 

sänkta arbetsgivaravgifter. Vi anser att om företagen hade haft ett stort behov av enklare 

regler genom K2 så borde fler företag i dagsläget ha börjat tillämpa K2-reglerna. Det 

framkommer i KPMG:s undersökning, även fast undersökningen omfattade ganska få företag, 

att inget av företagen hade börjat tillämpa K2-reglerna.  
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Att reglerna blir samlade på samma ställe skulle kunna minska de administrativa kostnaderna. 

Det har tagit lång tid för Sverige att utveckla redovisningsregler till de mindre företagen. Det 

har alltid fokuserats på de större företagen och sedan har reglerna anpassats för att bättre 

kunna tillämpas hos mindre företag. K2:s regler har däremot endast utvecklats efter mindre 

företags behov. När företagen inte behöver leta efter valmöjligheter för att hitta det bästa 

alternativet för sin redovisning minskar den tid företaget behöver lägga ner. Kunskapen om 

redovisning i mindre företag är ofta begränsad och därför blir det enklare när alla regler är 

samlade på samma ställe.  

 

5.4 K-regelverken  

Företag som tillhör en kategori har alltid möjligheten att välja en högre kategoris regelverk 

(BFN 2010d). Företagen måste därför överväga för- och nackdelar med respektive regelverk. 

Vi tror inte att tyngdpunkten av valet kommer att ligga på företagen själva utan det kommer 

förmodligen vara revisorer som avgör vilken kategori företaget ska välja. Valmöjligheten som 

finns ger företagen en möjlighet att anpassa sin redovisning till vad som passar just dem.  

 

Vi anser att problem kan uppstå när företagen växer och inte längre ryms inom det regelverk 

de faktiskt redovisar inom. Det innebär en stor förändring för företagen om de måste lära sig 

att tillämpa mer avancerade regler. Dessutom blir skillnaden stor mellan regelverken när de 

inte bygger på samma grund, regelbaserat i K2 respektive principbaserat i K3. Om företaget 

ser en expansion inom en snar framtid väljer de förmodligen automatiskt K3-regelverket. 

Däremot finns problemen när expansionen inte är förutsedd och sker flera år framåt i tiden. I 

jämförelse med dagens regler använder mindre och större företag samma regler i större 

utsträckning. Även fast det har en negativ effekt att mindre företag använder avancerade 

regler har det fördelen att de inte behöver ändra sin redovisning efter hur de expanderar. 

 

K-regelverken är frikopplade från varandra. Det går att ändra en regel i till exempel K3 utan 

att K2-regelverket blir påverkat. Om det i dagsläget skulle behövas en ny regel för stora 

företag kan det finnas risk att de mindre företagen blir påverkade av det. Vi anser att de nya 

K-regelverken löser det här problemet. 

 

Det har varit diskussioner kring huruvida K2-regelverket har kommit i rätt tid. Det finns flera 

pågående utredningar som kan komma att påverka reglerna i K2. Det skulle inte bli enklare 



 

 

 55 

för företagen om de behöver lära sig nya regler om några år igen. Däremot är det ovisst i 

vilken utsträckning utredningarna kommer att förändra K2. Blir det mindre förändringar 

påverkar det inte företagen speciellt mycket.  

 

5.4.1 Alternativet K3 

Företag som tillämpar K2-regelverket måste tillämpa det fullt ut (p1.4 BFNAR 2008:1). Om 

en transaktion inte finns beskriven i K2 ska företagen hitta liknande transaktioner i 

regelverket och använda sig av den regeln (p1.6 BFNAR 2008:1). K3 kommer att bli ett mer 

avancerat regelverk som innehåller regler som på ett bättre sätt beskriver olika transaktioner. 

Vi tror att det kan bli problem när företagen inte har möjlighet att söka vägledning i K3 när en 

transaktion inte finns behandlad i K2. Företag kan då redovisa samma transaktion på olika 

sätt. Om företag kunde vända sig till K3 om en transaktion finns beskriven där skulle 

företagen redovisa lika och olika tolkningar skulle inte uppstå. Fördelen med att företag 

endast får tillämpa K2 är självklart att de endast behöver vara insatta i K2 för att lösa 

redovisningsproblem.  

 

K2 rymmer en väldigt stor grupp av företag, ca 90 % av alla företag i Sverige (Regeringen 

2008). Då är frågan om K2 verkligen passar alla dessa företag, förmodligen inte. För det 

första inskränker K2 ÅRL i flera avseenden och de företag som till exempel faktiskt vill 

aktivera egenupparbetade immateriella tillgångar kommer då inte ha en möjlighet att tillämpa 

K2. Även Danielsson har påpekat att K2 inte kommer vara möjligt att tillämpas av bygg- och 

fastighetsbolag. De här företagen kan i flera fall vara mindre företag som har behov av en 

enklare redovisning. Däremot på grund av begränsningar som finns i K2 kommer de bli 

tvingade att tillämpa K3. Det leder till en orättvis behandling av företag i samma storlek 

beroende på vilken bransch de tillhör. Om företagen måste tillämpa de mer avancerade 

reglerna i K3 kan det leda till att företagens administrativa kostnader ökar. Däremot om BFN 

skulle ha tillåtit till exempel egenupparbetade immateriella tillgångar och funktionsindelad 

resultaträkning skulle K2-regelverket ha blivit väldigt omfattande. De reglerna påverkar i sin 

tur andra regler och det kan bli svårt att uppnå en förenkling för företagen. Även om vissa 

företag missgynnas av K2:s regler är det ändå majoriteten av de minsta företagen som kan ta 

del av förenklingen.  
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Relativt stora företag kommer ha möjlighet att tillämpa K2-reglerna. Om de nuvarande 

gränsvärdena ändras kommer 97 % av Sveriges företag ha möjlighet att tillämpa K2 

(Regeringen 2008). Det är extremt många av Sveriges företag och det kan finnas en risk att de 

här företagen väljer K2 för att göra det enklare och få mindre administrativa kostnader. 

Däremot ger K2 en sämre redovisning än K3 och då de större företagen har fler intressenter 

än de mindre vill de givetvis också att redovisningen ska ge intressenterna bra information. 

Därför kommer antagligen de flesta större företag inom K2 att tillämpa K3 och det här blir då 

inget problem. 

 

5.5 Internationell standard? 

Om K2 skulle vara en del av en internationell standard skulle jämförbarheten mellan företag i 

olika länder öka. Det har inte diskuterats speciellt mycket kring vilket behov K2-företagen har 

av att kunna bli jämförda internationellt. Evans et al (2005) påpekar även att internationellt 

har det varit praktiker och akademiker som drivit debatten om en internationell standard för 

mindre företag, inte intressenterna och företagen själva. Hos de K2-företag som faktiskt har 

flera relationer till länder utanför Sverige kan det finnas ett behov av att kunna bli jämförda. 

Den lösning som har diskuterats är att i så fall tillämpa K3. Problemet där blir emellertid att 

K3 inte är totalt internationell utan har svenska anpassningar i sig. Det skulle då kunna 

missgynna utländska intressenter, de skulle inte helt förstå företagets årsredovisning. Det 

skulle även kunna missgynna företagen själva. Att intressenter inte förstår årsredovisningen 

har en negativ påverkan på företaget. Företagen sätts i en situation där de inte har möjligheten 

att ge alla intressenter den informationen de vill ha. Däremot påpekar Marton (2010) att även 

om det sker en förändring och samma regler gäller för alla, finns det tendenser att reglerna 

tolkas efter respektive lands tidigare erfarenheter och regler.  

 

Eftersom K2-regelverket inte bygger på SME kommer inte heller IASB:s föreställningsram 

omfatta K2-företagen. Evans et al (2005) diskuterar att stora och mindre företag har olika mål 

med sin redovisning. Det är därför inte rimligt att K2-företagens redovisning skulle bygga på 

principer som är utformade efter noterade företag. Det skulle inte heller leda till någon 

förenkling för företagen.  

 

K2-regelverket är anpassat efter svenska skatteregler och lagar. Om Sverige istället hade fått 

en internationell standard för de mindre företagen hade skillnaden mellan redovisning och 
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beskattning blivit betydligt större. Det skulle kräva mer administrativt arbete i företaget, att 

behöva göra två helt olika redovisningar. Det skulle även kräva en förändring i de svenska 

lagarna inom redovisningsområdet.  

 

5.6 SamRoB och K2 

SamRoB är en utredning som, ifall den går igenom, kommer att påverka K2-företagens 

redovisning. Den stora fördelen är att de flesta regler i SamRoB är byggda på K2-regelverket. 

Det gör att redovisningen inte kommer att skilja sig från beskattningen i lika stor utsträckning 

som den kommer att göra för de andra kategorierna av företag. Ett avskaffande av det 

materiella sambandet innebär i praktiken att det blir frikopplat mellan redovisningen och 

beskattningen. I förslaget finns det emellertid skillnader från K2-regelverket som gör att den 

administrativa bördan skulle kunna öka för K2-företagen. 

 

 Den stora fördelen för K2-regelverket är att reglerna är samlade på ett och samma ställe. 

SamRoB ser samma fördel genom att de samlar alla beskattningsregler på samma ställe. Idag 

är reglerna byggda på det materiella sambandet vilket innebär att beskattningen styrs av 

räkenskaperna och god redovisningssed. Det betyder att även beskattningsreglerna blir 

komplicerade och utspridda.  

 

Ifall SamRoB inte skulle gå igenom skulle det betyda att det materiella sambandet kvarstår. 

Om ett företag tillämpar K2-regelverket följer de automatiskt god redovisningssed vilket 

skulle innebära att K2 kan ligga till grund för det materiella sambandet för dessa företag. 

Fördelen blir att företagen inte behöver leta på flera ställen efter vad god redovisningssed är. 

Däremot finns det flera undantag i Inkomstskattelagen som kräver en annorlunda redovisning 

i beskattningen.  

 

Ett av de största skälen till att avskaffa det materiella sambandet är att redovisningen för olika 

storlekar av företag kommer att skilja sig åt när det endast finns K-regelverken att välja 

mellan. Det kommer att innebära att det finns fyra olika goda redovisningsseder beroende på 

vilket regelverk företaget tillämpar. Ur skattesynpunkt blir det här komplicerat. Däremot ser 

vi att problemet redan finns idag då alternativen är många och det kan finnas flera olika goda 

redovisningsseder för en och samma transaktion. Den problematik som SamRoB (2008) ser 

med ett kategoriserat system som grund för beskattningen är att det kan leda till långa och 
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komplicerade tvister i skattedomstolar. Det leder till ökade kostnader för både företag och 

myndigheter.  

 

Skattelagstiftningen i Sverige har som mål att vara neutral (SamRoB 2008). Om det finns fyra 

olika goda redovisningsseder och det materiella sambandet kvarstår kan det finnas incitament 

hos företag att välja den kategori som ger förmånligast alternativ ur skattesynpunkt. Om 

SamRoB:s förslag skulle gå igenom skulle det istället bli lika beskattningsregler för alla 

företag, oavsett storlek. Det skulle innebära att det inte längre finns skäl hos företag att välja 

en redovisningsmetod som minskar skattekostnaden samtidigt som den skulle kunna ge en 

minskad kvalitet på redovisningen.  

 

Ett av SamRoB:s (2008) argument med att avskaffa det materiella sambandet är att reglerna 

måste hålla konstitutionellt. Utredningen ifrågasätter att normgivares fastställande av god 

redovisningssed är förenliga med grundlagens krav att lagstiftningen ska stiftas av riksdagen. 

Återigen ser vi de problem som finns när en normgivare får ansvar för lagen. Om det 

materiella sambandet kvarstår kommer BFN ha möjlighet att påverka skattelagstiftningen.  

 

Kritik mot att avskaffa det materiella sambandet är att det skulle leda till högre kostnader för 

företagen. Ett problem med det materiella sambandet är dock att företagen i varje transaktion 

måste utreda om det finns ett samband eller inte. Om reglerna är byggda på samma grunder 

tror vi inte att ett avskaffande av det materiella sambandet skulle öka de administrativa 

kostnaderna speciellt mycket för K2-företagen. Om det skulle komma nya skatteregler har det 

en negativ inverkan på företagets beroende av revisorn. De mindre företagen kan behöva stöd 

och råd i flera frågor där de har begränsad kunskap. Kostnaderna i företagen kan då öka.  

 

5.7 K2:s intressenter  

BFN har varken i K2-regelverket eller någon annanstans gjort några uttalanden om vilka 

intressenter K2 vänder sig till. BFN diskuterar hela tiden förenkling för företagen men 

intressenterna nämns inte överhuvudtaget.  

 

En av BFN:s förenklingsregler i K2 är att plocka bort flera tilläggsupplysningar. Både 

Danielsson och Lundqvist ifrågasätter hur det skulle göra det enklare för företagen när det här 

oftast sker automatiskt via ett dataprogram. Frågan blir sedan om de tilläggsupplysningar som 
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är obligatoriska enligt K2 ger intressenterna tillräckligt med bra information för att kunna 

fatta beslut. Däremot framkommer det i undersökningen av Ericson och Törning (2006) att 

företag som inte tillämpar K2 ändå inte ger upplysningar om vilka värderingsprinciper de 

använder för tillgångar, avsättningar och skulder. Därför anser vi att intressenterna inte borde 

bli speciellt påverkade av de nya reglerna om tilläggsupplysningar i K2-regelverket.   

 

BFN har som mål med sitt förenklingsarbete att minska de administrativa kostnaderna för K2-

företagen. Evans et al (2005) poängterar att istället för att reducera kostnader för företagen 

borde det fokuseras på att möta intressenternas behov. Thorell och Edenhammar (2005) 

påpekar att mindre företag har relativt enkla förhållanden i företaget och därmed har 

årsredovisningen en underordnad roll. De hävdar dock att företaget måste ge bra 

beslutsunderlag till de viktigaste intressenterna. Eierle och Haller (2009) anser att ju fler 

intressenter ett företag har desto större fördelar har företaget att redovisa mer information i 

årsredovisningen. Det är företagets plikt att se till att intressenterna blir tillfredsställda av 

informationen i årsredovisningen. K2-företagen har alltså inte i lika stor utsträckning som de 

större företagen ett behov av att redovisa mycket information. Däremot finns det vissa regler 

som är till nackdel för företaget. Bland annat försvårar K2-regelverket möjligheterna för 

intressenterna att se företags dåliga investeringar eftersom rubrikerna för av- och 

nedskrivningar har slagits ihop. Det är en ganska stor fråga för en intressent att se hur 

företaget har fattat dåliga beslut. Det resulterar i att informationen blir missvisande för 

intressenterna och K2 ställer inget krav på företaget att behöva redovisa det här. Däremot har 

de mindre företagens intressenter större möjligheter till att få information om företaget på 

andra sätt.   

 

Det finns däremot fördelar för intressenterna. Eftersom K2 inte tillåter några avvikelser 

utifrån annan normgivning anser vi att det blir enklare för intressenterna att tolka företagets 

årsredovisning när de vet att företaget följer de regler och principer som finns i K2-

regelverket. Det gör att de kan känna sig trygga i att fatta beslut när de vet att företaget endast 

tillämpar K2. Vi ser också den fördelen med K2 att det blir enklare för intressenterna att 

jämföra redovisningen mellan olika K2-företag. Det beror delvis på att uppställningarna för 

till exempel balans- och resultaträkning kommer att se likadan ut hos alla K2-företag. Ett 

företag som istället använder annan kompletterande normgivning kräver att dess intressenter 

är insatta i flera olika sorters regler. Det ger inte intressenterna samma trygghet när företaget 

har flera olika valmöjligheter vid en transaktion. Den kompletterande normgivning som 
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många förespråkat, har varit väldigt komplex för mindre företag. Det kan göra att 

informationen blir bristfällig. Det kan därför även göra att intressenterna känner sig osäkra 

och K2 kommer att kunna öka tillförlitligheten för intressenterna. Givetvis måste K2:s 

intressenter också vara insatta i regelverket för att kunna känna sig trygga. Tryggheten ökar 

också av att en intressent som är insatt i regelverket är medveten om bristerna reglerna 

medför. 

 

Ljungdahl (1999) förklarar att det ur ett företagsperspektiv är intressant att se hur företaget 

tillfredsställer sina intressenters behov. I och med att K2 inte tillåter avvikelser anser vi att 

företaget inte ges en möjlighet att välja hur de ska tillfredsställa sina intressenter. De har bara 

ett alternativ och det är K2-regelverket. K2 är i det avseendet en förenkling, företaget behöver 

inte ta hänsyn till deras olika intressenters behov. Intressenterna kan emellertid missgynnas 

när K2 inte tillåter att företagen anpassar redovisningen efter deras intressenters behov. 

Däremot finns det inget i K2 som säger att företaget inte får ge tilläggsupplysningar då de vill 

och det skulle kunna hjälpa företaget att ge sina intressenter bättre information.  

 

På grund av skattereglerna i K2 kan intressenter missgynnas vilket kan leda till konflikter 

mellan dem och företaget. Ägare till K2-företag är också intressenter men det innebär däremot 

inte att alla ägare är insatta i företaget. Är årsredovisningen deras enda källa till information 

kommer den inte att ge dem en helhetsbild av företaget och vad som har skett under året.  

 

Redovisningen kommer att bygga på olika grunder och principer beroende på vilken kategori 

ett företag tillhör. Ett K2-företag måste vara förberedd på att försvara varför de tillämpar K2-

regelverket då de ur intressenternas perspektiv ger en sämre redovisning än den mer korrekta 

K3. Det kan i sin tur leda till att intressenterna och företaget kommer att behöva ha en mer 

personlig kontakt då företaget kan få en möjlighet att ge mer information än vad 

årsredovisningen ger. Det kan göra att företaget behöver ägna mer tid åt intressenterna än om 

deras redovisning hade varit mer anpassad efter deras intressenters behov. Det kan resultera i 

att den administrativa bördan ökar.  
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6 Slutsats 

I det avslutande kapitlet redogörs den slutsats som besvarar studiens frågeställning om hur 

förenkling uppnås hos de mindre företagen. Slutsatsen bygger på de åsikter och tankar som 

framkommit under studiens gång. Kapitlet avslutas med förslag till fortsatt forskning.  

 

BFN:s syfte med K2 är att ge de mindre företagen enklare redovisningsregler. Det råder dock 

delade meningar om K2 verkligen leder till förenkling. En av våra intervjupersoner anser att 

K2 är svårläst och inte är enklare än dagens normer. De stora förenklingarna är emellertid att 

reglerna är samlade på samma ställe, inte tillåter avvikelser och minskar antalet 

valmöjligheter. K2 innebär däremot inte en förenkling för alla K2-företag. De som outsourcar 

redovisningen kommer inte att kunna dra nytta av förenklingsreglerna mer än en möjlig 

mindre kostnad från redovisningsbyrån. Om BFN skulle ha tagit hänsyn till det här, att det 

faktiskt är redovisningsbranschen som gör de flesta årsredovisningar, borde de inte ha 

utvecklat olika regler för olika kategorier av företag. Då borde det ha varit samma regler för 

alla företag och då hade det inte varit enklare för de mindre företagen. Men vi anser ändå att 

BFN har gjort rätt i att låta de mindre företagen få enklare regler. De ger dem då möjlighet att 

kunna välja att sköta sin redovisning då det inte längre känns som en omöjlig uppgift.  

 

Företagen har inte i lika stor utsträckning efterfrågat enklare redovisningsregler som bland 

annat enklare momsregler. Vi anser däremot att K2 är ett steg i rätt riktning i förhållande till 

hur komplexa reglerna har varit innan. Däremot kan det ifrågasättas varför det inte har 

fokuserats mer på de åtgärder som de mindre företagen har efterfrågat. 

 

BFN har gjort det enklare för de mindre företagen genom att inskränka vissa regler i ÅRL. 

Redovisningsbranschen är kritisk till att en statlig myndighet får inskränka en lag. Det har 

framförts åsikter om att alla företag, oavsett storlek, ska kunna tillämpa ÅRL. Däremot anser 

BFN att de har rätt att göra inskränkningar av ÅRL eftersom K2 är frivilligt. Hur blir det då 

när ett företag som följer K2-regelverket och samtidigt bryter mot ÅRL, kan de dömas i en 

domstol? Det är något som framtiden får utvisa.  

 

SamRoB:s förslag om att avskaffa det materiella sambandet är ett bra initiativ till att anpassa 

skatteregler efter redovisningens utveckling. Redovisningen går i riktningen mot fyra olika 
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regelverk och till följd därav också fyra olika goda redovisningsseder. Därför finns det behov 

av att beskattningen ska vara frikopplad från redovisningen och därmed lika för alla. 

SamRoB:s förslag har emellertid blivit sågat av de flesta inom redovisningsbranschen. Vi 

hoppas däremot att beskattningen går i den riktningen att det sker en frikoppling mellan 

redovisning och beskattning för att få ett neutralt skattesystem i Sverige.  

 

Det innebär förenkling för K2-företagen när de själva inte behöver avgöra vad som är god 

redovisningssed. Det leder också till en trygghet för intressenterna, när de vet att K2-företagen 

endast tillämpar K2-reglerna. Emellertid försvinner praxis-tillämpningen av god 

redovisningssed. Det här kan påverka K2-företagen negativt då utvecklingen av redovisningen 

kan hämmas när den inte anpassas efter förändringar i omvärlden. Det blir istället BFN som 

får ansvaret när det gäller den goda redovisningsseden. Om BFN har begränsade resurser och 

inte hänger med i utvecklingen kommer det i framtiden bli svårare för företagen att redovisa 

transaktioner som det nuvarande regelverket inte täcker.  

 

K2 är inte öppen för de företag som tvingas att tillämpa K3 på grund av olika skäl. De företag 

som vill tillämpa valmöjligheter som finns i ÅRL men som K2 förbjuder och de företag som 

behöver kunna bli jämförbara internationellt kommer förmodligen att välja K3. K2-

regelverket innehåller många begränsningar som påverkar vilken information företaget ger till 

sina intressenter. Att K2 skulle tillfredsställa alla sina intressenters behov ser vi som nästintill 

omöjligt. Företagen har inte längre samma möjlighet att anpassa årsredovisningen efter vad 

företaget vill redovisa när regelverket är tvingande. För att ge intressenterna bättre 

information kan de lämna tilläggsupplysningar om vad de själva anser är missvisande i 

årsredovisningen, men det är inget som K2-regelverket ställer som krav. Däremot kräver det 

extra arbete hos K2-företagen men det kan förbättra förtroendet hos företagets intressenter när 

de får en bättre bild av verkligheten.  

 

Det innebär förenkling för företagen när de endast får tillämpa K2-regelverket. Det underlättar 

även för intressenterna när de kan känna sig trygga med att företaget inte har möjlighet att 

söka vägledning utanför regelverket. Det kan emellertid leda till negativa konsekvenser både 

för företagen och intressenterna. Om en transaktion inte finns beskriven i K2-regelverket eller 

dess vägledning kan det resultera i att K2 rymmer olika tolkningsalternativ, vilket inte är 

BFN:s syfte med förenkling. Redovisningen kan skilja sig åt mellan olika K2-företag 
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beroende på tolkningsproblem. Lösningen är även här att företagen har möjlighet att lämna 

tilläggsupplysningar. 

 

När redovisningen bygger på olika kategorier beroende på företagets storlek kan det bli 

problem när K2-företagen expanderar. Eftersom K2 och K3 bygger på olika grunder blir det 

svårt för företag som måste byta regelverk att anpassa redovisningen efter nya regler. Det är 

däremot i dagsläget svårt att avgöra hur stora skillnaderna kommer att vara eftersom K3 inte 

är fastställt. Det hade varit enklare för företagen om K2 hade varit ett förenklingsregelverk till 

K3 och därmed också byggt på samma principer och grunder. Det skulle även underlätta för 

företagets intressenter och redovisningsbranschen. BFN hade lyckats bättre med förenkling 

för alla, inte bara företagen, om K2 och K3 hade byggt på samma grund.  

 

K2 är skatteinfluerat och det gör att informationen kan ge ett sämre beslutsunderlag till 

intressenterna. Det är även svårt att avgöra till vem eller vilka av intressenterna K2 faktiskt 

vänder sig till. K2 innehåller flera schablonregler och klara uppställningar av hur balans- och 

resultaträkningen ska se ut. Det finns även flera exempel på hur företag ska redovisa olika 

transaktioner. Allt detta för att göra det enklare för företag att tillämpa K2. Det ger företagen 

en möjlighet att själva förstå och göra sin egen redovisning. Däremot kan K2 ge en sämre 

redovisning men det är priset företagen får betala för att uppnå förenkling.  

 

6.1 Förslag till fortsatt forskning 

Genom vår studie har vi upptäckt flera intressanta frågor att studera: 

 

- Idag tillämpas K2-reglerna av väldigt få företag. Därför skulle det vara intressant att 

undersöka vilka sorters företag som i framtiden kommer att välja K2-regelverket? Hur 

kommer reglerna i K2 påverka utfallet om företaget väljer K2 eller det komplicerade 

regelverket K3?  

 

- K2-regelverket sägs ge en sämre redovisning till intressenterna än dagens 

normgivning. Det kan i framtiden finnas behov av en undersökning om hur K2:s 

intressenter blir påverkade av den nya årsredovisningen. Har redovisningen blivit 

sämre och i så fall påverkat deras beslut? 
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8 Bilagor 

 

Bilaga 1: BFNAR 2008:1 
 
Kapitel 1 – Tillämpning 

 

1.4. Detta allmänna råd ska tillämpas i sin helhet och utan avvikelse.  

 

1.6. Är en fråga inte reglerad i detta allmänna råd ska företaget söka vägledning i följande ordning:  

a) Regler i detta allmänna råd som behandlar liknande frågor.  

b) Grundläggande redovisningsprinciper enligt 2 kap. 4 § första stycket årsredovisningslagen 

(1995:1554) och grundläggande principer i detta allmänna råd (se kapitel 2).  

 

Kapitel 2 – Grundläggande principer 

 

2.1. Ett företag får avvika från de grundläggande redovisningsprinciperna som anges i 2 kap. 4 § första stycket 

årsredovisningslagen (1995:1554) endast när det anges i detta allmänna råd.  

 

Upplysningar om avvikelser enligt 2 kap. 4 § andra stycket andra meningen årsredovisningslagen (1995:1554) 

behöver inte lämnas.  

 

Avvikelse från fortlevnadsprincipen  

 

2.2. Ett företag som har beslutat att avveckla verksamheten ska ta hänsyn till beslutet när balansräkningen och 

resultaträkningen upprättas, trots det som anges i 2 kap. 4 § första stycket 1 årsredovisningslagen (1995:1554).  

 

Avvikelse från konsekvent tillämpning  

 

2.3. Ett företag får ändra princip för värdering till någon av de metoder som anges i detta allmänna råd, trots det 

som anges i 2 kap. 4 § första stycket 2 årsredovisningslagen (1995:1554).  

Den nya metoden ska tillämpas framåt i tiden.  

 

Den nya metoden får endast tillämpas på nya transaktioner, med undantag av punkt 6.11.  

 

Avvikelse från periodiseringsprincipen  

 

2.4. Ett företag behöver inte periodisera inkomster och utgifter som var för sig understiger 5 000 kronor, trots det 

som anges i 2 kap. 4 § första stycket 4 årsredovisningslagen (1995:1554).  

 

 

Kapitel 3 – Årsredovisningens utformning 

 

3.3. Förvaltningsberättelsen ska upprättas enligt den uppställningsform och med de rubriker som anges i punkt 

4.1.  

 

Resultaträkningen och balansräkningen ska upprättas enligt de uppställningsformer och med de rubriker, 

underrubriker, summerings-rader och poster som anges i punkterna 4.3 och 4.5 trots det som anges i 3 kap. 3 § 

första stycket årsredovisningslagen (1995:1554). Ett företag som tillämpar detta allmänna råd får inte lägga till 

andra rubriker, underrubriker, summeringsrader eller poster än de som finns i uppställningsformerna eller slå 

samman poster trots att 3 kap. 4 § andra–fjärde styckena samma lag ger möjlighet till det. Benämningen av 

posterna i uppställningsformerna får anpassas om det bättre beskriver postens innehåll. 

 

En rubrik, underrubrik, summeringsrad eller post får utelämnas om det inte finns något att redovisa.  

 

 

Kapitel 6 – Rörelseintäkter 
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6.12. Enligt huvudregeln ska en inkomst från ett uppdrag på löpande räkning redovisas som intäkt i takt med att 

arbete utförs och material levereras eller förbrukas.  

 

Intäkten är värdet av det arbete som utförts och det material som levererats eller förbrukats under 

redovisningsperioden. Värdet ska beräknas utifrån det pris som avtalats med kunden.  

 

6.13. Enligt alternativregeln ska en inkomst från ett uppdrag på löpande räkning redovisas som intäkt i takt med 

att företaget fakturerar för utfört arbete och levererat eller förbrukat material.  

 

Intäkten är det fakturerade värdet under förutsättning att företaget inte fakturerar senare än vad som motiveras av 

affärsmässiga skäl.  

 

6.15. Enligt huvudregeln ska en inkomst från ett uppdrag till fast pris redovisas som intäkt om företaget på ett 

tillförlitligt sätt kan beräkna  

 

a) uppdragsinkomsten,  

 

b) färdigställandegraden på balansdagen, och  

 

c) de utgifter som uppkommit och de utgifter som återstår för att slutföra uppdraget.  

 

Intäkten ska redovisas även om punkt 6.4 första stycket a inte är uppfylld. 

 

Räkenskapsårets intäkt ska baseras på färdigställandegraden på balansdagen, minskad med under tidigare 

räkenskapsår redovisade intäkter från uppdraget. 

 

6.21. Enligt alternativregeln ska en inkomst från ett uppdrag till fast pris redovisas som intäkt när arbetet 

väsentligen är fullgjort.  

 

Kapitel 7 – Rörelsekostnader 
 
7.5. En utgift som kan hänföras till en specifik inkomst ska redovisas som kostnad samma räkenskapsår som 

företaget redovisar inkomsten som intäkt.  

 

7.9. Återkommer varje räkenskapsår samma slag av utgift, som inte är personalutgift, får utgiften redovisas som 

kostnad det räkenskapsår företaget normalt erhåller faktura eller gör en utbetalning enligt avtal eller liknande 

handling om  

 

a) utgiften kan antas variera högst 20 procent mellan åren, och  

 

b) varje räkenskapsår belastas med en årskostnad.  

 

Första stycket b gäller inte det första året regeln tillämpas på en utgift.  

 

Kapitel 10 – Immateriella och materiella anläggningstillgångar 

 
10.3. En egenupparbetad immateriell anläggningstillgång får inte redovisas som tillgång trots att 4 kap. 2 § 

årsredovisningslagen (1995:1554) ger viss möjlighet till det. Utgifter som kan hänföras till en sådan tillgång ska 

redovisas som kostnad.  

 

10.19. Avskrivning ska påbörjas det år tillgången tas i bruk. När det gäller byggnad som förvärvas får 

avskrivning påbörjas första året företaget redovisar byggnaden i balansräkningen även om den inte tagits i bruk. 

 

 Avskrivning får göras med lika stora belopp varje år oavsett om tillgången varit i bruk endast en del av 

räkenskapsåret. 

 

 Avskrivning behöver inte göras det år tillgången avyttras.  
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10.21. Avskrivning får göras genom att det totala anskaffningsvärdet skrivs av till dess tillgångens redovisade 

värde är noll kronor.  

 

Avskrivning får även göras genom att det totala anskaffningsvärdet minskat med ett fastställt restvärde skrivs av 

till dess tillgångens redovisade värde motsvarar restvärdet. Denna metod ska tillämpas på samtliga delposter av 

samma slag. Det fastställda restvärdet ska motsvara vad företaget förväntas få för tillgången efter 

nyttjandeperiodens slut efter avdrag för kostnader i samband med avyttringen. Restvärdet ska fastställas i 

anskaffningstidpunktens rådande prisnivå.  

 

Andra stycket får inte tillämpas vid avskrivning av byggnader eller om företaget tillämpar punkt 10.23, 10.24 

eller 10.26.   

 

10.22. Fastställd avskrivningsplan ska omprövas endast om nedskrivning gjorts eller om planen är uppenbart 

felaktig.  

 

10.23. Nyttjandeperioden för maskiner, inventarier och immateriella anläggningstillgångar får bestämmas till 

fem år.  

 

10.25. Mark får inte skrivas av.  

 

10.27. Nyttjandeperioden för byggnad, tillbyggnad och aktiverad ombyggnad får bestämmas till vad som följer 

av Skatteverkets allmänna råd om värdeminskningsavdrag för byggnader.  

 

10.31. Maskiner, inventarier och immateriella anläggningstillgångar med en nyttjandeperiod som uppgår till 

högst fem år ska skrivas ned om det är uppenbart att nedskrivning behövs.  

 

10.32. Maskiner, inventarier och immateriella anläggningstillgångar med en nyttjandeperiod som uppgår till mer 

än fem år ska skrivas ned om  

 

a) tillgångens nytta för företaget har minskat avsevärt till följd av en inträffad händelse 

(nedskrivningsindikation) som innebär att tillgångens funktion eller användbarhet i företaget har 

minskat, och  

 

b) tillgångens nytta för företaget inte kan antas bli återställd senast två år efter det att 

nedskrivningsindikationen inträffade.  

 
10.33. Vid nedskrivning ska tillgången skrivas ned antingen till det värde tillgången skulle ha haft om 

avskrivning skett med en nyttjandeperiod på fem år eller till det verkliga värdet, om det värdet uppenbart är 

lägre.  

 

Företaget får skriva ned tillgången till ett högre värde än det värde tillgången skulle ha haft om avskrivning skett 

med en nyttjandeperiod på fem år, om företaget kan visa att tillgången har ett högre verkligt värde.  

 

10.37. Företag som tillämpar detta allmänna råd får inte skriva upp andra anläggningstillgångar än byggnad och 

mark trots att 4 kap. 6 § årsredovisningslagen (1995:1554) ger viss möjlighet till det.  

 

Kapitel 11 – Finansiella anläggningstillgångar 
 
11.2. En finansiell tillgång som företaget avser inneha längre tid än 12 månader efter balansdagen är en finansiell 

anläggningstillgång.  

 

Flera överlåtbara värdepapper och fondandelar som innehas för riskspridning (en värdepappersportfölj) ska 

klassificeras som en finansiell anläggningstillgång om portföljen är avsedd att innehas längre tid än 12 månader 

efter balansdagen.  

 

11.17. Är värdet på en finansiell anläggningstillgång noll kronor på balansdagen ska tillgången alltid skrivas ned 

till noll kronor. Överstiger värdet noll kronor behöver nedskrivning inte göras om tillgångens värde understiger 

det redovisade värdet med mindre än det lägsta av 25 000 kronor och 10 procent av det egna kapitalet vid årets 

ingång.  
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Nedskrivning ska dock alltid göras om det sammanlagda värdet på företagets finansiella anläggningstillgångar på 

balansdagen understiger deras sammanlagda redovisade värde med mer än det lägsta av 25 000 kronor och 10 

procent av det egna kapitalet vid årets ingång.  

 

Kapitel 16 – Avsättningar 

 
16.2. Ett företag ska redovisa en avsättning om  

 

a) företaget har ett åtagande till följd av avtal eller offentligrättsliga regler,  

 

b) det är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera åtagandet, och  

 

c) en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.  

 

 

16.4. En avsättning får inte göras för beräknad inkomstskatt som ska betalas i framtiden och som beror på 

skillnaden mellan å ena sidan en tillgångs, en skulds eller en avsättnings redovisade värde och å andra sidan dess 

skattemässiga värde (uppskjuten skatt).  

 

16.6. Företaget behöver inte redovisa åtaganden som avsättningar om summan av dessa kan antas understiga det 

lägsta av 25 000 kronor och tio procent av det egna kapitalet vid årets ingång.  

Första stycket gäller inte pensionsåtaganden, inklusive särskild löneskatt.  

 

16.10. Andra avsättningar än pensionsåtaganden ska nuvärdeberäknas om åtagandet kan antas vara reglerat 

senare än tio år efter balansdagen.  
 
Andra avsättningar än pensionsåtaganden får, men behöver inte, nuvärdeberäknas om åtagandet kan antas vara 

reglerat inom tio år efter balansdagen. Väljer företaget att nuvärdeberäkna en sådan avsättning ska alla 

avsättningar nuvärdeberäknas.  

 

Ett företag som tidigare inte har nuvärdeberäknat avsättningar får byta värderingsmetod till nuvärdeberäkning. 

Ett företag som nuvärdeberäknar avsättningar får endast byta värderingsmetod om det finns särskilda skäl.  

 

16.11. Vid nuvärdeberäkning enligt punkt 16.10 ska företaget använda en räntesats som motsvarar 

statslåneräntan på balansdagen, avrundad uppåt till närmast hela procenttal.  

 

Företaget får vid nuvärdeberäkning använda samma räntesats under hela den tid som respektive avsättning 

redovisas.  

 

Kapitel 19 – Tilläggsupplysningar 
 
19.2. De upplysningar om grunderna för avskrivning av anläggnings-tillgångar som företaget ska lämna enligt 5 

kap. 3 § andra stycket årsredovisningslagen (1995:1554) ska omfatta avskrivningstid för varje post.  

 

Ett företag som fördelar avskrivningen på annat sätt än linjärt ska lämna upplysning om hur avskrivningen 

fördelas.  

 

Ett företag som skriver av en tillgång till restvärdet (se punkt 10.21 andra stycket) ska lämna upplysning om det.  

 

19.3. Ett företag som utför tjänste- eller entreprenaduppdrag på löpande räkning eller till fast pris ska lämna 

upplysning om företaget tillämpar huvudregeln eller alternativregeln på respektive slag av uppdrag.  
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Bilaga 2: Årsredovisningslagen (1995:1554) 

 
Kap 1. Inledande bestämmelser 

 
3 § I denna lag betyder  

1. företag: en fysisk eller juridisk person som direkt eller indirekt omfattas av en årsredovisning, en 

koncernredovisning eller en delårsrapport, 

2. andelar: aktier och andra andelar i juridiska personer, 

3. nettoomsättning: intäkter från sålda varor och utförda tjänster som ingår i företagets normala verksamhet med 

avdrag för lämnade rabatter, mervärdesskatt och annan skatt som är direkt knuten till omsättningen, 

4. större företag: 

 

   – företag vars andelar, teckningsoptioner eller skuldebrev är upptagna till handel på en reglerad marknad eller 

en motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 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 uppgått 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, 

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

50 miljoner kronor, 

 

5. mindre företag: företag som inte är större företag, 

6. större koncerner: 

 

   –koncerner i vilka moderföretagets eller något av dotterföretagens andelar, teckningsoptioner eller skuldebrev 

är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska 

samarbetsområdet eller 

   – koncerner som uppfyller mer än ett av följande villkor:  

a) medelantalet anställda i koncernen har under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 

50, 

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

till mer än 25 miljoner kronor, 

c) koncernföretagens redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått 

till mer än 50 miljoner kronor, 
 

7. mindre koncerner: koncerner som inte är större koncerner. 

 

   Vid tillämpningen av första stycket 6 b och c ska fordringar och skulder mellan koncernföretag, liksom 

internvinster, elimineras. Detsamma gäller för intäkter och kostnader som hänför sig till transaktioner mellan 

koncernföretag, liksom förändring av internvinst. 

   Företag som avses i 2 kap. 2 § första stycket och 3 § bokföringslagen (1999:1078) ska vid tilllämpningen av 

första stycket 4–7 och 5 kap. 6 § till nettoomsättningen lägga bidrag, gåvor, medlemsavgifter och andra liknande 

intäkter. Lag (2009:34). 

 
2 kap. Allmänna bestämmelser om årsredovisning 
 

3 § Balansräkningen, resultaträkningen och noterna skall upprättas som en helhet och ge en rättvisande bild av 

företagets ställning och resultat. Om det behövs för att en rättvisande bild skall ges, skall det lämnas 

tilläggsupplysningar. 

   Om avvikelse görs från vad som följer av allmänna råd eller rekommendationer från normgivande organ, skall 

upplysning om detta och om skälen för avvikelsen lämnas i en not. Lag (1999:1112). 

 

4 § Vid upprättandet av balansräkningen, resultaträkningen och noterna skall följande iakttas:  

1. Företaget skall förutsättas fortsätta sin verksamhet. 

2. Samma principer för värdering, klassificering och indelning av de olika posterna och, i förekommande fall, 

delposterna skall konsekvent tillämpas från ett räkenskapsår till ett annat. 

3. Värderingen av de olika posterna och, i förekommande fall, delposterna skall göras med iakttagande av rimlig 

http://www.notisum.se/Rnp/SLS/LAG/19951554.htm
http://www.notisum.se/Rnp/SLS/LAG/19991078.htm#K2P2S1
http://www.notisum.se/Rnp/SLS/LAG/19991078.htm#K2P3
http://www.notisum.se/Rnp/sls/lag/19991078.htm
http://www.notisum.se/Rnp/SLS/LAG/19951554.htm#K1P3S1
http://www.notisum.se/Rnp/SLS/LAG/19951554.htm#K7
http://www.notisum.se/Rnp/SLS/LAG/19951554.htm#K5P6
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försiktighet. Detta innebär särskilt att 

 

a) endast under räkenskapsåret konstaterade intäkter får tas med i resultaträkningen, 

b) hänsyn skall tas till alla ekonomiska förpliktelser som är hänförliga till räkenskapsåret eller tidigare 

räkenskapsår, även om dessa förpliktelser blir kända först efter räkenskapsårets utgång men före upprättandet av 

årsredovisningen, och att 

c) hänsyn skall tas till värdenedgångar oavsett om resultatet för räkenskapsåret är en vinst eller en förlust. 

 

4. Intäkter och kostnader som är hänförliga till räkenskapsåret skall tas med oavsett tidpunkten för betalningen. 

5. De olika beståndsdelar som balansräkningens poster och, i förekommande fall, delposter består av skall 

värderas var för sig. 

6. Tillgångar och avsättningar eller skulder får inte kvittas mot varandra. Inte heller får intäkter och kostnader 

kvittas mot varandra. 

7. Den ingående balansen för ett räkenskapsår skall stämma överens med den utgående balansen för det närmast 

föregående räkenskapsåret. 

 

   Om det finns särskilda skäl och det är förenligt med 2 och 3 §§, får avvikelse göras från vad som föreskrivs i 

första stycket. I så fall skall upplysning om skälen för avvikelsen och en bedömning av dess effekt på företagets 

ställning och resultat lämnas i en not. Lag (2004:1173). 

 

 

3 kap. Balansräkning och Resultaträkning 

 
3 § Balansräkningen skall upprättas enligt den uppställningsform som anges i bilaga 1 till denna lag. 

Resultaträkningen skall upprättas enligt någon av de uppställningsformer som anges i bilagorna 2 och 3. 

   Byte av uppställningsform för resultaträkningen får ske endast om det finns särskilda skäl och är förenligt med 

2 kap. 2 och 3 §§. Vid sådant byte skall upplysning om skälen för bytet lämnas i en not. Lag (1999:1112). 

 

 

4 kap. Värderingsregler 
 
1 § Med anläggningstillgång förstås tillgång som är avsedd att stadigvarande brukas eller innehas i 

verksamheten. Med omsättningstillgång förstås annan tillgång. 

   Om företaget drivs av en fysisk person eller ett dödsbo, får djur i jordbruk eller renskötsel anses som 

omsättningstillgång oavsett avsikten med innehavet. Lag (1999:1112). 

 

2 § Utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten och liknande arbeten som är av väsentligt värde för rörelsen 

under kommande år får tas upp som immateriell anläggningstillgång. Detsamma gäller utgifter för koncessioner, 

patent, licenser, varumärken, hyresrätter och liknande rättigheter och tillgångar samt ersättning som vid förvärv 

av rörelse överstiger det behållna värdet av de tillgångar som förvärvats och de skulder som övertagits 

(goodwill). 

   Utgifter för företagsbildning, ökning av aktiekapitalet eller motsvarande eller för företagets förvaltning får inte 

tas upp som tillgång. Lag (1999:1112). 

 

4 § Anläggningstillgångar med begränsad nyttjandeperiod skall skrivas av systematiskt över denna period. 

   Nyttjandeperioden för en immateriell anläggningstillgång som avses i 2 § skall anses uppgå till högst fem år, 

om inte en annan längre tid med rimlig grad av säkerhet kan fastställas. Om en sådan längre avskrivningstid 

tillämpas, skall det i en not lämnas upplysning om detta. I noten skall i så fall också anges skälen för den längre 

avskrivningstiden. 

   Avskrivningar skall redovisas i resultaträkningen. Annan redovisning får dock tillämpas, om det finns särskilda 

skäl och är förenligt med 2 kap. 2 och 3 §§. Lag (2004:1173).  

 

5 § Har en anläggningstillgång på balansdagen ett lägre värde än det värde som följer av 3 § och 4 § första 

stycket, skall tillgången skrivas ned till detta lägre värde, om det kan antas att värdenedgången är bestående. 

   En finansiell anläggningstillgång får skrivas ned till det lägre värde som tillgången har på balansdagen även 

om det inte kan antas att värdenedgången är bestående. 

   En nedskrivning enligt första eller andra stycket skall återföras, om det inte längre finns skäl för den. 

   Nedskrivningar och återföringar som avses i första-tredje styckena skall redovisas i resultaträkningen. 

http://www.notisum.se/Rnp/SLS/LAG/19951554.htm#K2P2
http://www.notisum.se/Rnp/SLS/LAG/19951554.htm#K2P3
http://www.notisum.se/Rnp/SLS/LAG/19951554.htm#K2P4S1
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6 § Ett aktiebolags eller en ekonomisk förenings anläggningstillgångar som har ett tillförlitligt och bestående 

värde som väsentligt överstiger bokfört värde enligt 3 §, 4 § första stycket, 5 § första-tredje styckena och 12 § får 

skrivas upp till högst detta värde. Uppskrivning får dock ske endast om uppskrivningsbeloppet används för 

avsättning till en uppskrivningsfond eller, i aktiebolag, för ökning av aktiekapitalet genom fondemission eller 

nyemission. 

   I samband med uppskrivningar skall det i en not lämnas upplysning om hur uppskrivningsbeloppet har 

behandlats skattemässigt. 

   Avskrivningar och nedskrivningar av den tillgång som har skrivits upp skall efter uppskrivningen beräknas 

med utgångspunkt i det uppskrivna värdet. Lag (2004:1173). 
 

 

5 kap Tilläggsupplysningar 
 

18 a § Uppgift skall lämnas om de anställdas frånvaro på grund av sjukdom under räkenskapsåret. Den totala 

sjukfrånvaron skall anges i procent av de anställdas sammanlagda ordinarie arbetstid. 

   Uppgift skall också lämnas om  

1. den andel av sjukfrånvaron som avser frånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer, 

2. sjukfrånvaron för kvinnor respektive män, och 

3. sjukfrånvaron för anställda i åldrarna 29 år eller yngre, 30-49 år och 50 år eller äldre. 

 

   Sjukfrånvaron för varje grupp som avses i andra stycket 2 och 3 skall anges i procent av gruppens 

sammanlagda ordinarie arbetstid. Sådan uppgift skall inte lämnas om antalet anställda i gruppen är högst tio eller 

om uppgiften kan hänföras till en enskild individ. 

   Bestämmelserna i första-tredje styckena gäller inte anställda utomlands och inte heller företag i vilka 

medelantalet anställda under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren har uppgått till högst tio. Lag 

(2006:871). 

 

 

6 kap Förvaltningsberättelse m.m. 
 

1 § Förvaltningsberättelsen skall innehålla en rättvisande översikt över utvecklingen av företagets verksamhet, 

ställning och resultat. När det behövs för förståelsen av årsredovisningen skall översikten innehålla hänvisningar 

till och ytterligare upplysningar om de belopp som tas upp i andra delar av årsredovisningen. 

   Upplysningar skall även lämnas om  

1. sådana förhållanden som inte skall redovisas i balansräkningen, resultaträkningen eller noterna, men som är 

viktiga för bedömningen av utvecklingen av företagets verksamhet, ställning och resultat, 

2. sådana händelser av väsentlig betydelse för företaget som har inträffat under räkenskapsåret eller efter dess 

slut, 

3. företagets förväntade framtida utveckling inklusive en beskrivning av väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 

som företaget står inför, 

4. företagets verksamhet inom forskning och utveckling, 

5. företagets filialer i utlandet, 

6. antal och kvotvärde för de egna aktier som innehas av företaget, den andel av aktiekapitalet som dessa aktier 

utgör samt storleken av den ersättning som har betalats för aktierna, 

7. antal och kvotvärde för de egna aktier som har förvärvats under räkenskapsåret, den andel av aktiekapitalet 

som dessa aktier utgör samt storleken av den ersättning som har betalats, 

8. antal och kvotvärde för de egna aktier som har överlåtits under räkenskapsåret, den andel av aktiekapitalet 

som dessa aktier utgör samt storleken av den ersättning som har erhållits, och 

9. skälen för de förvärv eller överlåtelser av egna aktier som har skett under räkenskapsåret. 

 

   Om det är väsentligt för bedömningen av företagets ställning och resultat, skall det även lämnas följande 

upplysningar avseende användningen av finansiella instrument:  

1. mål och tillämpade principer för finansiell riskstyrning jämte, för varje viktig typ av planerad affärshändelse 

där säkringsredovisning används, tilllämpade principer för säkring, och 

2. exponering för prisrisker, kreditrisker, likviditetsrisker och kassaflödesrisker. 

 

   Utöver sådan information som skall lämnas enligt första-tredje styckena skall förvaltningsberättelsen innehålla 
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sådana icke- finansiella upplysningar som behövs för förståelsen av företagets utveckling, ställning eller resultat 

och som är relevanta för den aktuella verksamheten, däribland upplysningar om miljö- och personalfrågor. 

Företag som bedriver verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt miljöbalken skall alltid lämna 

upplysningar om verksamhetens påverkan på den yttre miljön. 
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Bilaga 3: Bokföringslag (1999:1078) 

 

8 kap. Utvecklandet av god redovisningssed 
 

1 § Bokföringsnämnden ansvarar för utvecklandet av god redovisningssed. Finansinspektionen ansvarar för 

utvecklandet av god redovisningssed i sådana företag som omfattas av lagen (1995:1559) om årsredovisning i 

kreditinstitut och värdepappersbolag och lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag i den 

utsträckning det är påkallat av dessa företags särart. 

   Av 1 kap. 5 § lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag, 1 kap. 4 § lagen om 

årsredovisning i försäkringsföretag och 23 kap. 15 § 3 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden följer att 

regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om redovisning för 

finansiella företag. Lag (2007:551). 

 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19951559.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19951560.htm
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Bilaga 4: Inkomstskattelag (1999:1229) 
 

14 kap. Beräkning av resultatet av näringsverksamhet 

 

2 § Resultatet ska beräknas enligt bokföringsmässiga grunder. 

   Vid beräkningen av resultatet ska inkomster tas upp som intäkt och utgifter dras av som kostnad det 

beskattningsår som de hänför sig till enligt god redovisningssed, om inte något annat är särskilt föreskrivet i lag. 

Detta gäller även skattskyldiga som inte är bokföringsskyldiga. 

   Om en enskild näringsidkare upprättar ett förenklat årsbokslut enligt 6 kap. 10 § bokföringslagen (1999:1078), 

ska vid beräkningen av resultatet inkomster tas upp som intäkt och utgifter dras av som kostnad det 

beskattningsår som de hänför sig till enligt god redovisningssed, om inte något annat är särskilt föreskrivet i lag, 

även om detta strider mot bokföringsmässiga grunder. För räntor gäller detta dock endast om de sammanlagda 

ränteinkomsterna eller de sammanlagda ränteutgifterna uppgår till högst 5 000 kronor. Lag (2007:1419). 

4 § Om räkenskaper förs för näringsverksamheten, ska dessa läggas till grund för beräkningen av resultatet när 

det gäller beskattningstidpunkten. 

   Reserv i lager och liknande ska beaktas bara vid tillämpning av 17 kap. 4 och 5 §§ samt 27 § andra stycket. 

Lag (2007:1419). 

 

 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19991078.htm#K6P10
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Bilaga 5: Förordning (2007:783) med instruktion för 

Bokföringsnämnden 
 

SFS nr: 2007:783 

Departement/myndighet: Finansdepartementet 

Utfärdad: 2007-11-01 

 

Uppgifter 

 

1 § Bokföringsnämnden har till uppgift att främja utvecklingen 

av god redovisningssed i företagens bokföring och offentliga 

redovisning. 

 

2 § Myndigheten ska utarbeta allmänna råd inom sitt 

ansvarsområde. 

 

Ledning 

 

3 § Myndigheten leds av en nämnd. 

 

4 § Nämnden ska bestå av högst elva ledamöter. 

 

Organisation 

 

5 § Vid nämnden finns ett kansli. 

 

6 § Finansinspektionen upplåter lokaler samt utför 

administrativa uppgifter åt myndigheten enligt avtal mellan 

myndigheterna. 

 

Undantag från myndighetsförordningen 

 

7 § Myndigheten ska inte tillämpa 27 § myndighetsförordningen 

(2007:515). 

 

 



 

 

 80 

Bilaga 6: IFRS/IAS 
 

IAS 1 

 
14.  Många företag lämnar även rapporter och redogörelser vid sidan av de finansiella rapporterna, såsom 

miljörapporter och förädlingsvärdesanalyser. Detta gäller i synnerlighet i branscher i vilka miljöfaktorer är 

betydande och då personalen betraktas som en viktig användargrupp. Rapporter och redogörelser som lämnas vid 

sidan av de finansiella rapporterna omfattas inte av IFRS. 

17. Under praktiskt taget alla omständigheter uppnår ett företag en rättvisande bild genom iakttagande av 

tillämpbara standarder. En rättvisande bild kräver också att ett företag 

a) ska välja och tillämpa redovisningsprinciper enligt IAS 8 Redovisningsprinciper, ändringar i uppskattningar 

och bedömningar samt fel. IAS 8 innehåller en hierarki med auktoritativ vägledning som företagsledningen 

överväger i avsaknad av en IFRS som särskilt gäller en post. 

b) ska redovisa information, inklusive uppgifter om redovisningsprinciper, på ett sätt som ger relevant, 

tillförlitlig, jämförbar och begriplig information, 

c) ska lämna ytterligare upplysningar när tillämpning av de särskilda kraven i IFRS inte är tillräcklig för att göra 

det möjligt för användaren att förstå inverkan av vissa transaktioner, andra händelser och förhållanden på 

företagets finansiella ställning och finansiella resultat.           

 

 

 

 


