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Sammanfattning 
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Syfte: Syftet med studien är att undersöka vad utvalda K3-företag anser om utformandet av 

K3, i relation till innehållet i IFRS for SMEs.  

Metod: Studien genomförs med en kvalitativ metod och är av fenomenografisk karaktär. 

Intervjuer genomförs med BFN samt fyra potentiella K3-företag.  Dessa analyseras sedan i en 

fenomenografisk analys.     

Slutsats: Skillnaderna som föreligger mellan K3 och IFRS for SMEs beror på förenkling och 

laganpassning. De undersökta företagen är mer nöjda de förändringar som beror på 

laganpassning än de som beror på förenkling. De företag som har minst internationell 

koppling väljer i större utsträckning K3. BFN:s utformande av K3 får anses motsvara 

företagens förväntningar.     
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Abstract 
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Purpose: The purpose of this study is to examine what selected K3 companies think about the 

design of the K3, in relation to the contents of the IFRS for SMEs. 

Methodolody: The study is based on a qualitative method and is of a phenomenographic 

nature. Interviews are conducted with the Swedish Accounting Standards Board and four 

potential K3 companies. The interviews are analyzed in a phenomenographic analysis.  

Conclusion: The differences between the K3 and the IFRS for SMEs are due to simplification 

and existing laws. The selected companies are more satisfied with the changes due to the law 

than those due to simplification. The companies that are the least international prefer the K3 

to a greater extent than the IFRS for SMEs. The Swedish Accounting Standards Board’s work 

with the K3 can be considered equivalent to the companies’ expectations.  
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1. Inledning 
 

nledningen presenterar länders svårigheter med att välja mellan nationella 

redovisningsregler och internationella. Detta val påverkar även de företag som ska följa 

dem. Bakgrund och problemdiskussion leder fram till studiens syfte och de frågeställningar 

som ska besvaras. Kapitlet tar även upp avgränsningar samt beskriver den målgrupp som 

studien riktar sig till.  

 

1.1 Bakgrund 

Diskussionen om det nya svenska huvudregelverket K3 för onoterade företag är mycket 

aktuell eftersom det är ett regelverk som för närvarande är under utveckling. Utvecklingen 

drivs av Bokföringsnämnden (BFN) som har valt att basera regelverket på den internationella 

standarden International Financial Reporting Standard for Small and Medium-sized Entities 

(IFRS for SMEs). Sverige val var därmed att inte anta IFRS for SMEs i sin helhet, utan att 

göra ett flertal modifikationer i denna (BFN, 2010a). International Accounting Standards 

Board (IASB) som utvecklar IFRS har varit tydliga med att de strävar efter att deras 

standarder ska följas i sin helhet och hävdar att harmonisering av redovisning i världen 

äventyras då standardsättare i olika länder väljer att utforma egna regelverk (CFO, 2007a). 

IASB försöker därför eliminera de modifikationer som gjorts och fortfarande görs av deras 

standarder (CFO, 2008a). Den före detta ordföranden i IASBs tillsynsorgan Gerrit Zalm har 

gjort ett uttalande angående detta: ―One of my first priorities will be no new carve-outs in 

Europe and trying to get rid of the existing carve-out‖ (CFO, 2007a). Detta till trots har 

Sverige alltså valt att utforma K3.  

Länder över hela världen av olika storlek och med varierande utvecklingsgrad, har i ett flertal 

år krävt särskilda, förenklade redovisningsstandarder för små och medelstora företag. Som en 

konsekvens av dessa krav gav IASB 2009 ut IFRS for SMEs. Denna standard är, till skillnad 

från många andra standarder, anpassad efter onoterade små och medelstora företag för att 

bättre passa deras redovisningsbehov (IFRS, 2010a).  

Europeiska Unionen (EU) håller just nu på att utreda om IFRS for SMEs ska användas av små 

och medelstora företag i Europa eller inte. EU tar först och främst hänsyn till hur användandet 

av standarden skulle kunna hjälpa företag inom EU att uppnå det övergripande målet att ge ut 

användbar information i de finansiella rapporterna. Samtidigt anses det viktigt att ett 

I 
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användande av IFRS for SMEs inte ökar den administrativa bördan för företagen i jämförelse 

med användande av de nationella standarder som följs idag. Till sin hjälp har EU samlat in 

åsikter från företag och intresseorganisationer inom unionen om IFRS for SMEs. Men det är 

ännu oklart när EU kommer att ta ett beslut i frågan (EU, 2010a).  

I Sverige är det BFN som har till uppgift att utforma och besluta om redovisningsregler för 

onoterade företag. De har även det yttersta ansvaret för utvecklingen av god redovisningssed 

som alla svenska företag måste följa enligt bokföringslagen (BFL) och årsredovisningslagen 

(ÅRL) (BFN, 2004a). BFN:s normgivning sker bland annat genom att de ger ut allmänna råd 

angående hur BFL och ÅRL ska tillämpas och tolkas. För onoterade företag i Sverige finns 

idag flertalet alternativ att välja mellan när det gäller redovisningsregler (BFN 2010b).  De 

kan välja att antingen följa det numera nedlagda Redovisningsrådets rekommendationer (RR) 

i sin helhet eller BFN:s normgivning i sin helhet men samtidigt hämta vägledning i RR. Det 

finns även rekommendationer från andra organisationer som företag kan ta hänsyn till. 

Gällande redovisningsnormer i Sverige består därmed i nuläget av ett stort antal allmänna råd, 

rekommendationer, uttalanden och vägledningar för onoterade företag (BFN, 2007a). BFN 

inledde 2004 det så kallade K-projektet för att ändra inriktning på sitt normgivningsarbete och 

för att minska det stora antalet redovisningsalternativ för svenska företag. Målet med K-

projektet är att ta fram fyra kategorier, K1-K4, av samlade regelverk som ska gälla för 

samtliga svenska företag (BFN, 2010a). K3 kommer att bli huvudregelverket för företag som 

enligt BFL ska upprätta årsredovisningar (BFN, 2009a). Detta regelverk har sin utgångspunkt 

i IFRS for SMEs men innehåller vissa förändringar.  

BFN har haft ett utkast till K3 ute på remiss och denna var fri att kommentera fram till den 29 

november 2010. BFN:s mål är att K3 ska tillämpas för räkenskapsår som börjar närmast efter 

den 31 december 2011 (BFN, 2010a).  

1.2 Problemdiskussion 

Inom redovisning runtom i världen syns just nu en trend att användandet av IFRS ökar. I 

dagsläget uppgår antalet länder, där noterade företag tillåts eller måste följa IFRS, till cirka 

120 stycken (IFRS, 2010b). IASBs mål är att uppnå konvergens mellan IFRS och nationella 

redovisningsstandarder samt att utveckla en uppsättning av globalt accepterade standarder 

(IFRS, 2010c). Tanken är att så många som möjligt ska använda IASBs standarder och att  

internationella redovisningsskillnader ska minskas.  
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När användandet av IFRS ökar i världen förbättras även förutsättningarna för etableringen av 

IFRS for SMEs, som är en förenkling av full IFRS. Detta eftersom en viktig faktor vid valet 

av redovisningsstandard är till vilken grad det finns kännedom om den. Av alla företag i de 

länder som är medlemmar i OECD (Organisation for Economic Co-operation and 

Development), klassificeras 95 procent som små och medelstora företag (OECD, 2004a). Sett 

utifrån dessa förutsättningar har IFRS for SMEs stor potential att bli en världsstandard.  

Harmonisering och konvergens av redovisning är något som både företag och standardsättare 

världen över strävar efter (IFRS, 2010d). Den främsta orsaken till detta grundar sig i att 

harmonisering ökar jämförbarheten mellan företag från olika länder. Ökad jämförbarhet gör 

bland annat så att investerare får det lättare att utvärdera olika alternativ för investering i 

utländska företag, vilket också innebär att företag kan få det lättare a tt attrahera utländskt 

kapital. För internationella företag samt koncerner innebär harmonisering av redovisning en 

förenkling vid potentiella övertaganden av utländska företag, minskade kostnader för 

konsoliderade rapporter och förenkling vid flytt av redovisningspersonal mellan länder 

(Doupnik & Perera, 2009). 

Sverige går emot trenden att använda IFRS genom att BFN valt att utveckla ett eget regelverk 

för små och medelstora företag. Att Sverige valt att inte anta IFRS for SMEs i sin helhet, utan 

istället utvecklar K3 som en variant av IFRS for SMEs, skulle kunna innebära att de svenska 

företagen går miste beskrivna fördelar med IFRS for SMEs. Jämförbarheten mellan K3-

företagen och företag i andra länder skulle därmed kunna minska.   

Som nämnt ovan ställer sig IASB emot enskilda länders val att modifiera deras standarder, då 

detta anses hota harmoniseringen. Med detta i åtanke samt att modifierade regler kan innebära 

förlorade fördelar för de svenska företagen, kan frågan ställas varför Sverige har gjort vale t att 

utveckla K3 istället för att anta IFRS for SMEs i sin helhet. Föreligger det möjligtvis några 

särskilda orsaker som BFN har varit tvungna att ta hänsyn till vid utformandet. Intressant är 

även vad de berörda K3-företagen anser om Sveriges val och hur de ställer sig till fördelarna 

med ett eget regelverk gentemot fördelarna med ett internationellt. BFN har i nuläget ingen 

uppfattning om var K3-företagen i Sverige står i frågan om hur nära K3 ska ligga IFRS for 

SMEs. ‖Vi har ju lite hintar från Svenskt Näringsliv som ju har mer företagskontakt‖ 

(Pautsch, 2010). Att BFN som utformar K3 inte vet detta, visar på att K3-företagens 

ståndpunkt i frågan i nuläget är okänd.  
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1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka vad utvalda K3-företag anser om utformandet av K3, i 

relation till innehållet i IFRS for SMEs. 

För att uppnå syftet ska följande frågeställningar besvaras: 

- Vilka är de bakomliggande orsakerna till de förändringar som Bokföringsnämnden har 

gjort? 

- Hur ställer sig de undersökta företagen till skillnaderna mellan K3 och IFRS for 

SMEs?  

- Anser de undersökta företagen att användandet av ett nationellt regelverk påverkar 

jämförbarheten med företag från andra länder och hur stor vikt lägger de i så fall vid 

detta? 

- Kan Bokföringsnämndens arbete med, och utformandet av K3 anses motsvara de 

undersökta företagens förväntningar?  

Första frågan avser att ge en förståelse för Sveriges val att utveckla ett eget regelverk istället 

för att anta IFRS for SMEs i sin helhet. Andra frågan ställs för att innehållet i de två 

regelverken ska kunna sättas i relation till varandra. Genom att på detta sätt belysa 

skillnaderna mellan regelverken undersöks vad företagen anser om de förändringar som BFN 

har gjort samt vilket av regelverk de föredrar. 

Anledningen till att redovisning harmoniseras är främst att öka jämförbarheten mellan företag 

i olika länder. Eftersom Sverige valt att utveckla ett nationellt regelverk istället för att följa ett 

internationellt är det möjligt att jämförbarheten för de svenska företagen påverkas. Tredje 

frågan ställs därmed för att få företagens syn på denna potentiella konsekvens. 

Bokföringsnämndens arbete med att utforma K3 är mycket viktigt då det handlar om att skapa 

ett nytt huvudregelverk för onoterade företag i Sverige. För många företag kommer detta 

regelverk att vara tvingande och därmed är företagens uppfattning om utformningen av 

intresse. Fjärde frågan ställs därför för att undersöka vad företagen anser om BFN:s arbete 

med att utforma K3. 

1.4 Avgränsningar 

K3 består än så länge enbart av en remiss och det är i nuläget inte är klart hur den slutgiltiga 

versionen kommer att se ut. I denna studie görs därför en avgränsning mot att det kommer 
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göras förändringar från remissen. Jämförelsen görs mellan IFRS for SMEs och remissen på 

K3, utan resonemang om de förändringar som eventuellt kommer att göras.  

I Sverige används i nuläget varken K3 eller IFRS for SMEs, utan de undersökta företagen 

följer idag andra regler och normer. Jämförelse med dessa gällande regler görs således inte.  

Såväl IFRS for SMEs som K3 täcker redovisning i juridisk person och koncernredovisning. 

Denna studie syftar enbart till att täcka redovisning i juridisk person, och en avgränsning görs 

därmed mot eventuell koncernredovisning som görs av de undersökta företagen. 

1.5 Målgrupp 

Målgruppen för denna studie är dels BFN eftersom de borde ha ett intresse av att veta var 

företag står i frågan. De har idag inte någon egentlig uppfattning om vad K3-företag tycker 

om utformandet av K3 och BFN:s arbete med detta regelverk. Målgruppen omfattar även K3- 

företag då de genom studien får en förståelse för varför K3 är utformad som den är och vad 

som ligger bakom de förändringar som gjorts från IFRS for SMEs. Slutligen borde även 

redovisningsstudenter vara intresserade av studien då både K3 och IFRS for SMEs är mycket 

aktuella ämnen. 

1.6 Disposition 

Inledning 

Inledningen presenterar länders svårigheter med att välja mellan nationella redovisningsregler 

och internationella. Detta val påverkar även de företag som ska följa dem. Bakgrund och 

problemdiskussion leder fram till studiens syfte och de frågeställningar som ska besvaras. 

Kapitlet tar även upp avgränsningar samt beskriver den målgrupp som studien riktar sig till.  

Metod 

Metodkapitlet syftar till att beskriva de metodval som har gjorts och de tillvägagångssätt som 

har använts för att uppnå studiens syfte. En diskussion förs även kring studiens validitet, 

reliabilitet samt källkritik.   

Referensram 

Referensramen syftar delvis till att ge en bild av hur redovisningen ser ut för svenska 

onoterade företag idag och vilka organ som är standardsättare, däribland presenteras BFN 

ingående. Även IASBs arbete med IFRS for SMEs beskrivs samt EU förhållningssätt till 
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detta. En jämförelse mellan K3 och IFRS för SMEs görs och skillnader tydliggörs. 

Avslutningsvis redogörs för legitimitetsteorin som i analysen används för att svara på en av 

studiens frågeställningar.   

Empiri 

Empirin utgörs av sammanfattningar av de fem intervjuer som genomförts. Avsnittet syftar 

dels till att beskriva BFN:s arbete med K3. Empirin ägnas även åt att beskriva företagens 

uppfattningar kring utformandet av K3 samt skillnaderna gentemot IFRS for SMEs. 

Respondenternas resonemang kring påverkan på jämförbarhet återges. 

Analys 

Analysen diskuterar empirin och referensramen utifrån syftet och frågeställningarna. De som 

tas upp är företagens och BFN:s resonemang kring skillnaderna mellan regelverken, företagen 

syn på jämförbarhet och harmonisering samt om BFN kan anses ha upprätthållit sin 

legitimitet ur de undersökta företagens synvinkel. Analysen är av fenomenografisk karaktär. 

Slutsats 

Slutsatsen besvarar studiens fyra frågeställningar och ger därmed svar på vad de undersökta 

företagen anser om utformandet av K3 samt de skillnader som föreligger i relation till IFRS 

for SMEs. 

Reflektion 

Reflektionerna i detta avsnitt syftar till att lyfta fram författarnas egna synpunkter kring 

studien och resultatet. Avsnittet avslutas med förslag på vidare forskning inom området.  

. 
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2. Metod 
 

etodkapitlet syftar till att beskriva de metodval som har gjorts och de tillvägagångssätt 

som har använts för att uppnå studiens syfte. En diskussion förs även kring studiens 

validitet, reliabilitet samt källkritik.   

 

2.1 Studiens syfte och perspektiv 

För att uppnå syftet och för att svara på frågeställningarna finns mer eller mindre lämpliga 

tillvägagångssätt. Metodiken som används påverkas av studiens syfte (Jacobsen, 2002).  

Syftet med studien är att undersöka vad utvalda K3-företag anser om utformandet av K3, i 

relation till innehållet i IFRS for SMEs. För att ta reda på K3-företagens ståndpunkt krävs 

sakkunnigas uppfattningar i frågan, vilket innebär att studien kräver kontakt med ansvariga på 

dessa företag. En komparativ metod används då en jämförelse mellan regelverken görs för att 

urskilja de skillnader som finns mellan dem. Grunden i komparativ metod är att minst två 

rättsordningar, i detta fall regelverk, studeras och jämförs (Bryman & Bell, 2007). I 

förlängningen beror de sakkunnigas uppfattningar på om de anser att BFN:s agerande 

motsvarar de förväntningar som finns på dem.  För att uppfylla denna del av studiens syfte 

används legitimitetsteorin. En organisation har enligt teorin uppnått legitimitet när dess 

verksamhet stämmer överens med samhällets förväntningar på den (Deegan & Unerman, 

2006). 

2.2 Studiens metodansats 

2.2.1 Kvalitativ studie 

Eftersom både K3 och IFRS for SMEs är relativt nya regelverk är kunskapen om dessa 

begränsade i dagsläget. Vidare har svenska företag ännu inte börjat använda K3, som ska bli 

huvudregelverket i Sverige. Detta faktum gör studien till en framtidsstudie. I en 

framtidsstudie ligger fokus på framtiden genom att till exempel olika personers resonemang 

kring ett specifikt scenario samlas in och analyseras (Remenyi, 1998). Med detta i åtanke är 

en djupgående studie att föredra eftersom en sådan studie har som mål att ge en förståelse för 

ett undersökningsobjekt (Jacobsen, 2002). Den mest lämpliga metoden att använda vid 

genomförandet av studien är därmed en kvalitativ metod. En kvalitativ metod uppfattas 

vanligtvis som en forskningsstrategi som lägger vikt vid ord och inte kvantifiering, under 

M 
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både insamling och analys av data. Fokus ligger på personers resonemang och deras 

tolkningar, vilket gör att intervjuer är det lämpligaste tillvägagångssättet (Bryman & Bell, 

2007). I intervjuerna diskuteras respondenternas resonemang kring den framtida 

användningen av K3 diskuteras i förhållande till IFRS for SMEs.  

Studien bygger även på forskningsmetoden fenomenografi, vilket betyder identifiering och 

beskrivning av kvalitativt skilda sätt på vilka människor uppfattar saker i omvärlden (Bryman 

& Bell, 2007). I detta fall beskrivs respondenternas resonemang kring användandet av K3 i 

förhållande till IFRS for SMEs. För att få en så tydlig bild som möjligt av uppfattningarna 

kring ämnet används intensivt upplägg. Vilket innebär att få företag undersöks grundligt inom 

studiens område. Detta skiljer sig från ett extensivt upplägg där istället kvantitet eftersträvas 

(Jacobsen, 2002). Vid genomförandet av undersökningen har därför representanter från endast 

en organisation och fyra företag intervjuats djupgående för att få uttömmande information om 

studiens undersökningsområde. Ju mer intensivt upplägg som används desto mindre 

generaliserbart kan resultat bli. Det ultimata är att kombinera det intensiva och extensiva 

upplägget men detta är oftast inte möjligt då både tid och resurser typiskt sätt är begränsade 

(Jacobsen, 2002).   

Eftersom studien kräver en djupgående undersökning är kvalitativa intervjuer det lämpligaste 

tillvägagångssättet. För att till fullo få en förståelse för respondenternas tankegångar kring 

intervjufrågorna behöver de ges möjlighet att utveckla sina resonemang. Detta uppnås på 

bästa sätt genom att intervjufrågorna är öppna till sin karaktär och genom att diskussioner förs 

under intervjutillfället (Bryman & Bell, 2007). Eftersom studien är fenomenografisk så utgörs 

empirin endast av sammanfattningar av de genomförda intervjuerna. Empirin analyseras 

sedan genom en fenomenografisk analys för att studiens syfte på bästa sätt ska uppnås. 

Respondenternas resonemang systematiseras för att dessa ska kunna diskuteras utifrån såväl 

helhet som del. I analysen diskuteras sedan respondenternas likheter och skillnader i svaren 

vad gäller orsaker till förändringar i K3 från IFRS for SMEs (Uljens, 1989). Detta görs 

skillnad för skillnad mellan K3 och IFRS for SMEs. Utfallet av denna systematisering av 

skillnader mellan K3 och IFRS for SMEs kategoriseras därefter i grupper för att en analys ska 

kunna göras av hur uppfattningar förhåller sig till varandra. Slutsatser dras sedan utifrån 

denna fenomenografiska analys.  
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2.2.2 Induktiv ansats 

En studie tar oftast upp både empiri och teori. Dessa kan förhålla sig till varandra på olika 

sätt; förhållningssättet är vanligtvis induktivt eller deduktivt. I en induktiv studie är den 

insamlade empirin utgångspunkten och slutsatser dras sedan om det studerade området. Alltså 

är det på grundval av observationer som slutsatser dras och teorier utformas (Bryman & Bell, 

2007).  För att en induktiv studie ska vara optimal ska det helst inte finnas några 

förväntningar alls om det som ska undersökas. Detta för att väsentliga faktorer på bästa sätt 

ska kunna tas fram under studiens gång (Jacobsen, 2002). I en deduktiv studie är det istället 

teorin som är utgångspunkten och empiri samlas in för att fastställa om teorin stämmer 

(Bryman & Bell, 2007). 

Syftet med studien är att undersöka vad utvalda K3-företag anser om utformandet av K3. För 

att uppnå syftet är en induktiv studie att föredra eftersom problemet är hämtat från en verklig 

situation och ingen teori är uppsatt i förväg. Först samlas empiri in genom intervjuer och 

sedan dras slutsatser från dessa intervjuer. Det induktiva förhållningssättet förknippas ofta 

med kvalitativa studier (Bryman & Bell, 2007).  

2.3 Referensram 

För att kunna förklara samband och dra slutsatser från den empiri som samlas in behövs en 

referensram. Denna ska alltså tjäna som underlag för analysen av det empiriska materialet. 

Referensramen består till stor del av nuvarande svensk lagstiftning samt de normer som finns 

inom redovisningsområdet för onoterade företag i Sverige idag. Detta ska ge en bild av hur 

det ser ut på området. Även information om IASB och BFN tas upp för att bygga upp en 

bakgrund till regelverken samt dess mål. BFN:s K-projekt och IASBs regelverk IFRS for 

SMEs förklaras noggrant eftersom det är dessa regelverk som jämförs genom en komparativ 

metod. Skillnaderna som framkommer ligger sedan till grund för intervjuerna.  

I slutet av referensramen förklaras legitimitetsteorin eftersom denna ska användas för att 

klargöra om BFN:s utformande av K3 motsvarar de undersökta företagen förväntningar.   

Den data som används i referensramen kommer främst från Sveriges lagstiftning samt 

nationella och internationella standarder. Information är också hämtad från respektive 

normgivningsorgans hemsida samt från de läroböcker och artiklar som finns nämnda i 

källförteckningen. 
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2.4 Insamlande av empiriskt material 

2.4.1 Undersökningsmetod för empirin 

Empirin består av primärdata i form av kvalitativa intervjuer. Kvalitativa intervjuer är 

djupgående, flexibla och intresset hela tiden är riktat mot vad den intervjuade tycker och 

tänker i de frågor som tas upp. Dessa intervjuer ger även möjlighet till följdfrågor om svaret 

inte anses tillräckligt utförligt. För att lättare få en förståelse för respondenternas tankegångar 

behöver de ges en möjlighet att utveckla sina resonemang. Detta uppnås på bästa sätt genom 

att intervjufrågorna är öppna till sin karaktär (Bryman & Bell, 2007).  

Den undersökningsmetod som därmed är bäst lämpad i studiens intervjusammanhang är 

kvalitativa semi-strukturerade intervjuer. Det innebär att frågor förbereds innan intervjuerna 

och att dessa är ordnade i den följd som de ska ställas. Det viktigaste under intervjuerna är 

dock inte att följa ordningen på frågorna utan att den intervjuade får prata fritt kring 

frågeställningarna. Detta för att den intervjuade då ges en möjlighet att berätta hur det 

fungerar i just deras organisation eller företag. Även flera följdfrågor kan ställas till de svar 

som anses viktiga för studien och frågeställningarna. Att respondenten får prata fritt gör att 

ledande frågor så långt som möjligt undviks (Bryman & Bell, 2007).  

Frågor till intervjuerna formuleras stegvis under inledningens och referensramens 

uppbyggnad. Detta för att bygga upp en förståelse för ämnet och utifrån detta hitta frågor som 

är så täckande som möjligt för att svara på frågeställningarna och på så vis uppnå syftet. 

Eftersom studien är en framtidsstudie är det meningen att respondenterna inte ska vara insatta 

i det som tas upp i intervjuerna. Att respondenterna inte ska vara insatta i regelverken kan låta 

konstigt men detta är för att de inte ska ha några förutfattade meningar utan de ska resonera 

sig fram till sina svar under intervjuerna. Hade respondenterna redan innan intervjuerna tagit 

ställning till vad de tycker hade förmodligen många av deras bakomliggande argument inte 

förmedlats under intervjutillfällena. Att respondenterna i nuläget inte är insatta i de två 

undersökta regelverken innebär även att specifika frågor måste ställas när det gäller enskilda 

skillnader dem emellan. Att ställa allmänna frågor om skillnaderna skulle inte ge något 

eftersom respondenterna inte känner till skillnaderna. Innan intervjun måste därför de 

skillnader som föreligger mellan K3 och IFRS for SMEs plockas ut. Detta för att skillnaderna 

ska kunna presenteras för respondenterna och de ska kunna ta ställning till dessa. Eftersom 

antalet skillnader är väldigt många görs ett val angående vilka som ska tas upp och vilka som 
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ska utelämnas. De skillnader som väljs är de som kan antas få någon effekt på redovisningen i 

K3-företag. Det ska även vara möjligt för respondenterna att tycka till om skillnaderna i 

nuläget. Eftersom en avgränsning har gjorts mot koncernredovisning tas inte skillnader med 

som gäller detta. 

2.4.2 Val av respondenter 

Då studien tar upp bakomliggande orsaker till skillnaderna mellan K3 och IFRS for SMEs, 

var första valet av respondent givet. Det är BFN som står för utformandet av K3 så en intervju 

med dem var oumbärlig för studien. Kontakt togs med dem via mail och telefon. För att få 

klarhet i de tankar som ligger bakom valet att utforma huvudregelverket K3 samt innehållet i 

detta erfordrades en intervju med personer som arbetar högt upp i nämnden och nära själva 

utformandet. Intervju bokades därför med kanslichefen för BFN samt projektledaren för K3.  

De kriterier som sattes upp då företag skulle väljas var att de potentiellt kommer att använda 

K3, att de sköter sin bokföring själva inom företaget, samt att de är belägna i Linköping. 

Eftersom många skillnader föreligger mellan K3 och IFRS for SMEs, och olika skillnader 

påverkar olika sorters företag på olika sätt, bestämdes även att studien skulle innefatta olika 

slags företag. För sökning av företag användes i första läget Östsvenska Handelskammarens 

medlemsregister, där villkoren sattes till aktiebolag i Linköping. Sökningen gav 92 träffar. 

Dessa gicks igenom, och för att få en uppfattning om verksamhet och storlek på företage n 

användes hemsidor samt annan information som finns tillgänglig på respektive företags 

hemsida. Målet var att företagen skulle inbegripas i definitionen för större företag (50/25/50-

regeln)1, detta för att öka sannolikheten att de undersökta företagen faktiskt kommer att 

använda K3. Ett viktigt kriterium var dessutom att företagen idag inte väljer att frivilligt följa 

full IFRS, eftersom dessa företag antagligen kommer att fortsätta följa full IFRS då K3 trätt i 

kraft. Företagen skulle dessutom verka inom olika branscher för att öka sannolikheten att 

resonemang kan föras kring alla de skillnader mellan K3 och IFRS for SMEs som studien tar 

upp.  

De tolv första företagen som uppfyllde dessa kriterier valdes ut och kontaktades. För att 

säkerställa att de passade studien, mailades två frågor: 1) om de sköter sin bokföring själva i 

Linköping, och 2) om de idag följer svenska normer och råd eller full IFRS. Sju företag 

                                                 
1
 Företag klassificeras enligt bolagsverket som större när de under vart och ett av de två senaste 

räkenskapsåren uppfyller mer än ett av följande villkor; medelantalet anställda uppgår till  minst 50, den 
redovisade balansomslutningen uppgår till  mer än 25 miljoner kronor, och den redovisade nettoomsättningen 

uppgår till  mer än 50 miljoner kronor. 
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svarade, varav ett inte ansåg sig lämpliga att delta i studien. Av de kvarvarande sex företagen 

valdes fyra företag i olika branscher ut, ett energibolag, ett fastighetsbolag, ett industribolag 

samt ett miljöteknikbolag. De valda företagen kontaktades återigen, via mail och telefon, 

varpå intervjuer bokades. Respondenterna som söktes var de personer inom varje företag som 

har bäst insikt i arbetet med redovisningen. Intervjuer gjordes därför med respektive företags 

ekonomichef. 

2.4.3 Intervjuförfarande 

Intervjuer genomfördes under studiens gång med insatta representanter från BFN, Tekniska 

Verken, Stångåstaden, Håmex samt San Sac. Ett par dagar innan respektive intervju skickades 

mail ut till representanterna med en presentation studiens och dess syfte.  

Alla fem intervjuerna genomfördes på respektive huvudkontor på de tider som passade 

respondenterna bäst. Detta för att de skulle känna sig bekväma med situationen samt att så få 

distraktioner som möjligt skulle förekomma. Tabell 1: Skillnader mellan K3 och IFRS for 

SMEs och Tabell 2: Sammanfattning av orsaker till skillnader användes som underlag för 

delar av intervjuerna med företagen, där respondenterna fick resonera sig fram till vilket av 

alternativen i Tabell 1 de föredrar. Här visades en power-point presentation med skillnaderna 

mellan regelverken för att respondenterna inte skulle misstolka det som sades. På varje 

power-point sida visades en skillnad samt två alternativ, men inte vilket regelverk som 

tillämpar vilket alternativ. Tabell 2 användes sedan för att respondenterna skulle kunna 

resonera kring BFN:s orsak till att alternativet i K3 skiljer sig från IFRS for SMEs. 

Respondenterna fick på samtliga frågor fundera så länge de ville och resonera sig fram till 

sina svar. Intervjuerna spelades in för att kunna lyssnas på och transkriberas i efterhand. Detta 

för att svaren skulle kunna analyseras på bästa sätt utan att riskera att analysen påverkas av 

felaktiga minnesbilder. Alla respondenter blev tillfrågade om de ville vara konfidentiella eller 

om det gick bra att deras namn, företagsnamn samt svar nämns i uppsatsen. I alla fem fallen 

godkändes detta innan intervjuerna påbörjades.  

2.5 Metodkritik 

2.5.1 Reliabilitet 

Reliabiliteten i en studie handlar om huruvida resultatet skulle bli detsamma om det skulle 

göras en likadan studie. Tillfälligheter och slumpmässiga händelser är saker kan dra ner 
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reliabiliteten i en uppsats (Bryman & Bell, 2007). Det som ska tas ställning till är alltså om 

studien är tillförlitlig. 

I en studie som denna är det viktigt att beakta genomförandet av intervjuerna, såväl 

förberedelser som själva utförandet. Generellt kan det sägas att ett standardiserat utförande 

leder till tillförlitligt resultat. Agerar intervjuarna på samma sätt under alla intervjuer så bidrar 

de inte till några tillfälliga avvikelser. I detta fall används semi-strukturerade intervjuer, vilket 

innebär att diskussionen är öppen och olika följdfrågor kan komma att ställas. Respondenten 

får prata fritt. Detta innebär att intervjuerna inte är standardiserade, utan de kan komma att se 

olika ut. Att det finns ett färdigt frågeformulär i grunden ökar ändå reliabiliteten i studien, då 

det i stor utsträckning är samma frågor som ställs och i samma ordning under de olika 

intervjuerna. Ska studien anses vara tillförlitlig krävs att innehållet i intervjuerna tolkas på rätt 

sätt när de sammanställs och att inget glöms bort. För att undvika detta, och därmed höja 

reliabiliteten i studien, spelas samtliga intervjuer in.  

Omgivningen vid intervjuerna är också viktig vid en mätning av reliabiliteten. Respondenten 

ska känna sig bekväm i situationen och inte bli störd eller stressad av kringliggande faktorer. 

Detta skulle kunna påverka svaren. Alla intervjuer som genomförs i denna studie är förlagda 

på platser som respondenterna själva väljer. Detta har i samtliga fall varit i konferensrum eller 

liknande i företagets/organisationens lokaler. Miljön har varit lugn och inga störande element 

har uppmärksammats, vilket talar för en ökad reliabilitet i intervjuerna.  

De skillnader som tas upp i studien påverkar dess resultat. Eftersom skillnaderna mellan 

regelverken är många kan alla inte tas med utan ett aktivt val måste göras. Valet som görs kan 

därför vara avgörande för vilka slutsatser som kan dras.  

Det faktum att detta är en fenomenografisk studie kan dock påverka reliabiliteten negativt. 

Eftersom det handlar om olika personers uppfattningar i olika frågor kan resultatet variera 

med vilka personer som intervjuas. Det är inte säkert att alla personer på samma företag har 

samma uppfattning. Studien hade därmed kunnat ge ett annat resultat om andra personer inom 

företagen hade intervjuats.   

2.5.2 Validitet 

Validitet säger hur giltig och relevant en studie är. Avsikten är att den ska uppnå så hög 

validitet som möjligt. Validitet kan delas upp i intern och extern validitet (Bryman & Bell, 

2007).  
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Den interna validiteten anger om undersökningens tillvägagångssätt är lämpligt för att 

uppskatta det som avses mätas. I detta fall handlar det om huruvida respondenterna är 

lämpliga att svara på de frågor som ställs samt om frågorna är utformade på ett sådant sätt att 

de förstår vad de är menade att svara på. Den interna validiteten är en styrka i kvalitativa 

studier. I denna studie görs intervjuer och då krävs en längre närvaro hos intervjupersonerna, 

vilket ökar den interna validiteten (Bryman & Bell, 2007). Detta för att möjlighet ges att 

säkerställa att respondenterna verkligen förstår de frågor som ställs. Det faktum att 

respondenterna i nuläget inte har fullständig kunskap om innehållet i K3 innebär att de inte 

kan ha redan uttänkta svar på frågorna. Svaren som avges har därmed sin utgångspunkt i 

respondenternas resonemang och präglas inte av några förutfattade meningar. Att 

respondenternas fulla resonemang sker under intervjuerna ger studien en högre validitet än 

om respondenterna hade haft möjlighet att utveckla sina svar i förväg. Det valda 

tillvägagångssättet för intervjuerna innebär en möjlighet att ställa följdfrågor. Genom att ställa 

kontrollfrågor och följdfrågor till respondenterna ökar sannolikheten att de uppfattar frågorna 

rätt och därmed också att frågorna mäter det som avses mätas.  

Den externa validiteten anger till hur stor del studiens slutsatser kan generaliseras.  Detta kan 

vara ett problem i kvalitativa studier eftersom ett begränsat urval alltid görs. Det kan därmed 

bli mycket svårt att generalisera (Bryman & Bell, 2007). I denna studie undersöks fyra företag 

och en organisation. Att det är ett så begränsat antal företag som intervjuas gör att 

generalisering inte är möjlig. Med detta inte sagt att slutsatserna inte eventuellt skulle kunna 

gälla för andra liknande företag i Sverige. 

2.5.3 Källkritik 

Att vara källkritisk innebär att en bedömning av en källas trovärdighet alltid görs innan källan 

används. Källkritik är i grunden metodregler för att ta reda på vad som är sant eller sannolikt. 

Källans tillförlitlighet bedöms genom en undersökning av vem som ligger bakom källan, 

vilket år den gavs ut och vilken målgrupp den riktar sig till. Källans relevans bedöms genom 

att en värdering av den funna informationen i förhållande till informationsbehovet görs. Det är 

viktigt att bedöma källan utefter fyra kriterier: äkthet, tidssamband, oberoende samt 

tendensfrihet.  Äktheten bedöms genom att en värdering görs om källan är vad den utger sig 

för att vara. Tidssambandet bedöms genom en kontroll av när källan gavs ut i förhållande till 

det som den beskriver. Oberoendet värderas genom en kontroll av om källan är av primär- 

eller sekundär art för studien samt om den i sin tur bygger på andra källor. Tendensfriheten 
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syftar till att bestämma om källan har ett intresse av att förvränga verkligheten eller om det 

kan finnas ett dolt syfte med texten (Thurén, 1997).   

Den data som har använts till empirin i studien består av primär data i form av intervjuer. 

Samtliga intervjuer har gjorts för denna studie och därmed inte samlats in för annat ändamål 

(Bryman & Bell, 2007). Samtliga respondenter är mycket insatta inom ämnet redovisning och 

inga anledningar har identifierats varför respondenterna skulle vilja dölja sina uppfattningar. 

Deras svar är därmed att anse som trovärdiga. Den sekundärdata som har använts i studien har 

i så stor utsträckning som möjligt samlats in från offentliga dokument. Sekundärdata är data 

som har publicerats eller samlats in för ett annat ändamål än vad denna studie avser (Bryman 

& Bell, 2007). Den data som har samlats in från elektroniska källor finns främst publicerad på 

följande hemsidor: BFN, Europeiska Unionen, Regeringens kansli, Sveriges Riksdag samt 

IFRS. Eftersom dessa främst är någon form av regelverk eller offentliga dokument får de 

anses trovärdiga. Den litteratur som har används är etablerad studentlitteratur inom metod- 

och redovisningsområdet, vilket gör att de får anses som trovärdiga källor. Alla källor som 

används i studien har kritiskt granskats och anses vara både tillförlitliga och relevanta.   
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3. Referensram 
 

eferensramen syftar delvis till att ge en bild av hur redovisningen ser ut för svenska 

onoterade företag idag och vilka organ som är standardsättare, däribland presenteras 

BFN ingående. Även IASBs arbete med IFRS for SMEs beskrivs samt EU förhållningssätt till 

detta. En jämförelse mellan K3 och IFRS för SMEs görs och skillnader tydliggörs. 

Avslutningsvis redogörs för legitimitetsteorin som i analysen används för att svara på en av 

studiens frågeställningar.   

 

3.1 Internationellt 

3.1.1 IASB 

IASB är ett oberoende normgivande organ som ansvarar för utvecklingen och publiceringen 

av full IFRS och IFRS for SMEs. IASB bildades 1973, men hette då International Account ing 

Standards Committee (IASC). Organisationen förändrades 2001 och bytte namn till dagens 

IASB 2001. IASBs huvudsakliga mål är (IFRS, 2010c): 

 att utveckla en uppsättning standarder som är av hög kvalitet, lättförståelig, 

verkställbar samt globalt accepterad.  

 att främja användandet samt en strikt tillämpning av standarderna.  

 att ta hänsyn till små och medelstora företags behov när det gäller de finansiella 

rapporterna, även i tillväxtländer.  

  att uppnå konvergens mellan nationella standarder och IFRS.  

Sedan 2001, när full IFRS publicerades, har nästan 120 länder börjat kräva eller tillå ta 

användande av standarderna. Många fler länder har gjort upp tidsplaner för att uppnå 

konvergens med eller för att anta full IFRS inom de närmaste åren (IRFS, 2010e).  

3.1.1.1 IFRS for SMEs 

Full IFRS riktar sig främst till större, noterade företag och är utformad på ett sätt som gör att 

de finansiella rapporterna blir mycket omfattande. Därför har mindre företag önskat att IASB 

ska utveckla en standard som riktar sig till dem. Eftersom cirka 95 procent av företagen i 

OECD-länderna beräknas vara små eller medelstora, så är det många som skulle ha 

användning för en sådan standard. Den 9 juli 2009 fick de som de önskat och IASB släppte 

R 
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IFRS for SMEs som är anpassad till små och medelstora företags behov vad gäller de 

finansiella rapporternas utformning och information. Arbetet med standarden tog över fem år 

och många länder och företag har varit involverade under processens gång (IRFS, 2010e).  

IFRS for SMEs bygger på full IFRS men är betydligt förkortad och mindre komplex i 

jämförelse. IFRS for SMEs är ett dokument bestående av 230 sidor medan full IFRS är flera 

olika standarder som sammanlagt uppgår till 2855 sidor. Standarden riktar sig som tidigare 

nämnt till små och medelstora företag men detta är något missvisande eftersom det i 

standarden inte finns något storlekskriterium. Istället framgår det att företag som kan använda 

IFRS for SMEs ska ge ut sina finansiella rapporter till externa användare men företagen får 

dock inte vara noterade (IASB, 2010a). Många länder har utvecklat en egen definition för vad 

som räknas som små eller medelstora företag, och det är då upp till det specifika landet att 

bestämma vilka företag som får använda standarden. Tanken är att företag som inte är så stora 

eller har de resurser som krävs för att använda full IFRS ska kunna använda IFRS for SMEs 

istället (IASB, 2010a). IFRS for SMEs är fristående från full IFRS vilket betyder att ett land 

inte behöver ha antagit full IFRS för att ha möjlighet att anta IFRS for SMEs (IASB, 2010a).  

Ett mål med utvecklandet av IFRS for SMEs var att standarden skulle bli mindre komplex i 

jämförelse med IFRS. För att minska komplexiteten har flera åtgärder vidtagits. Ämnen som 

inte är relevanta för små och medelstora företag har helt utelämnats, till exempel vinst per 

aktie, segmentrapportering och delårsrapportering. Redovisningsprinciper för till exempel 

värdering av tillgångar, intäkter och kostnader har förenklats betydligt. IFRS for SMEs är 

uppdelad i 35 kapitel efter ämne. Standarden är fristående från full IFRS och innehåller 

därmed inga hänvisningar till full IFRS förutom på området gällande finansiella instrument 

där små och medelstora företag ges ett val att följa IAS 39 om finansiella instrument istället 

för de förenklade reglerna i IFRS for SMEs. Det är även färre upplysningskrav i IFRS for 

SMEs, cirka 300 i jämförelse med cirka 3000 i full IFRS. För att IFRS for SMEs ska vara 

enkel att följa innehåller den redovisningsexempel och även en checklista över upplysningar 

som ska lämnas. IFRS for SMEs ska uppdateras vart tredje år för att minska bördan på små 

och medelstora företag. IASB har även varit mycket noga med att skr iva texten i standarden 

tydligt så att den ska vara enkel att översätta till andra språk (IASB, 2010a).  

3.2 Europeiska Unionen 

Sverige har varit medlem i EU sedan 1995 och måste därmed följa de direktiv och 

förordningar som EU ger ut (REG, 2006a). De direktiv som påverkar svenska företags 
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redovisning mest är det fjärde och det sjunde bolagsdirektivet. Det fjärde direktivet trädde i 

kraft 1978 och innehåller grundläggande bestämmelser om företags skyldigheter i samband 

med upprättande av årsredovisning. Det fjärde direktivet har senare kompletterats med EU:s 

sjunde direktiv som reglerar koncernredovisning. Dessa två direktiv ligger till grund för ÅRL 

som upprättades efter Sveriges inträde i EU (REG, 2006a).  

3.2.1 EFRAG 

2001 upprättades European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) inom EU. Denna 

grupp har till uppgift att bistå den Europeiska kommissionen med att gå igenom och godkänna 

alla standarder som utfärdas av IASB samt har utfärdats av IASC (EFRAG, 2010a). 

Anledningen till detta är att EU 2005 fastställde att alla börsnoterade företag inom EU ska 

upprätta sin årsredovisning i enlighet med de internationella redovisningsstandarderna; IFRS 

och International Accounting Standards (IAS). Detta enligt EU-förordning om tillämpning av 

internationella redovisningsstandarder, den så kallade IAS-förordningen (IAS, 2002a). 

2009 upprättade EFRAG The Small and Medium Enteprises’ Working Group (SMEWG) som 

ska hjälpa EU med frågor som rör det fjärde och det sjunde EU-direktivets förhållande till 

IFRS for SMEs. Detta eftersom det har visat sig att IFRS for SMEs strider mot punkter i dessa 

direktiv enligt EFRAG. SMEWG ska försöka påverka framtida ändringar i IFRS for SMEs så 

att de bättre passar ihop med EU:s fjärde och sjunde direktiv (EFRAG, 2010b).  

Den 28 maj 2010 la EFRAG fram en rapport kallad Advice on comparability of the IFRS for 

SMEs and the EU Accounting Directives till EU-kommissionen. Denna rapport visar på vilka 

punkter som IFRS for SMEs strider mot det fjärde och det sjunde direktivet enligt EFRAG 

(FAR, 2010a). Motsättningarna gör att IFRS for SMEs i nuläget inte kan användas i sin helhet 

inom EU. För att EU ska kunna anta IFRS for SMEs behöver antingen direktiven ändras eller 

så behöver IFRS for SMEs anpassas efter direktiven (FAR, 2010a).  

3.3 Sverige 

3.3.1 Lagstiftning 

I Sverige idag har företag en mängd olika regler, lagar, råd, rekommendationer och 

redovisningspraxis att ta hänsyn till när det gäller redovisningsområdet. Redovisningen 

regleras till stor del i BFL och ÅRL och i dessa lagar tas även de grundläggande 

redovisningsprinciperna upp. Det är i BFL och ÅRL som rekommendationer och övriga råd 

har sin utgångspunkt (BFN, 2010c). 
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I BFL regleras vilka juridiska personer som är bokföringsskyldiga, hur den löpande 

bokföringen ska se ut, hur räkenskapsåret är uppdelat och hur bokföringen ska avslutas i 

respektive företag (BFL, 1999). I BFL framgår det tydligt att i alla bokföringsskyldiga företag 

ska bokföringsskyldigheten fullgöras på ett sätt som överensstämmer med god 

redovisningssed. BFL föreskriver även att utvecklandet av god redovisningssed åligger BFN. 

Enligt BFL ska ett företags bokföringsår avslutas med en årsredovisning eller ett årsbokslut, 

beroende på vilket företag det handlar om (BFL, 1999).  

ÅRL trädde i kraft den första januari 1996 och är en ramlag som i första hand reglerar 

bestämmelserna om upprättandet av årsredovisning, koncernredovisning och delårsrapport. I 

ÅRL framgår det att årsredovisningen ska upprättas på ett överskådligt sätt och i enlighet med 

god redovisningssed. (ÅRL, 1995).  Det framgår också att balansräkningen, resultaträkningen 

och noterna ska ge en rättvisande bild av företagets ställning och resultat (ÅRL, 1995).  

3.3.2 Normgivning 

3.3.2.1 Bokföringsnämnden 

BFN är ett statligt organ som står under Finansdepartementet och därmed även under Sveriges 

Riksdag. BFN grundades 1976 i samband med att BFL upprättades (BFN, 2010d). BFN:s 

uppgifter regleras i ett regleringsbrev som upprättas av Riksdagen varje år. BFN ska verka 

som statens expertorgan på redovisningsområdet och deras uppgifter är att (BFN, 2010e): 

 utfärda kompletterade normgivning (till nuvarande lagstiftning) 

 biträda Regeringskansliet i redovisningsfrågor 

 delta i utredningar inom kommittéväsendet 

 framställa yttranden över författningsförslag 

 framställa yttranden till domstolar om vad god redovisningssed innebär i olika 

avseenden 

 följa upp andra normgivande organs arbete 

 verka för att förbättra standarden för mindre och medelstora företag samt sprida 

information till småföretagare 

 verka för att regelverket är enkelt och anpassat till användarnas behov 

BFN:s huvudsakliga uppgift är att främja utvecklandet av god redovisningssed både i 

företagets bokföring och i den offentliga redovisningen, detta fastslås i BFL (BFN, 2010e).  
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BFN ger ut allmänna råd som visar hur tillämpningen av BFL och ÅRL ska ske för onoterade 

företag i Sverige. Dessa ges ut under samlingsnamnet Bokföringsnämndens allmänna råd  och 

förkortas BFNAR. BFN får inte ge ut bindande råd eller råd som andra har beslutat om, till 

exempel får de inte ger ut råd som säger samma sak som lagtexter utan lagtexten ska tolkas i 

råden som ges ut. Därför måste dessa allmänna råd läsas tillsammans med gällande lagtext för 

att kunna tolkas på rätt sätt och för att ge en fullständig bild av det aktuella området. BFN ger 

även ut vägledningar som kallas Bokföringsnämndens vägledningar som en separat samling. 

Denna syftar till att samla all information som finns inom ett visst område och skapa struktur 

för hur redovisningen ska vara på just detta område med hänsyn till alla de normer, 

författningar och allmänna råd som finns. I dessa vägledningar finns därför kommentarer och 

återgiven lagtext tillsammans med allmänna råd. BFN ger också ut det så kallade 

Bokföringsrådets uttalanden. Dessa behandlar mer begränsade frågeställningar än de 

allmänna råden och vägledningarna gör (BFN, 2010b). Efter införandet av full IFRS för 

noterade företag inom EU 2005 tog BFN även över det nedlagda Redovisningsrådet 

rekommendationer. Dessa kommer att fortsätta att gälla till dess att de görs om eller 

försvinner (BFN, 2010f). 

De allmänna råd som BFN ger ut är inte formellt bindande men eftersom BFN har till uppgift 

att utveckla god redovisningssed enligt den svenska lagstiftningen så anses dessa allmänna 

råd normalt sätt ge utryck för vad god redovisningssed är. Detta betyder att företag endast  i 

undantagsfall kan frångå de allmänna råden utan att bryta mot god redovisningssed och på så 

vis även mot bestämmelserna i BFL och ÅRL (BFN, 2010b).   

3.3.2.2 God redovisningssed 

Som tidigare nämnt ska bokföringsskyldiga företag upprätta sitt årsbokslut eller sin 

årsredovisning i enlighet med god redovisningssed, enligt BFL och ÅRL. God 

redovisningssed i BFL syftar främst till begreppen i den löpande redovisningen.  I ÅRL 

handlar god redovisningssed mer om värderingsfrågor, periodiseringsfrågor samt 

upplysningar i årsredovisningen (RED, 2010a).  

Vid införandet av ÅRL 1995 behölls begreppet god redovisningssed trots att begreppet 

rättvisande bild var det som användes i EU:s fjärde bolagsdirektiv, som Sverige ska följa. Den 

nya definitionen, enligt förarbetet till ÅRL, var:  

‖(…)god redovisningssed innebär givetvis en skyldighet att följa i lag intagna 

redovisningsprinciper. Bland dessa kan särskilt nämnas kravet på rättvisande bild. 
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Innehållet i god redovisningssed bör liksom hittills också bestämmas mot bakgrund 

av faktiskt förekommande praxis hos en kvalitativt representativ krets av 

bokföringsskyldiga‖ (PROP, 1995).   

Här framgår det att nuvarande praxis måste syfta till att fylla ut och tolka lagen men att 

regelverken inte kan åsidosättas genom hänvisning till god redovisningssed (RED, 2010a).  

I dagsläget ska god redovisningssed bestämmas så långt det går genom lagtolkning samt de 

principer som lagarna ger uttryck för. När detta inte räcker kan en utfyllnadstolkning göras 

men denna ska då vara förankrad i förekommande redovisning så att den kan tolkas som god 

redovisningssed. Det är därmed viktigt att nuvarande praxis och normer hela tiden 

vidareutvecklas så att god redovisningssed är aktuell. Det krävs därmed både regelverk, 

allmänna råd, normer, praxis och annan slags vägledning för att kunna upprätta den löpande 

bokföringen och en årsredovisning i enlighet med god redovisningssed (RED, 2010a). 

3.3.3 K-projektet 

År 2004 började BFN ett projekt för att förändra normgivningen i Sverige gällande god 

redovisningssed. Målet med detta arbete är att förenkla regelverken i Sverige eftersom 

företagen, som ovan nämnt, har olika normer, rekommendationer och råd att välja mellan 

(DEL, 2009a). Tanken är att varje företag ska höra till ett visst regelverk, där alla regler är 

relevanta för just det företaget (BFN, 2009a). Projektet går ut på att dela upp företag i fyra 

olika kategorier, K1-K4. Tanken från början var att uppdelningen av företagen skulle ske efter 

företagsform eller storlek. Utgångspunkten för uppdelningen har dock ändrats under arbetets 

gång, och är nu istället reglerna i BFL. Det som är avgörande för vilken kategori företagen 

tillhör är det sätt som de enligt BFL ska avsluta sin redovisning (BFN, 2009a).  

K1 – för företag som upprättar förenklat årsbokslut 

K2 – för företag som upprättar årsbokslut 

K3 – för företag som upprättar årsredovisning 

K4 – för företag som upprättar årsredovisning enligt IFRS 
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K1 var den kategori som BFN först hanterade. Denna ska följas av små enskilda 

näringsidkare (nettoomsättning normalt högst tre miljoner kronor) samt små handelsbolag 

ägda av fysiska personer. Inom denna kategori är reglerna enkelt utformade och tanken är att 

det redovisade resultatet i största möjliga utsträckning ska överensstämma med det 

beskattningsbara resultatet (DEL, 2009a). Eftersom tanken är att det ska finnas ett komplett 

regelverk för varje typ av företag, där allting som står är relevant, kommer K1 att bestå av tre 

olika paket (BFN, 2010j). Det första paketet inom K1 gäller sedan 1 januari 2007 och består 

av Bokföringsnämndens allmänna råd för enskilda näringsidkare som upprättar förenklat 

årsbokslut (BFNAR 2006:1), men även av lagregler, kommentarer och exempel. För 

närvarande arbetar BFN med det nästkommande regelpaket inom K1. Detta riktar sig till 

ideella föreningar som upprättar förenklat årsbokslut (BFN, 2009a). Det tredje och sista 

paketet ska användas av handelsbolag med fysiska ägare, men arbetet med detta är ännu inte 

påbörjat (BFN, 2010j). 

K2 riktar sig främst till mindre aktiebolag och ekonomiska föreningar (DEL, 2009a). Även 

inom denna kategori finns olika regelpaket; Bokföringsnämndens allmänna råd om 

Figur 1: K-pro jektets uppdelning av företag  
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årsredovisning i mindre aktiebolag (BFNAR 2008:1) och Bokföringsnämndens allmänna råd 

om årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar (BFNAR 2009:1). Dessa har kunnat 

användas från 31 december 2008 respektive 31 december 2009 (BFN, 2010a). Ytterligare ett 

paket kommer att finnas för bokslut men detta arbete är inte påbörjat (BFN, 2010j). Att 

använda K2 är frivilligt, då det är K3 som kommer att vara huvudregelverket för onoterade 

företag (KPMG, 2010a). K2 är ett enklare regelverk än K3 och tillåts användas av de företag 

som klassas som mindre företag enligt ÅRL (BFNAR, 2008:1). I ÅRL framgår att mindre 

företag är företag som inte är större företag (ÅRL, 1995). Större företag innebär företag som 

är noterade eller som under vart och ett av de senaste två räkenskapsåren uppfyller mer än ett 

av de tre följande villkoren; medelantalet anställda uppgår till mer än 50, den redovisade 

balansomslutningen är mer än 25 miljoner kronor och den redovisade nettoomsättningen 

uppgår till mer än 50 miljoner kronor (50/25/50-regeln) (BOL, 2006a). Redovisning enligt K2 

är starkt präglad av försiktighetsprincipen och värdering till anskaffningsvärde. 

K3 och K4 som båda riktar sig till större företag, har ännu inte trätt i kraft. K3 kommer vara 

huvudregelverket för onoterade företag och K4 ska användas av företag som upprättar 

årsredovisning i enlighet med IFRS (BFN, 2009a). I samband med att användande av K3 blir 

tvingande, är tanken att befintliga normer och råd från BFN och Redovisningsrådet ska dras 

tillbaka (KPMG, 2010a). 

3.3.3.1 K3 

I juni 2010 släppte BFN ett utkast på det allmänna rådet med tillhörande vägledning om 

upprättande av årsredovisning (K3). När K3 träder i kraft ska det tillämpas av alla företag 

som upprättar årsredovisning och som inte är följer IFRS eller har valt att upprätta 

årsredovisning med tillämpning av K2. Remissen skickades till 52 instanser och remisstiden 

sattes till 30 september 2010 (BFN, 2010a). Denna förlängdes dock senare till 29 november 

(BFN, 2010g). Remissen har dessutom under denna tid kompletterats med kapitel elva och 

tolv gällande finansiella instrument, samt kapitel 26 gällande aktierelaterade ersättningar 

(BFN, 2010h). Remissen består nu av 35 kapitel med tillhörande kommentarer, och antalet 

sidor uppgår till 283. Beroende på vad remissvaren säger kan dock den slutliga versionen 

komma att se annorlunda ut. 

Vid utformandet av K3 tog BFN sin utgångspunkt i IFRS for SMEs. Från denna standard tog 

BFN dels kapitelindelning, dels kommentartexter. I K3 används samma språk som i den 

officiella översättningen av IFRS for SMEs, dock till viss del bearbetat för att underlätta för 
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läsaren. Till skillnad från K1 och K2 som är regelbaserade, är K3 principbaserad (BFN, 

2010a). Ytterligare en skillnad är att K3 inte ska utfärdas i olika paket, utan inom denna 

kategori kommer alla företag följa ett och samma regelverk (BFN, 2009a). Eftersom mindre 

företag som omfattas av K3 har möjlighet att följa ett enklare regelverk, är K3 utformad för 

att passa företag med flera externa intressenter (BFN, 2007a).  

Regelverket ska användas i sin helhet, det vill säga för både koncernredovisning och för 

årsredovisning i juridisk person (BFN, 2010a). I de fall en fråga inte regleras i rådet ska 

informationen som företaget ger ut, vara relevant för användarna som beslutsunderlag. 

Informationen ska också vara tillförlitlig så att årsredovisningen ger en rättvisande bild av 

företagets finansiella ställning, återspeglar den ekonomiska innebörden av transaktioner, är 

baserad på försiktiga bedömningar, samt är fullständig i alla väsentliga avseenden (BFN, 

2010a). Tillämplig redovisningsprincip ska i första hand sökas för liknade händelser i det 

allmänna rådet, i andra hand i definitioner och grundläggande principer, och i tredje hand i 

internationella redovisningsstandarder (BFN, 2010a). Definitioner och principer behandlas i 

det allmänna rådets andra kapitel, som kan anses likna en föreställningsram (KPMG, 2010a). 

För att K3 ska vara i enlighet med den nuvarande lagstiftningen i Sverige kan inte innehållet i 

IFRS for SMEs användas fullt ut. Anpassningar har därför gjort, främst till ÅR som så gott 

som alla svenska företag måste följa (ÅRL, 1995). Ingen lagtext återges i K3 utan meningen 

är att regelverket ska läsas parallellt med ÅRL (BFN, 2010a). En av anledningarna till att 

innehållet i IFRS for SMEs inte till fullo används, är alltså att denna standard på olika sä tt 

skiljer sig från den ÅRL. Anpassningar har även gjort till inkomstskattelagen (IL) e ftersom 

redovisningen i Sverige är starkt kopplad till beskattningen.   

I remissbrevet framgår det att K3 planeras att börja användas för det räkenskapsår som inleds 

efter 31 december 2011 (BFN, 2010a). Då K3 ska tillämpas för första gången finns speciellt 

en sak som måste beaktas av företagen. Vid övergången ska företaget kunna presentera minst 

ett jämförelseår. Ska K3 följas första gången för räkenskapsåret 2012 (1 januari – 31 

december), blir därför tidpunkten för övergången 1 januari 2011. Vid denna tidpunkt ska 

företaget upprätta en ingångsbalansräkning (BFN, 2010a).  
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3.4 Skillnader mellan K3 och IFRS for SMEs 

Här beskrivs ett antal av de specifika skillnader som föreligger mellan K3 och IFRS for 

SMEs. Efter beskrivningen av skillnaderna följer en tabell över dessa, Tabell 1: Skillnader 

mellan K3 och IFRS for SMEs. 

IFRS for SMEs är en fullständig standard som läses fristående, användare behöver alltså inte 

leta information på andra ställen. Endast i ett fall hänvisar IFRS for SMEs till full IFRS. K3 

måste däremot läsas tillsammans med gällande svenska lagar, eftersom lagtext inte tagits med 

i regelverket men ändå måste följas. En annan väsentlig skillnad mellan regelverken är att K3 

tillåter annan redovisning i juridisk person, vilket inte IFRS for SMEs gör. En 

förvaltningsberättelse krävs av företag som följer K3, men motsvarande regler finns inte i 

IFRS for SMEs. Alla företag som följer IFRS for SMEs måste göra en kassaflödesanalys, K3 

däremot gör skillnad på stora och små företag i denna fråga och kräver endast att större 

företag upprättar en kassaflödesanalys. Rapport över totalresultatet måste upprättas enligt 

IFRS for SMEs men inte enligt K3. 

Som nämnt skiljer sig K3 och IFRS for SMEs åt gällande den information som finns med i 

regelverken. I IFRS for SMEs finns bestämmelser om löpande redovisning medan dessa helt 

utelämnats i K3. Bestämmelserna om finansiella instrument är inte ordnade på samma sätt i 

de två regelverken. I IFRS for SMEs finns två kapitel om finansiella instrument, dessa delas 

upp  utifrån vilken typ av finansiellt instrument det handlar om (grundläggande finansiella 

instrument och andra finansiella instrument). Även K3 har två kapitel för finansiella 

instrument men uppdelningen görs här istället utifrån sättet att värdera dem 

(anskaffningsvärde och verkligt värde).  

Mellan de två regelverken föreligger stora skillnader gällande hantering av vissa poster, 

exempelvis när det gäller aktivering och värdering. Aktivering av utvecklingskostnader är inte 

tillåtet enligt IFRS for SMEs men det är det enligt K3. Detsamma gäller lånekostnader 

eftersom dessa enligt IFRS for SMEs måste kostnadsföras när de uppkommer, men i K3 finns 

en alternativregel som även tillåter aktivering. IFRS for SMEs är mer positiv till värdering till 

verkligt värde än vad som är fallet med K3 då exempelvis biologiska tillgångar och 

förvaltningsfastigheter får värderas till verkligt värde enligt IFRS for SMEs men inte enligt 

K3.  
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I IFRS for SMEs finns en checklista över de drygt 300 upplysningskraven men trots att 

upplysningskraven är långt färre i K3 är dessa inte samlade på någon separat lista. En 

ytterligare skillnad gäller övergång till ett nytt regelverk. I IFRS for SMEs ska en avstämning 

av resultatet i ingångsbalansräkningen göras samt en omräkning i flerårsöversikten i 

förvaltningsberättelsen men motsvarande bestämmelser finns inte i K3. 

 

 IFRS for SMEs K3 
Standardens utformning Fullständig  Ska läsas tillsammans med 

lagstiftning  
Juridisk person Redovisningen skiljer sig inte 

från koncernredovisningen 
Annan redovisning tillåts 
jämfört med 
koncernredovisningen 

Regler om 
förvaltningsberättelse 

Finns inte Finns 

Kassaflödesanalys Krävs av alla företag Krävs ej av mindre företag 
Rapport över totalresultat Krävs Krävs inte 
Bestämmelser om löpande 
redovisning 

Finns Finns inte 

Finansiella instrument Kapitlen är uppdelade efter typ 
av finansiellt instrument 
(grundläggande finansiella 
instrument och andra finansiella 
instrument) 

Kapitlen är uppdelade efter 
värderingsprincip 
(anskaffningsvärde och verkligt 
värde) 

Aktivering av 
utvecklingskostnader 

Tillåts inte Tillåts 

Aktivering av lånekostnader Tillåts inte Huvudregeln är kostnadsföring 
och alternativregeln är 
aktivering 

Värdering av 
förvaltningsfastigheter och 
biologiska tillgångar till 
verkligt värde 

Tillåts Tillåts inte 

Checklista över upplysningar Finns Finns inte  
Övergången  Avstämning av resultatet i 

ingångsbalansräkningen och  
omräkning i flerårsöversikten i 
förvaltningsberättelsen krävs 

Avstämning av resultatet i 
ingångsbalansräkningen och  
omräkning i flerårsöversikten i 
förvaltningsberättelsen krävs 
inte 

  

 

Tabell 1: Skillnader mellan K3 och IFRS for  SMEs 

SMEs  
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3.5 Legitimitetsteori 

Legitimitetsteorin tillhör de så kallade systemorienterade teorierna, där det är information 

mellan organisationer, staten och individer som står i centrum. En organisation förväntas 

influera samt influeras av samhället som den verkar i. Systemorienterade teorier kan bland 

annat förklara varför företag väljer vissa redovisningstekniker (Deegan & Unerman, 2006).  

Legitimitet definieras enligt följande: ‖Legitimacy is a generalized perception or assumption 

that the actions of an entity are desirable, proper, or appropriate within some socially 

constructed system of norms, values, beliefs, and definitions‖ (Suchman, 1995). Grundtanken 

med legitimitetsteorin är alltså att organisationer hela tiden strävar efter att uppfattas som att 

deras verksamhet ligger inom samhällets gränser och normer, med andra ord vill 

organisationer att utomstående parter ska uppfatta deras aktiviteter som legitima. 

Legitimitetsteorin bygger på tanken att det finns ett socialt kontrakt mellan organisationen 

ifråga och samhället i vilket den verkar. Detta kontrakt handlar om de förväntningar som 

samhället har på organisationens sätt att bedriva sin verksamhet. Samhället kommer att låta 

organisationen fortsätta att verka, så länge den möter dess förväntningar. Organisationens 

överlevnad hänger därmed på dess förmåga att infria samhällets förväntningar samt om den 

lyckas ge fördelar åt de grupper som gett organisationen sin makt (Deegan & Underman, 

2006). Med andra ord är det intressenterna som ger organisationen sin legitimitet 

(O’Donovan, 2002). Misslyckas organisationen att följa kontraktet, att motsvara samhällets 

förväntningar, kan det leda till sanktioner. Det kan handla om legala restriktioner för 

verksamheten, begränsade resurser eller minskad efterfrågan av produkterna eller tjänsterna 

exempelvis beroende på bojkott av konsumenterna. Att bryta det sociala kontraktet kan för 

organisationen innebära ett försvårande att bedriva sin verksamhet (Deegan & Unerman, 

2006).  

En organisation kan vara i tre olika faser vad gäller legitimitet. Den första fasen innebär att en 

organisation uppnår legitimitet, den andra fasen innebär att organisationen upprätthåller 

legitimitet och den tredje fasen inbegriper att reparera legitimitet (Suchman 1995). De allra 

flesta organisationer befinner sig i fasen som innebär att den uppnådda legitimiteten ska 

upprätthållas (Ashford & Gibbs, 1990). 

Ett samhälle är inte konstant utan organisationen måste hela tiden vara lyhörd för sin 

omgivning för att upprätthålla sin legitimitet. Dels kan samhällets normer och gränser ändras, 

och dels ändras hela tiden behovet av tjänster. Organisationen måste därmed konstant testa sin 
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legitimitet och sin relevans genom att visa att samhället behöver tjänsterna. Om verksamhet 

inte kan rättfärdigas kan samhället återkalla kontraktet. Organisationer behöver därför agera 

för att säkerställa att deras verksamhet uppfattas som legitim (Deegan & Unerman, 2006).  

En organisation som anses ha hög legitimitet är amerikanska Financial Accounting Standards 

Board (FASB). Detta beror till stor del på att de använder sig av en så kallad due process, 

vilket innebär att de är en öppen organisation där intressenter har möjlighet att påverka 

normgivningen. En variant av due process är så kallade hearings vilket flera organisationer 

använder sig av i Sverige. Hearings innebär en möjlighet för intressenterna att påverka vad 

olika normer ska innehålla (Törnqvist, 2000). 
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4. Empiri 
 

mpirin utgörs av sammanfattningar av de fem intervjuer som genomförts. Avsnittet syftar 

dels till att beskriva BFN:s arbete med K3. Empirin ägnas även åt att beskriva företagens 

uppfattningar kring utformandet av K3 samt skillnaderna gentemot IFRS for SMEs. 

Respondenternas resonemang kring påverkan på jämförbarhet återges. 

 

4.1 Bokföringsnämnden 

Intervju med representanter från BFN ägde rum 22 november i ett konferensrum i deras 

lokaler i Stockholm. Catharina Pramhäll arbetar som redovisningsexpert på BFN och är just 

nu projektledare för K3. Gunvor Pautsch är BFN:s kanslichef.  

4.1.1 Utvecklandet av K3 

Under tiden som BFN arbetade med att ta fram K2 så färdigställde IASB ett förslag till IFRS 

for SMEs.  När arbetet med K3 skulle påbörjas fanns således ett förslag till en standard för 

små och medelstora företag. ‖Då fanns ju plötsligt IFRS for SMEs som ett alternativ‖, säger 

Pramhäll. BFN fick då ta ställning till att utgå från IFRS for SMEs, Redovisningsrådet eller 

K2 vid utformandet av K3, och efter en analys valde de att utgå från IFRS for SMEs. 

Så varför tog inte BFN IFRS for SMEs i sin helhet? Pramhäll uppger flera orsaker till att inte 

anta standarden i sin helhet, bland annat att ‖ (…) den strider ju mot direktivet‖. Det direktiv 

som avses är EU:s fjärde direktiv. Detta innebär att det inte är möjligt att tillämpa IFRS for 

SMEs i sin helhet inom EU just nu. Pautsch uppger dock att de räknar med att direktivet 

kommer att ändras så att det på sikt kommer att bli möjligt att använda IFRS for SMEs i sin 

helhet i Europa. Hon säger: ‖Man håller ju på att se över direktiven och skriver om dem helt 

på ett sätt som är mera förenligt med IFRS rent generellt (…)‖. Nästa orsak har att göra med 

ÅRL eftersom innehållet i IFRS for SMEs strider mot denna lag, vilket omöjliggör en strikt 

tillämpning av IFRS for SMEs i Sverige. En ytterligare orsak grundar sig i de uppgifter som 

åligger BFN. Pramhäll säger; ‖sen så har ju då BFN ett förenklingskrav på sig överhuvudtaget 

att vi ska göra förenklade regler (…) och då såg ju vi att vi kunde göra ytterligare förenklingar 

av SMEn‖.  En av orsakerna till att förändringar behövde göras i IFRS for SMEs har att göra 

IL i Sverige. Pramhäll och Pautsch ställdes därför frågan om det har diskuterats att göra 

ändringar i lagarna istället, för att på så sätt göra dem förenliga med IFRS for SMEs. Pramhäll 

E 
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säger att det inte är deras fråga utan det är något för departementet. En sådan förändring skulle 

kräva en offentlig utredning och skulle kunna ta fem år att genomföra. ‖(…) men först måste 

ju direktivet ändras innan vi kan implementera någonting i Sverige och det tar ju sin tid‖, 

säger Pautsch. Det framkommer dock att BFN har möjlighet att påverka innehållet i ÅRL. ‖Vi 

lämnar in hemställan om lagändring, ibland får vi gehör ganska snabbt och ibland tar det långt 

tid men man hanterar det‖, säger Pautsch. När det gäller beskattningsfrågan så har det funnits 

utredningar där total frikoppling har föreslagits, men dessa förslag har inte fått  genomslag. 

För mindre företag vill BFN se en starkare koppling, och för företag som värderar till verkligt 

värde vill de ha en större frikoppling. ‖Vi har gått in med en hemställan om en lagändring av 

inkomstskattelagen för att möjliggöra att vi kan skriva enklare regler‖, säger Pautsch.  

Främst var det alltså IFRS for SMEs som utgicks ifrån när BFN skulle utveckla K3, men även 

ÅRL, IL, Redovisningsrådet, K2 och gammal normgivning. ‖Man ska ju inte uppfinna hjul 

som redan finns utan hittade vi något vi tyckte var bra så har vi ju hämtat inspirationen 

därifrån‖, säger Pautsch.  

Vid utformandet av K3 har BFN haft en referensgrupp som har träffats en gång i månaden. I 

denna grupp fanns BFN:s ordförande, en representant från Svenskt Näringsliv som också 

sitter i rådet för finansiell rapportering, en från Skatteverket och en från FAR som dessutom 

tagit revisorer till hjälp. Experter har använts som hjälp i olika frågor, och dessutom har varje 

kapitel presenterats successivt i nämnden där till exempel Företagarna och den akademiska 

världen finns representerade. Många har därmed haft chans att påverka utformandet av K3. 

När BFN informerar om K3 är det många, oftast revisorer, som framhåller att regelverket bör 

ligga så nära IFRS for SMEs som möjligt och de ifrågasätter varför den inte ligger närmare. 

BFN:s tanke är i nuläget att de vill ‖sopa banan‖ för att IFRS for SMEs i framtiden ska kunna 

användas i sin helhet i Sverige. Detta tror de kommer hända på sikt, men att det kommer ta 

tid. Företagens uppfattning i frågan om hur nära K3 ska ligga IFRS for SMEs har Pautsch 

ingen direkt uppfattning om. ‖Nej, det kan jag inte säga, vi har ju lite hintar från Svenskt 

Näringsliv som ju har mer företagskontakter‖, säger Pautsch. Generellt tror de att K3-företag 

kommer att uppskatta K3 i det hänseende att det är ett samlat regelverk, men att de kan vara 

skeptiska på grund av att det innebär förändringar. När företagen som kommer beröras av K3 

kommer på tal framhåller Pautsch och Pramhäll att det oftast är de som blir varse 

förändringarna allra sist. Pramhäll säger: ‖Frågan är ju där också hur långt de har kommit i att 

veta att det är någonting på gång‖. 



37 

 

4.1.2 Fördelar och nackdelar för företagen 

Som främsta fördelar med att använda K3 jämfört med IFRS for SME framhåller Pramhäll 

‖(…) ytterligare förenklingar och att den är förenlig med årsredovisningslagen‖. Som fördel 

med IFRS for SMEs tar hon upp att det är lättare att jämföra företag med varandra. Pramhäll 

anser dock att behovet av jämförbarhet inte ska överdrivas och säger att ‖i vissa fall så är det 

ju viktigt att kunna jämföra sig med andra företag när man handlar med andra länder och har 

internationella kunder och så, men väldigt många företag är ju också nationella‖. Hon säger 

att många stora företag har gått över till full IFRS när de haft krav på jämförbarhet. Pautsch 

säger: ‖Det riktigt tunga egentligen för jämförbarheten det är ju kapitalanskaffningen och då 

är vi ju inne på noterade företag‖. De säger därför att BFN vill ha så lika regelverk som 

möjligt så att det går att känna igen sig i olika länder och det var därför de valde att utgå från 

IFRS for SMEs. ‖(…) men vi värderar inte jämförbarheten mer än så‖, säger Pautsch 

4.1.3 Remissvar 

Av remissvaren anser Pramhäll och Pautsch att FAR, Sveriges redovisningskonsulters 

förbund (SRF), Svenskt Näringsliv och Skatteverket är de mest viktiga. På frågan om 

huruvida de lägger olika vikt vid olika remissvar uppger de att FAR naturligtvis väger tyngre 

än privatpersoner. Men de läser remissvaren från privatpersoner likaväl som de läser alla 

andra. Pramhäll tror att BFN kommer att återkomma till flera remissinstanser för att 

tillsammans med dem prata om olika alternativ och diskutera fram lösningar. 

4.1.4 Skillnader mellan K3 och IFRS for SMEs 

I detta avsnitt utgår diskussionen från Tabell 1: Skillnader mellan K3 och IFRS for SMEs. 

Orsakerna till dessa skillnader som BFN uppger utgör sedan grunden för Tabell 2: 

Sammanfattning av orsaker till skillnader, som presenteras senare i avsnittet.  

I K3 finns ingen lagtext citerad, utan detta regelverk måste läsas tillsammans med gällande 

lagstiftning i Sverige, främst ÅRL. Huvudskälet till detta är enligt Pramhäll att ‖(…) den här 

gruppen förutsätts ju kunna årsredovisningslagen och är van att jobba med 

årsredovisningslagen‖. Det allmänna rådet ska fylla ut lagen där förtydligande behövs och det 

som redan står i lagen får alltså inte tas med i rådet. I kommentartexten till K3 finns dock 

vissa hänvisningar till ÅRL. Ytterligare skäl till varför lagtext inte tas med är att det skulle 

göra K3 större och att det skulle krävas mer uppdatering om lagtext togs med. Ett sådant 

underhållsarbete kräver mycket jobb. ‖Alternativet hade ju varit att lyfta in alltihop det och då 

hade det ju blivit ännu tjockare och längre och svårläst‖, säger Pramhäll. 
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K3 tillåter i vissa fall annan redovisning i juridisk person än vad som gäller i 

koncernredovisning. Detta på grund av att kopplingen mellan redovisning och beskattning är 

stark i Sverige. Det är alltså innehållet i IL som ligger bakom denna förändring. Likadana 

regler för beskattning och redovisning i juridisk person anser BFN är att föredra. 

I IFRS for SMEs krävs en kassaflödesanalys av alla företag, medan K3 endast kräver det av 

större företag. Pramhälls förklaring till denna skillnad är att ‖(…) om lagstiftaren bedömt att 

det inte behövs för mindre företag, då är det svårt för oss i ett förenklingsperspektiv och ställa 

oss över‖. Det kan därmed sägas vara det rådande förenklingskravet som ligger bakom 

förändringen. Här framhåller de dock att om företag vill publicera något som inte krävs av 

BFN så är det inget som hindrar dem från att göra det. Detta eftersom det som BFN anger  

enbart är minimigränser. 

IFRS for SMEs kräver att företag lämnar en rapport över totalresultat, det gör däremot inte 

K3. Pramhäll och Pautsch är här överens om att svenska företag inte är vana vid denna typ av 

rapport. I ÅRL finns ett specifikt schema för resultaträkningen och där krävs ingen rapport 

över totalresultat. Pramhäll säger: ‖Det har ju varit en främmande fågel som har varit ganska 

kritiserat och svårt att förstå bland de noterade företagen‖. Istället görs i Sverige en 

upplysning om förändring i eget kapital, vilket innebär att samma information finns men det 

placeras inte i en egen rapport. Detta anser BFN vara enklare för företagen.  

Förvaltningsfastigheter och biologiska tillgångar får enligt IFRS for SMEs värderas till 

verkligt värde, vilket inte är tillåtet enligt K3. Anledningen till att det inte tillåts i K3 är att 

ÅRL förbjuder denna värdering. I Sverige är det enbart finansiella instrument som tillåts 

värderas till verkligt värde. Dock är skillnaderna stora mellan de två regelverken även när det 

gäller finansiella instrument. Enligt IFRS for SMEs får egetkapitalinstrument värderas till 

verkligt värde. I ÅRL krävs det att företagen väljer en princip och använder den på samtliga 

instrument. I IFRS for SMEs är uppdelningen av de finansiella instrumenten gjord utefter 

vilken sorts finansiellt instrument det handlar om, medan det i K3 är uppdelat efter på vilket 

sätt det värderas. Eftersom de svenska företagen måste välja ett av värderingssätten enligt 

ÅRL så anser BFN att denna uppdelning är enklare då företagen endast behöver använda ett 

av kapitlen. Pautsch framhåller att det är väldigt ovanligt att värdera finansiella instrument till 

verkligt värde i Sverige. ‖Det är mycket prat men det är lite i praktiken.‖ 

Bestämmelser om löpande redovisning finns med i IFRS for SMEs men inte i K3. Orsaken till 

denna förändring säger Pautsch är att dessa regler redan finns i bokföringslagen. Faktum är att 
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BFN har ett pågående projekt där de håller på och samlar ihop reglerna om löpande 

redovisning i ett enda paket. Pautsch säger att det för närvarande är svårt att hitta bland 

informationen om löpnade redovisning då BFN just nu har nio stycken allmänna råd och 

uttalanden på området. Den löpande bokföringen är inte heller något som enbart hör till större 

företags årsredovisning, utan bokföring är viktig för alla företag och reglerna är desamma för 

alla. ‖Lägger vi in det i K3, då borde vi lägga in det i K2 och K1‖, säger Pramhäll. För att 

förenkla för företagen och inte tynga regelverken med denna information gör BFN istället en 

ny separat normgivning och denna ska följas av alla företag.  

Aktivering av utvecklingskostnader är inte tillåten enligt IFRS for SMEs, men är ett alternativ 

i K3. Denna förändring grundar sig i ÅRL, vilket BFN inte kan ställa sig emot. Lånekostnader 

måste enligt IFRS for SMEs kostnadsföras när de uppkommer. I K3 är huvudregeln 

kostnadsföring men det finns en alternativregel som tillåter aktivering. På samma sätt som när 

det gäller aktivering av utvecklingskostnader, så beror den tillåtna aktiveringen av 

lånekostnader på regler i ÅRL. Det är därmed inget som BFN skulle kunna ändra på i nuläget. 

De upplysningskrav som finns i IFRS for SMEs är samlade på en separat checklista, vilken 

inte har någon motsvarighet i K3. BFN anser att det är för tidigt att göra en checklista nu men 

uppger att det är möjligt att de kommer göra det senare, när de vet hur slutversionen kommer 

att se ut. Här handlar det även om resurser. Pramhäll säger: ‖(…) blir ju en fråga också hur vi 

ska göra med resurserna givet de andra sakerna som vi behöver göra (… ) frågan är ju hur 

mycket vi som myndighet behöver göra‖.  

Sista skillnaden som tas upp gäller övergången till ett nytt regelverk. I IFRS for SMEs krävs 

en avstämning av resultatet i ingångsbalansräkningen samt en omräkning i flerårsöversikten i 

förvaltningsberättelsen. Motsvarande krav finns inte i K3. Denna förändring är en ren 

förenkling då BFN vill låta företagen slippa de insatserna. Pramhäll säger: ‖(...) det är enklare 

att slippa räkna tillbaka hur långt som helst‖.  

4.1.4.1 Sammanfattning av orsaker till skillnader 

Tabell 2: Sammanfattning av orsaker till skillnader visar att BFN:s förändringar av IFRS for 

SMEs till K3 beror på olika saker. Det visar sig också att BFN inte står själva vad gäller att 

bestämma vad som ska förändras utan mycket har behövt anpassas till den svenska lagen. 
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 K3 BFN:s orsak till förändring 
Standardens utformning Ska läsas tillsammans med 

lagstiftning  
Den här gruppen av företag förutsätts kunna 
ÅRL. Lagtext skulle ta mycket plats, vilket 
betyder att K3 skulle bli längre och mer 
svårläst. Det kräver mer underhållsarbete 
om lagtext finns med. Förenkla för företagen 
och BFN.  

Juridisk person Annan redovisning tillåts 
jämfört med 
koncernredovisningen 

På grund av sambandet mellan redovisning 
och beskattning i Sverige. 

Regler om 

förvaltningsberättelse 
Finns Förvaltningsberättelse krävs av ÅRL 

Kassaflödesanalys Krävs ej av mindre företag För att förenkla för de mindre företagen  
Rapport över 

totalresultat 
Krävs inte För att förenkla för företagen. Svenska 

företag är inte vana vid rapport över 
totalresultat. Räcker att informationen finns 
i not till eget kapital.  

Bestämmelser om 

löpande redovisning 
Finns inte För att förenkla för företagen och inte tynga 

regelverken gör BFN en ny separat 
normgivning inom detta område 

Finansiella instrument Kapitlen är uppdelade efter 
värderingssätt 
(anskaffningsvärde och 
verkligt värde) 

För att förenkla för företagen då de endast 
behöver använda ett av kapitel 

Aktivering av 

utvecklingskostnader 
Tillåts Det tillåts i ÅRL 

Aktivering av 

lånekostnader  
Huvudregeln är 
kostnadsföring och 
alternativregel är aktivering 

Det tillåts i ÅRL 

Värdering av 

förvaltningsfastigheter 

och biologiska tillgångar 

till verkligt värde 

Tillåts inte ÅRL förbjuder det 

Checklista över 

upplysningar 
Finns inte  En komplett checklista kan göras först då 

slutversionen av är klar. Det är även en fråga 
om resurser. 

Övergången  Ej avstämning av resultatet 
i ingångsbalansräkningen 
och omräkning i 
flerårsöversikten i 
förvaltningsberättelsen 
krävs 
 

För att förenkla för företagen 

 
Tabell 2: Sammanfattning av orsaker t ill skillnader 
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4.2 Tekniska Verken 

4.2.1 Presentation av företaget  

Intervjun på Tekniska Verken tog plats 1 december i ett konferensrum. Daniel Andersson, 

som intervjuades, har jobbat på företaget sedan 1998 och han arbetade innan dess som 

auktoriserad revisor. Daniel är koncernredovisningschef, men har även ansvar för 

ekonomisystemen samt verkar som expert på företaget inom redovisning, kalkylering samt 

beskattning. Tekniska Verken följer BFN:s allmänna råd i sin redovisning.  

Andersson berättar att Tekniska Verken har biogasanläggningar. De producerar el och tar 

hand om elnäten, producerar avloppsvatten samt fjärrvärme. De äger dotterbolaget Bixia som 

är ett el- och telefonibolag. Tekniska Verken ägs av Linköpings kommun genom företaget 

Linköpings Stadshus AB. Tekniska Verken har 520 anställda, en omsättning på cirka 1,9 

miljarder samt en balansomslutning på cirka 5,9 miljarder för verksamhetsåret 2009.  

Andersson fortsätter med att berätta att eftersom Tekniska Verken ägs av Linköpings 

kommun får de inte äga något företag utomlands. Den internationella koppling företaget har 

är därmed vid köp av maskiner och annan utrustning från företag i andra länder.  

4.2.2 Om Bokföringsnämnden och K3 

Andersson tvekar först vid frågan på vem som utvecklar K3 men kommer fram till att det är 

BFN samt att K3 bygger på IFRS för SMEs. Han har hört i många år att K3 snart ska börja 

användas. Det sista han hörde var att K3 ska börja användas 2012, men att sista ordet ännu 

inte är sagt. Vad gäller BFN:s uppgifter så ser han två stora delar, dels ska de besvara 

redovisningsfrågor och dels så ska de tycka till om redovisningsfrågor som har nått högre 

instanser. Men han nämner även att det är känt att BFN inte har så mycket resurser och att de 

inte får så mycket gjort. Själv har han aldrig tagit hjälp av BFN utan går hellre till konsulter 

för att få svar. Att BFN har ett förenklingskrav på sig tycker Andersson är bra då han anser att 

något organ bör se över reglerna i Sverige. Dels för att de ska bli enklare men även för att 

försöka anpassa dem mer till de regler som finns i Europa. Vad gäller kravet att sprida 

information så tror Daniel att BFN framför allt går via redovisningsbyråer med information 

för att sedan låta dem föra budskapet vidare till företag och organisationer.  

‖Det bästa för jämförbarheten vore naturligtvis om vi hade exakt samma standard‖, säger 

Andersson. Han ser helst att K3 ska ligga så nära IFRS for SMEs som möjligt och att BFN 

ska akta sig för att lägga till egna varianter av regler då detta har ‖en tendens att krångla till 
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saker‖. Andersson har inte själv läst K3-remissen utan har hört om den på föreläsningar och 

liknande. Andersson förlitar sig på att branschen för fram åsikter till BFN eftersom ‖det ger 

en större tyngd åt åsikterna‖, än om han som enskild person eller Tekniska Verken som 

företag skulle lägga fram ett önskemål till BFN.  

4.2.3 Om skillnaderna mellan K3 och IFRS for SMEs 

(Skillnaderna diskuteras utifrån Tabell 1: Skillnader mellan K3 och IFRS for SMEs). 

Andersson uppger att han själv inte behöver ett fullständigt regelverk. ‖Kan man ÅRL, så är 

det inget problem att detta inte står i standarden‖, säger han. Men Andersson menar att en 

fullständig standard vad gäller utformningen ändå är att föredra. För de mer oerfarna är det 

skönt att ha allt samlat på en plats men han förstår att det är en omöjlighet då det idag finns 

skattelagstiftning och liknande som gör det svårt att samla allt på ett ställe. Många behöver 

idag ta hjälp av revisorer och konsulter för att lösa problem.  

Andersson tycker att det är konstigt att Sverige har valt att ha olika regler för juridiska 

personer och koncerner och anser att det bästa hade varit om reglerna var desamma för båda. 

Andersson menar att det är svårt i Sverige eftersom Skatteverket vill ha en stark koppling 

mellan redovisning och beskattning. Han anser att grundkraven för regler om 

förvaltningsberättelsen bör finnas i standarden. Vad gäller frågan om kassaflödesanalyser är 

Andersson tydlig med att ‖(…) detta inte borde krävas av mindre, det är lite väl grymt‖. Det 

skulle vara mycket svårt för de minsta företagen att upprätta en sådan säger Andersson. 

Informationen om förändring i eget kapital måste enligt Andersson finnas med på ett eller 

annat sätt i alla företag så att det framgår hur det egna kapitalet har förändrats under året. ‖Om 

det står i en not eller som en egen rapport, det är ju samma innehåll‖, menar Andersson men 

föredrar den utförligare rapporten. Bestämmelser om löpande redovisning bör inte finnas med 

i K3,eftersom det är så grundläggande ‖så det borde man kunna‖, är Anderssons uppfattning.  

För de allra minsta skulle det kunna vara bra men han anser att det räcker med att det står i 

BFL. Det blir svårt att hitta om det står för mycket onödigt i standarden, säger Andersson. 

Vad gäller utformningen av kapitlen av finansiella instrument så har han ingen uppfattning 

eftersom det är ett mycket svårt ämne. På Tekniska Verken tillåter de aktivering av 

utvecklingskostnader så Andersson är naturligtvis för detta. De utvecklingskostnader som 

finns på företaget är till exempel kostnader för datorprogram, ett sätt att dra 

fjärrvärmeledningar och att konvertera biogasbilar. Han tycker inte att lånekostnader vid 

större projekt ska aktiveras. ‖Jag vill inte att vi gör det personligen för jag tycker att det visar 

på en svaghet‖, säger Andersson. Men han förstår bolag som gör det vid projekt som sträcker 
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sig flera år framåt i tiden. Därför anser han att det ska vara möjligt men det ska vara mycket 

strikt och bara vara tillåtet under speciella omständigheter. När frågan tas upp om värdering 

till verkligt värde ska tillåtas för förvaltningsfastigheter och biologiska tillgångar säger han 

‖jag är inte mycket för verkligt värde‖. Anderssons anser alltså att det inte ska tillåtas, ‖det 

säger inget om verksamheten‖, säger han. Han tycker inte att marknadspriser ska kunna 

påverka företagets resultat. Vad gäller biologiska tillgångar som skog har Andersson mer 

förståelse för att förädlingsvärdet och räntorna aktiveras. En checklista över upplysningar som 

ska lämnas tycker Andersson ska finnas, men det är ju naturligtvis en smaksak tillägger han. 

Vad gäller övergången till ett nytt regelverk tycker han att avstämning av resultatet i 

ingångsbalansräkningen ska göras samt att det i förvaltningsberättelsen ska finnas en 

omräkning i flerårsöversikten.  

4.2.4 Jämförbarhet 

Generellt sett anser Andersson att BFN har gjort ett bra jobb med K3 men han drar slutsatsen 

att ‖(…) jämförbarheten kan bli något sämre med företag ute i Europa (…)‖. Han anser dock 

att skillnaderna mellan IFRS for SMEs och K3 inte på något sätt är avgörande för 

jämförbarheten i framtiden. Vad gäller harmonisering i allmänhet så tycker han att det är bra. 

‖Redovisning går ut på att jämföra företag med varandra‖, säger Andersson. Undantagen som 

Sverige har gjort anser han är nödvändiga som det ser ut just nu eftersom det tar tid att ändra 

lagstiftningen . ‖På sikt tror jag att Sverige kommer att få vika sig och anpassa sig‖, 

framhäver han. Framför allt om IFRS blir en världsstandard och USA släpper US GAAP till 

förmån för IFRS säger Andersson.  

4.3 Stångåstaden 

4.3.1 Presentation av företaget  

Catharina Mässgård är ekonomichef på Stångåstaden och sköter redovisning, delårsbokslut 

och prognoser. Intervjun genomfördes 1 december i Catharinas arbetsrum i Stångåstadens 

lokaler i Linköping. Mässgård berättar att Stångåstaden är ett bostadsbolag som ägs av 

Linköpings kommun genom Linköpings Stadshus AB. Stångåstaden har cirka 18 500 

hyresrätter, varav cirka 4100 tillhör dotterbolaget Studentbostäder. All fastighetsskötsel och 

liknande köps in. Stångåstaden har 133 anställda, omsätter cirka 1 miljard och har en 

balansomslutning på cirka 5 miljarder för verksamhetsåret 2009. I nuläget följer de BFN:s 

allmänna råd i sin redovisning.  
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4.3.2 Om Bokföringsnämnden och K3 

På frågan om vilka som utformar K3 har Mässgård svårt att svara men konstaterar att 

utgångspunkter vid utformandet var IFRS for SMEs. ‖Man får börja använda den redan nästa 

år om man vill, men annars är det 2012, om det inte blir förskjutet ytterligare‖, lägger hon till. 

Vad gäller BFN:s uppgifter säger Mässgård att de ska se till att ‖(…) alla bolag redovisar efter 

samma principer‖, och syftar på god redovisningssed. Vad gäller remissen har Mässgård läst 

den del som handlar om värdering av fastigheter eftersom det är den som Stångåstaden främst 

är intresserade av. Stångåstaden har inte lämnat in något remissvar men Mässgård tror själv 

att hon skulle kunnat lämna in synpunkter på remissen om hon hade velat. Hon tillägger dock 

att ‖(…) det finns inte tid till att engagera sig i det arbetet‖.  

4.3.3 Om skillnaderna mellan K3 och IFRS for SMEs 

(Skillnaderna diskuteras utifrån Tabell 1: Skillnader mellan K3 och IFRS for SMEs). Vad 

gäller standardens utformning föredrar Mässgård en fullständig standard, hon uppger att ‖(…) 

det är ju bekvämast‖. Hon föredrar, ur läsarsynpunkt, att samma regler gäller för juridisk 

person och koncerner. Hon ser också helst att regler om förvaltningsberättelse finns med i 

standarden. Kassaflödesanalyser anser hon bara ska krävas av större företag. Mässgård tycker 

också att det räcker med att lämna en not över förändring i eget kapital, och att en rapport 

över totalresultat därmed inte behövs. ‖Oftast är det bara utdelning och årets resultat som 

förändrar det egna kapitalet, men om det i framtiden tillkommer olika värdeförändringar då 

händer det ju mer i det egna kapitalet och då kanske det behövs‖, säger hon. Vad gäller 

löpande redovisning anser hon att det inte ska vara med i standarden. ‖(…) Då blir den 

gigantisk, K3 har ju mer med rapporten att göra‖, säger hon. Vad gäller finansiella instrument 

föredrar hon uppdelning enligt typ av instrument. Hon tycker även att aktivering av 

utvecklingskostnader och lånekostnader ska tillåtas. ‖Men vi gör inte det när vi bygger‖, säger 

hon och syftar på att de kostnadsför sina lånekostnader. Värdering till verkligt värde anser 

hon inte ska användas eftersom det blir svårt att läsa resultaträkningen. Stångåstaden gör 

årligen en vinst på ungefär 100 miljoner, men 100 miljoner i värdeförändring på fastigheterna 

är inte mycket uppger hon. Stångåstaden kan göra en jättevinst ett år på en miljard och lika 

mycket i förlust kommande år tillägger hon. ‖Rörelsens kostnader får en underordnad roll 

gentemot värdeförändringarna‖, säger Mässgård. När hon får frågan om det bör finnas en 

checklista i standarden svarar hon snabbt ‖jag tycker om checklistor, jag vill ha det‖. Vad 

gäller övergången till en ny standard föredrar hon att det krävs avstämning i resultatet i 

ingångsbalansräkningen samt en omräkning i flerårsöversikten i förvaltningsberättelsen.  
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4.3.4 Jämförbarhet 

‖Harmonisering är bra men K3 och IFRS verkar svåra att läsa och förstå‖, säger Mässgård. 

Dock anser hon inte att jämförbarheten påverkas så mycket av att svenska företag använder 

ett eget regelverk. ‖BFN måste ju ta hänsyn till att man inte förlorar jämförbarheten, det 

måste de bevaka‖, säger hon. Den gång hon kan tänka sig att det kan bli ett problem för 

Stångåstaden är vid rating av företaget då aktören Standard & poor’s kommer från London 

och tittar på redovisningen och fastigheterna. Hon säger att ‖där kan det ju påverkas eftersom 

de är internationella, men det är ju ganska långsökt‖. Stångåstaden lånar lite utomlands, men i 

svensk valuta, och där kan det ha betydelse enligt Mässgård. Hon tillägger: ‖vi jobbar ju bara 

inom kommunen men all finansiering blir ju global‖. Vad gäller jämförbarheten tycker hon 

inte att företag ska ha för många val eftersom alla då redovisar olika. Men samtidigt ska det 

vara så enkelt som möjligt, hon ser gärna en kompromiss mellan valmöjligheter och enkelhet. 

Rent spontant anser hon ‖att K3 verkar jätte krångligt‖. 

4.4 Håmex 

4.4.1 Presentation av företaget  

Jan-Åke Upman, som intervjuades, är ekonomichef på Håmex och ansvarar för företagets 

ekonomiavdelning. Intervjun ägde rum 3 december i ett konferensrum i Håmex lokaler i 

Linköping. Upman berättar att Håmex är ett företag som producerar maskinverktyg, främst i 

hårdmetall. Han fortsätter berätta att företaget har 44 anställda. Omsättningen för 

verksamhetsåret 2009 var cirka 36 miljoner och balansomslutningen var cirka 24 miljoner. 

Håmex ingår i en koncern och är helägt av moderbolaget CKT Capital AB.  Cirka 65 procent 

av omsättningen består av export men annars finns ingen internationell koppling. Företaget 

följer BFN:s allmänna råd i sin redovisning.  

4.4.2 Om Bokföringsnämnden och K3 

Upman vet inte vilka som ligger bakom utvecklingen av K3 eller när det är meningen att 

regelverket ska börja gälla. Han har inte heller någon uppfattning om vad K3 är baserat på. 

När han får frågan om vad BFN gör svarar han att ‖de bevakar så att saker och t ing efterlevs‖. 

Han fortsätter ‖(…) de är en form av myndighet, de ställer upp regler för redovisning‖.  

Upman får varje år en CD-skiva från Nordstedts förlag där en del kallad ‖Nyheter från BFN‖ 

finns med och den brukar han lyssna på. De synpunkter han har på BFN är att ‖(…) de är bra 

att ha, de utvecklar, bevakar och sen kan man ju fråga också‖. Upman fortsätter: ‖Det är ju 
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jättebra, de är väldigt tillmötesgående‖. Han har vid flera tillfällen tagit hjälp av BFN när han 

har frågor. Han tillägger sedan att ‖det har känts som ett meningsfullt arbete som de har gjort, 

det tycker jag‖. Upman har inte läst remissen eller lämnat in några synpunkter. Han känner 

inte att han skulle haft en möjlighet att påverka BFN eller utformandet av K3 även om han 

hade satt sig in i regelverket och lämnat in ett remissvar.  

4.4.3 Om skillnaderna mellan K3 och IFRS for SMEs  

(Skillnaderna diskuteras utifrån Tabell 1: Skillnader mellan K3 och IFRS for SMEs). Upman 

anser inte att ett regelverk behöver vara fullständigt utan det är bättre att det läses tillsammans 

med andra dokument. ‖(…)Men då krävs det av mig som person att jag kan‖, säger han. Han 

fortsätter: ‖Det gör det ju väldigt lätt för en liten människa om allt är samlat men det är inte 

speciellt charmigt‖. Upman är positiv till olika redovisningsregler för juridiska personer och 

koncerner. Han tycker att regler om förvaltningsberättelsen ska finnas med i regelverket. 

Upman anser inte att alla företag ska behöva upprätta kassaflödesanalyser. ‖Definitivt inte, 

jag tror att de små förstår inte vad det är, den fyller ingen funktion för dem‖, säger han. Men 

rapport över totalresultat ska krävas av alla företag. ‖Det är ju viktig information, är en 

rapport mer utförlig så föredrar jag den‖. Bestämmelser om löpande redovisning ska finnas 

med, enligt honom. ‖Man ska inte behöva vända sig någon annanstans‖, säger han. Han anser 

att aktivering av utvecklingskostnader inte ska tillåtas eftersom ‖(…) det är så mycket som 

kan hända när man jobbar med sånt‖. På frågan om lånekostnader ska kostnadsföras när de 

uppkommer svarar Upman ‖(…) de ska löpande kostnadsföras‖. Värdering till verkligt värde 

vad gäller förvaltningsfastigheter ska tillåtas i vissa lägen enligt honom. ‖En checklista är så 

okomplicerad men så bra att ha‖, konstaterar han på frågan om en checklista borde finnas med 

i regelverket eller inte. När företag går över till en ny standard ska en avstämning av resultatet 

i ingångbalansräkningen och en omräkning i flerårsöversikten i förvaltningsberättelsen göras 

säger han. ‖Det är väldigt viktig information, det kan bli jättekonstiga konsekvenser annars‖, 

fortsätter Upman. 

4.4.4 Jämförbarhet 

Vad gäller jämförbarheten så ser Upman ett problem: ‖vi är ute i världen mycket och vi har 

väldigt svårt att göra jämförelser‖. Detta säger han beror på kulturella skillnader och 

lagstiftningar som står i vägen. ‖Redovisningsmässigt när man ska titta på utländska bolags 

rapporter så är det meningslöst, man ser ingenting, de säger ingenting‖, menar Upman. 

Harmonisering av redovisningsstandarder främjar företag i olika länder i många anseenden 
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enligt honom. ‖Man måste kunna läsa av och förstå varför, även om man inte gör likadant‖, 

säger han och syftar på finansiella rapporter och dess innehåll. ‖Ska man kunna vara med i 

internationella sammanhang så måste man vara lite mer likvärdiga‖, tillägger han och syftar 

på att länders redovisning borde ligga närmare varandra. ‖Harmonisering är bra och man ska 

nog ha det som målsättning, men då ska inte bara Sverige ha det som målsättning‖, säger han. 

Upman föredrar dock ett förenklat regelverk framför många valmöjligheter. 

4.5 San Sac 

4.5.1 Presentation av företaget  

Intervjun ägde rum 8 december i ett konferensrum i San Sac:s lokaler i Hackefors. De som 

intervjuades var Gunnar Karlsson och Daniel Lundqvist. Lundqvist är företagets nya 

ekonomichef och han har arbetat där sedan 1 oktober 2010. Karlsson ska inom kort sluta som 

ekonomichef, varpå han och Lundqvist arbetar parallellt för närvarande. Arbetet som 

ekonomichef på San Sac innebär att ha hand om allt på ekonomiavdelningen. Idag följer San 

Sac BFN:s allmänna råd i sin redovisning.  

Lundqvist berättar att San Sac är en totalleverantör för miljöriktig källsortering och 

avfallshantering. De har ingen egen tillverkning utan är ett handelsföretag som köper och 

säljer utrustning för källsortering och avfallshantering. Bland deras produkter finns till 

exempel påsar, skåp, nedgrävda behållare, sorteringsvagnar och papperskorgar. San Sac har 

inget direkt utvecklingsarbete utan deras idéer till nya lösningar förmedlas vidare till andra 

företag. Karlsson fortsätter med att berätta att de är 18 anställda, att företaget omsatte cirka 

140 miljoner kronor under 2009 och att balansomslutningen uppgick till cirka 53 miljoner 

kronor. Moderbolag till företaget är San Sac Holding AB. Kommuner är en av deras största 

kunder, men bland kunderna finns också landsting, bostadsföretag och entreprenörer. 

Kundkretsen kommer till allra största del från Sverige, men de exporterar till länder som 

Norge, Danmark, Tyskland och Polen. Även flertalet av deras leverantörer är från andra 

länder, däribland Schweiz, Italien och Storbritannien. För närvarande håller San Sac på att 

expandera i Norden. Under november 2010 köpte de ett bolag i Danmark. 

4.5.2 Om Bokföringsnämnden och K3 

När det gäller utvecklandet av K3 är Karlsson och Lundqvist inte så insatta i nuläget. De kan 

inte svara på frågorna om vem som utvecklar regelverket eller vad detta grundar sig på. De är 

inte säkra på när det är tänkt att K3 ska börja användas men Lundqvist uppger att ha n hört i 
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förbifarten att det är någonstans runt 2011-2012. På frågan om de vet vilka uppgifter BFN har 

svarar Lundqvist att de ‖(…) försöker väl plocka fram någon sorts god redovisningssed om 

jag har uppfattat rätt‖. De själva har inte haft någon direkt kontakt med BFN utan Karlsson 

uppger att den information de tar del av inom redovisning är ‖Skattepärmen eller vad de 

kallar det‖, vilken innehåller förslag och rättsfall. Dessutom får de Nytt från Revisorn som ges 

ut av FAR.  

Remissen på K3 har varken Karlsson eller Lundqvist läst och de är heller inte medvetna om 

att de haft möjlighet att lämna in synpunkter på denna. ‖Om man läser att det är ute på remiss 

så tror man ju att det är hos sådana branschorganisationer, men däremot som företagare det 

tror jag inte man kommer på‖, säger Karlsson om företagens möjlighet att kommentera 

remissen. Deras möjlighet att påverka utformandet av K3 tror de är mycket liten om än 

befintlig. För att synpunkterna ska ge någon effekt påpekar Karlsson att det förmodligen krävs 

att många tycker samma sak, och de tror inte att det är många företag som utnyttjar 

möjligheten att ge synpunkter.  

4.5.3 Om skillnaderna mellan K3 och IFRS for SMEs 

(Skillnaderna diskuteras utifrån Tabell 1: Skillnader mellan K3 och IFRS for SMEs). På 

frågan om de föredrar att ha ett regelverk som är fullständigt eller ett som behöver läsas 

tillsammans med lagstiftning svarar Karlsson att det ‖måste väl vara bättre att ha allt samlat‖. 

Lundqvist säger att ‖fördelen med att ha det fullständigt är att man kanske inte missar 

någonting‖. 

Lundqvist föredrar att ha samma regler för redovisning i juridisk person som för 

koncernredovisning. ‖Det låter ju enklare med samma‖, säger han. K3 tillåter annan 

redovisning i juridisk person på grund av den starka kopplingen mellan redovisning och 

beskattning i Sverige. Karlssons reaktion på den beskrivna anledningen är: ‖sen kan det ju 

vara beskattningen det är fel på‖. Regler om förvaltningsberättelse anser de inte behöver 

finnas med i regelverket de följer.  De föredrar också att det bara ska krävas en 

kassaflödesanalys av mindre företag eftersom BFN ska se till att förenkla för dem. 

På frågan om det borde krävas en rapport över totalresultat av K3-företag svarar de att detta 

inte är nödvändigt. Idag ges denna information i en not och de anser att det fungerar bra. 

Totalresultat är inget de har arbetat med förut, utan det är en not de är vana vid. ‖Det räcker 

som vi har det i not‖, säger Karlsson. Bestämmelser om löpande redovisning är något som 

Karlsson och Lundqvist anser borde finnas med i regelverket de följer.  ‖Det är många som 
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inte har koll på saker (…)‖, menar Lundqvist. Finansiella instrument är inget som de arbetar 

med i San Sac men om de får välja så ser de hellre att kapitlen delas upp efter 

värderingsprincip.  

Att utvecklingskostnader får aktiveras anser Karlsson och Lundqvist vara nödvändigt för 

vissa företags överlevnad. De har dock aldrig själva aktiverat några utvecklingskostnader. I 

vissa fall uppger de att de hade kunnat göra det, men har valt att kostnadsföra direkt.  ‖Vi har 

ju avkastningen så nära i tiden så det finns ingen anledning‖, säger Lundqvist. När det gäller 

lånekostnader däremot ser de ingen anledning till varför företag skulle aktivera, utan anser att 

de ska kostnadsföras när de uppkommer. Dock tar Lundqvist upp att ett genomgående 

problem med att ha olika alternativ är att jämförbarheten påverkas. ‖Problemet med alla 

alternativ det är ju just jämförelsedelen, alltså att man måste titta på den noten först innan man 

kan jämföra två olika bolag‖, säger han.  

Värdering till verkligt värde av förvaltningsfastigheter och biologiska tillgångar tycker de inte 

ska tillåtas. Anledningen är att de anser det vara mer säkert att själva värderingen inte är till 

verkligt värde utan att detta i så fall kan placeras i en not istället. ‖Det är väl mer säkerheten 

i… försiktigheten i ett bokslut‖, säger Karlsson. Han diskuterar även att det många gånger är 

svårt att få fram ett verkligt värde. Vid övergången till ett nytt regelverk anser de inte att det 

ska krävas en avstämning av resultatet i ingångsbalansräkningen och en omräkning i 

flerårsöversikten i förvaltningsberättelsen. Att ha en checklista över vilka upplysningar som 

ska lämnas av ett företag anser de vara en fördel.  

4.5.4 Jämförbarhet 

Karlsson och Lundqvist uppger att de tycker det är viktigt att företag i Sverige kan jämföras 

med utländska företag. Harmonisering av redovisning är något de båda anser är positivt och 

de båda menar att det är positivt om det går att få till en standard som fungerar överallt. Att 

alla företag följer en och samma standard anser Lundqvist ‖(…) underlättar ur många 

aspekter‖. De drar här paralleller till det köp av ett danskt bolag som de just genomfört. ‖Det 

är bara att titta på det här danska förvärvet, hur det ser ut och försöka tolka vad det innehåller, 

det skulle ju varit underlättande om det såg precis likadant ut som vårt förstås, då är det ju 

bara valutan att ta hänsyn till‖, säger Lundqvist. Han anser att det är bättre om det går att 

anpassa de nationella reglerna till de internationella, kanske till och med fullt ut. Han nämner 

dock att skillnader kan föreligga men att det fortfarande kan vara jämförbart så länge 

skillnaderna inte är för stora.  När de ombeds sätta vikten av jämförbarhet i relation till vikten 
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av att regelverket är förenklat säger Karlsson att ‖(…) det kanske är bättre att det är lite 

svårare‖. ‖Om man tittar på det i lite längre sikt så kanske jämförbarheten väger över ändå‖, 

tillägger Lundqvist. De anser att det är bra att BFN förenklar regler men står fast vid att det 

fortfarande måste finnas någon form av jämförbarhet. 

4.6 Sammanfattning av företagens uppfattningar om skillnader 

Tabell 3: Sammanfattning av företagens uppfattningar om skillnader visar att respondenternas 

svar är fördelade mellan K3 och IFRS for SMEs. De företag som till störst del föredrar K3 är 

Tekniska Verken och Stångåstaden med sju stycken K3-svar vardera. Håmex och San Sac är 

mindre positiva till K3, med fyra respektive sex stycken K3-svar. Det framgår också att 

Tekniska Verken och Stångåstaden väljer fler K3-alternativ sammanlagt. San Sac:s svar är 

jämnt fördelade mellan regelverken medan Håmex totalt väljer fler alternativ från IFRS for 

SMEs. 

 

 

 

 

 

 

Tekniska verken Stångåstaden Håmex San Sac

Standardens utformning SME SME K3 SME

Juridisk person och koncern SME SME K3 SME

Förvaltningsberättelse K3 K3 K3 SME

Kassaflödesanalys K3 K3 K3 K3

Rapport över totalresultat SME K3 SME K3

Löpande redovisning K3 K3 SME SME

Finansiella instrument K3 SME K3

Aktivering av utvecklingskostnader K3 K3 SME K3

Aktivering av lånekostnader K3 K3 SME SME

Värdering till verkligt värde K3 K3 SME K3

Checklista SME SME SME SME

Övergång SME SME SME K3

Antal K3-svar 7 7 4 6

Antal SME-svar 5 5 7 6

Tabell 3: Sammanfattning av företagens uppfattningar om skillnader 
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5. Analys 
 

nalysen diskuterar empirin och referensramen utifrån syftet och frågeställningarna. De 

som tas upp är företagens och BFN:s resonemang kring skillnaderna mellan regelverken, 

företagen syn på jämförbarhet och harmonisering samt om BFN kan anses ha upprätthållit sin 

legitimitet ur de undersökta företagens synvinkel. Analysen är av fenomenografisk karaktär. 

 

5.1 Orsaker till skillnader mellan regelverken 

5.1.1 Kategorisering av skillnader 

Eftersom BFN inte har befogenhet att ändra nationella lagar så behöver delar i IFRS for 

SMEs förändras innan de tas in i K3, för att dessa delar ska vara enhetliga med gällande lagar. 

BFN ska också förenkla regler så att det blir lättare för företagen att följa regelverket då 

regeringen har ålagt BFN med ett förenklingskrav. Samtliga skillnader som tagits upp i 

studien visar sig bero på antingen förenklingskravet eller gällande nationella lagar. 

Skillnaderna delas härmed upp i två kategorier utifrån vilken orsak de grundar sig i, och 

diskuteras var för sig, se Tabell 4: Kategorisering av skillnader. Den första delen handlar om 

de skillnader som beror på förenkling och den andra delen om de skillnader som beror på 

laganpassning. 

 

 

Tekniska verken Stångåstaden Håmex San Sac Antal K3 Antal SME
Skillnader p.g.a. förenkling :

Standardens utformning SME SME K3 SME 1 3

Kassaflödesanalys K3 K3 K3 K3 4 0

Rapport över totalresultat SME K3 SME K3 2 2

Finansiella instrument K3 SME K3 2 1

Löpande redovisning K3 K3 SME SME 2 2

Checklista SME SME SME SME 0 4

Övergång SME SME SME K3 1 3

12 15

Skillnader p.g.a. laganpassning :

Förvaltningsberättelse K3 K3 K3 SME 3 1

Juridisk person och koncern SME SME K3 SME 1 3

Aktivering av utvecklingskostnader K3 K3 SME K3 3 1

Aktivering av lånekostnader K3 K3 SME SME 2 2

Värdering till verkligt värde K3 K3 SME K3 3 1

12 8

Antal K3-svar per företag 7 7 4 6

Antal SME-svar per företag 5 5 7 6

A 

Tabell 4: Kategorisering av skillnader 
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I Tabell 4 visas de undersökta företagens olika uppfattningar om skillnaderna mellan K3 och 

IFRS for SMEs, uppdelade efter förenkling och laganpassning. Vad avser skillnaderna som 

beror på förenkling faller tolv val på K3 och 15 val på IFRS for SMEs. När det gäller 

skillnaderna som beror på laganpassning faller tolv val på K3 och åtta på IFRS for SMEs.  

5.1.2 Skillnader som beror på förenkling  

Standardens utformning: Tre av fyra respondenter (med respondenter menas 

fortsättningsvis endast representanterna från företagen och därmed inte BFN) är överens om 

att det är bättre att ha en fullständig standard där det inte är nödvändigt att vända sig till 

lagtexter eller annat för att hitta ytterligare information. Lundqvist (San Sac) säger  att det är 

mindre risk att missa något om allt finns samlat. Mässgårds (Stångåstaden) förklaring är att 

det är bekvämast om allt är samlat. Andersson (Tekniska Verken) menar att personer som 

använder regelverket borde kunna ÅRL och då är det inga problem att det inte är fullständigt 

men han föredrar ändå att det är samlat eftersom att många idag inte kan den. Upman 

(Håmex) anser, till skillnad från de andra, att det blir för mycket i regelverket om allt är 

samlat och säger att de som jobbar med redovisning borde kunna dessa regler. Pautsch (BFN) 

menar att ansvariga i K3-företagen förutsätts kunna ÅRL och hade BFN valt att ta in lagtext i 

K3 hade den blivit svårare att läsa och mer omfattande. Av förenklingsskäl har de alltså valt 

att inte ta med sådant som står i lagar. Pautsch (BFN) tror att K3-företag är vana att jobba 

efter ett ofullständigt regelverk eftersom det fungerar så idag. Majoriteten av respondenterna 

föredrar ett fullständigt regelverk, i motsats till BFN. 

Förenklingsskäl ligger alltså bakom beslutet att regelverket ska vara ofullständigt. Men det är 

även en förenkling för BFN själva, då de anger att ett ytterligare skäl till förändringen är att 

det skulle krävas mer jobb med uppdatering eftersom lagar ändras ofta.  

Bestämmelser om löpande redovisning: Två respondenter anser att bestämmelser om 

löpande redovisning ska vara med i regelverket och två anser det inte. Andersson (Tekniska 

Verken) anser att de som jobbar inom området borde kunna dessa grundläggande 

bestämmelser och de är därför överflödiga i K3. Han går därmed emot sitt tidigare 

resonemang om att K3 ska vara fullständigt. Mässgård (Stångåstaden) anser att K3 blir för 

omfattande om dessa bestämmelser finns med. Detta trots att även hon tidigare uppgett att det 

bästa är om regelverket är fullständigt. Upman (Håmex) anser att all information ska finnas i 

regelverket. Även detta resonemang är motsägelsefullt eftersom att han tidigare angett att all 

information inte skulle finnas i K3 då de som jobbar inom redovisning borde kunna dessa 
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regler. Lundqvist (San Sac) tycker att bestämmelserna borde finnas med då det inte är många 

som kan dessa. Pautsch (BFN) säger att bestämmelserna finns i BFL och att alla företag 

oavsett storlek har nytta av dem, det vill säga inte bara K3-företag. Därmed är det bättre att de 

ligger separerade från regelverken.  

Denna fråga hänger ihop med huruvida respondenterna anser att regelverket ska vara 

fullständigt eller ofullständigt. Tre av respondenterna går här emot sina tidigare resonemang 

om ett fullständigt alternativt ofullständigt regelverk. Detta visar tydligt att det är en svår 

avvägning för BFN att välja vad som ska tas med i regelverket. BFN:s beslut i denna fråga går 

helt i linje med deras tidigare resonemang om att K3 inte ska innehålla samma information 

som går att hitta i lagar.  

Kassaflödesanalys: I denna fråga är respondenterna överens om att kassaflödesanalyser inte 

ska krävas av mindre företag. Andersson (Tekniska Verken) säger att det skulle vara svårt för 

de mindre företagen att upprätta en sådan. Upman (Håmex) menar att en kassaflödesanalys 

inte fyller någon funktion för mindre företag. Pautsch (BFN) fastslår att eftersom det står i 

ÅRL att det bara krävs av större företag så kan BFN inte ur ett förenklingsperspektiv kräva en 

kassaflödesanalys även av de mindre företagen i K3. Här är alltså respondenterna och BFN 

överens om en förenkling för mindre företag. Därmed anser respondenterna att BFN har gjort 

ett bra val förenklingsmässigt.  

Rapport över totalresultat: Tre av fyra respondenter säger att det fungerar bra att ha 

informationen om förändring i eget kapital i en not, som det är idag, och att en rapport över 

totalresultatet därmed inte behövs. Upman (Håmex) håller inte med de övriga respondenterna 

utan hävdar att det är viktig information och att en rapport är att föredra. Pramhäll (BFN) 

framhåller som orsak till valet att företag i Sverige inte vana vid denna typ av rapport och den 

krävs inte heller av ÅRL. BFN såg därmed en möjlighet till förenkling och valde att inte ta 

med rapporten i K3. Enligt majoriteten av respondenterna har BFN gjort ett bra val genom att 

inte kräva rapport över totalresultatet i K3.  

Finansiella instrument: Ingen av respondenterna använder sig av finansiella instrument 

vilket för med sig att två respondenter till en början inte har någon uppfattning i frågan. 

Mässgård (Stångåstaden) föredrar uppdelning enligt typ av finansiellt instrument medan 

Karlsson och Lundqvist (San Sac) föredrar att uppdelningen sker efter värderingsprincip. 

Eftersom det enligt ÅRL inte är tillåtet att blanda värderingsprinciper såg BFN här en chans 

till förenkling för företagen genom att dela upp kapitlen om finansiella instrument enligt 
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värderingssätt. Företagen behöver då enbart titta i ett av kapitlen då de är tvungna att välja en 

av värderingsprinciperna för tillämpning på samtliga finansiella instrument. Efter att ha 

informerats om BFN:s förklaring håller Andersson (Tekniska Verken) med BFN och därmed 

är det två av fyra respondenter som tycker att BFN har gjort ett bra val. 

Checklista över upplysningar: Samtliga respondenter är överens om att en checklista är bra 

att ha. BFN säger att det för tidigt att göra en komplett sådan då slutversionen inte är klar men 

även att det är en fråga om resurser. BFN säger dock att det kanske är upp till branschen att 

göra en sådan om de önskar. Det råder därmed inga tvivel om att en checklista över 

upplysningar är bra att ha men just nu är det oklart vem som ska göra den och när den ska 

göras.  

Övergången: Tre av fyra respondenter anser att det ska krävas en avstämning i resultatet i 

ingångsbalansräkningen samt en omräkning i flerårsöversikten i förvaltningsberättelsen vid 

övergången till ett nytt regelverk. Karlsson och Lundqvist (San Sac) är de enda som inte anser 

att detta ska krävas. BFN är av åsikten att företagen ska slippa den insats det krävs för att göra 

detta arbete, för att förenkla för dem. Majoriteten av respondenterna är av annan åsikt än BFN 

i denna fråga. 

5.1.2.1 Sammanfattning av skillnader som beror på förenkling 

Det råder delade meningar om BFN:s val av förenklingar. I flera fall kan det ifrågasättas om 

BFN:s förenklingar verkligen är vad företagen föredrar. I studien har sju skillnader som beror 

på förenkling tagits upp och de fyra respondenterna valde K3 i tolv fall av 28 och IFRS for 

SMEs i 15 fall av 28 (i en av frågorna fanns ett bortfall). I vissa förenklingsfrågor får BFN 

därmed medhåll men i vissa har BFN och respondenterna skilda uppfattningar. Det två 

skillnader där motsättningarna är som störst är om regelverket ska vara fullständigt och vad 

som ska krävas av företag vid övergången till ett nytt regelverk. Att K3 är ett ofullständigt 

regelverk tycker tre av fyra respondenter inte om. De ser hellre att allt är samlat på ett ställe, 

vilket går emot BFN:s beslut. Här kan det ifrågasättas om BFN har sett till företagens bästa 

eller till sitt eget bästa eftersom ett ofullständigt regelverk kräver mindre arbete av BFN. Men 

samtidigt får det hållas i åtanke att flera respondenter insåg att det blir väldigt mycket text i 

K3 om allt skulle vara samlat. Vad gäller de insatser som krävs vid en övergång till ett nytt 

regelverk har BFN gjort det lättare för företagen, vilket inte är fullt så omtyckt av 

respondenterna. Tre av fyra respondenter håller inte med BFN i deras val och anser att det ska 

krävas större insatser vid en övergång för att säkerställa att allt blir rätt. Här framgår det att 
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det förenklade inte alltid är det som respondenterna helst vill ha, utan ibland kan det vara värt  

lite mer jobb från företagens sida.  

Svaren visar att respondenterna i större utsträckning väljer reglerna i IFRS for SMEs i 

jämförelse med de förenklade reglerna i K3 när det gäller denna kategori av förändringar som 

BFN har gjort. Kanske är det så att respondenterna inte föredrar förenklingar när det väl 

gäller, utan det är det slutliga innehållet i de finansiella rapporterna som är det viktigaste. 

Alternativt kan det vara så att respondenterna hade önskat andra förenklingar än de som BFN 

har valt. 

5.1.3 Skillnader som beror på laganpassning 

Regler om förvaltningsberättelse: Tre av fyra respondenter tycker att regler om 

förvaltningsberättelsen bör finnas i regelverket. Karlsson (San Sac) anser dock att 

informationen inte behöver finnas i K3 då det finns tillräcklig information i ÅRL. BFN har 

tagit med kompletterande regler om förvaltningsberättelsen i K3 eftersom de regler som finns 

i ÅRL anses behöva förtydligande. I denna fråga är majoriteten av respondenterna av samma 

uppfattning som BFN. 

Olika regler för juridisk person och koncerner: Andersson (Tekniska Verken) anser att det 

bästa är om det i Sverige kan vara samma regler för juridisk person och koncerner. Mässgård 

(Stångåstaden) och Lundqvist (San Sac) är av samma uppfattning då de anser att det skulle bli 

enklare. Karlsson (San Sac) för fram reflektionen att det kan vara beskattningen det är fel på  i 

dagsläget. Upman (Håmex) är i motsats till de andra respondenterna positiv till olika 

redovisningsregler för juridiska personer och koncerner. Främsta orsaken till att BFN gjort 

denna förändring är att kopplingen mellan redovisning och beskattning är mycket stark i 

Sverige. Genom att tillåta annan redovisning i juridisk person anser BFN att  det blir enklare 

för K3-företagen eftersom deras redovisning och skatteberäkning blir mer lika.  Enligt Pautsch 

(BFN) så jobbar BFN på en lagändring så att kopplingen mellan beskattning och redovisning 

ska minskas för större företag. Här syns det alltså att varken BFN eller respondenterna anser 

att sambandet mellan reglerna för koncernredovisning, juridisk person och beskattning i 

dagsläget är optimalt. 

Aktivering av utvecklingskostnader: Tre av fyra respondenter är för aktivering av 

utvecklingskostnader men Tekniska Verken är det enda företaget som aktiverar dessa 

kostnader i dagsläget. San Sac har vid flera tillfällen haft möjlighet att aktivera men valt 

kostnadsföring istället. Upman (Håmex) anser dock att aktivering av dessa inte borde tillåtas. 
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BFN tillåter aktivering av utvecklingskostnader eftersom det tillåts i ÅRL. Detta uppskattar 

alltså majoriteten av företagen.  

Aktivering av lånekostnader: Vad gäller aktivering av lånekostnader anser två av fyra 

respondenter att detta ska tillåtas. Andersson (Tekniska Verken) och Mässgård (Stångåstaden) 

anser att det ska finnas möjlighet att aktivera dessa, men de gör dock inte det själva. Upman 

(Håmex) och Karlsson (San Sac) anser att alla lånekostnader ska kostnadsföras direkt. BFN 

har valt att utöver huvudregeln om kostnadsföring lägga till en alternativregel om aktivering i 

K3, detta på grund av att ÅRL tillåter aktivering. Om denna förändring är bra eller inte råder 

det alltså delade meningar om bland respondenterna. I nuläget kostnadsför alla respondenters 

företag lånekostnader direkt men två av dem uppger att det är bra att ett alternativ om 

aktivering finns. Frågan är om det verkligen är bra att alternativ finns när inte ens de som är 

positiva till alternativet använder det. Många alternativ medför minskad jämförbarhet 

eftersom företag då använder olika metoder. Det krävs i så fall att intressenterna tar reda hur 

företaget har hanterat ett specifikt område.  

Värdering av förvaltningsfastigheter och biologiska tillgångar till verkligt värde: 

Andersson (Tekniska Verken) är av uppfattningen att värdering till verkligt värde av 

förvaltningsfastigheter inte ska tillåtas eftersom det kan innebära att företagets resultat blir 

missvisande då det speglar marknaden och inte företagets rörelse. Mässgård (Stångåstaden) är 

inne på samma spår och anser att verkligt värde inte alls ska användas då det gör att 

resultaträkningen blir svår att läsa. Upman (Håmex) säger att värdering av verkligt värde ska 

tillåtas i vissa lägen. Karlsson (San Sac) är av uppfattningen att denna värdering inte ska 

tillåtas, men att det verkliga värdet på en tillgång gärna kan lämnas i en not för 

informationens skull. BFN tillåter inte värdering till verkligt värde eftersom ÅRL förbjuder 

denna värdering. De flesta respondenter tycks uppskatta denna förändring då de anser 

värdering till verkligt värde vara osäkert och svårt. 

5.1.3.1 Sammanfattning av skillnader som beror på laganpassning 

Det framgår att respondenterna till större del föredrar K3 och uppskattar de förändringar som 

gjorts från IFRS for SMEs. I denna kategori har fem skillnader som beror på laganpassning 

tagits upp och de fyra respondenterna valde i tolv fall av 20 K3 och i åtta fall av 20 IFRS for 

SMEs. Detta beror troligen på att de förändringar som har gjorts på dessa områden är 

anpassningar till nuvarande lagstiftning som företagen måste följa. Det är denna lagstiftning 

som företagen följer idag och det är därmed troligt att de är nöjda med förändringen som 



57 

 

gjorts från IFRS for SMEs till K3 just på grund av att de känner igen reglerna. Pautsch (BFN) 

resonerar på liknande sätt och tror att företagen blir skeptiska till K3 om det är för mycket 

nytt i den och för många förändringar från de nuvarande redovisningsreglerna. Att företagen 

gärna väljer det alternativ som de känner igen och är vana vid kan ha att göra med motstånd 

till förändring. Det som företagen känner igen upplever de ofta som det enklaste alternativet. 

Detta kan göra att de inte ens överväger det andra alternativet och därmed missar fördelarna 

med detta. I detta fall upplever respondenterna det som står i K3 som det bättre alternativet 

eftersom regelverket är anpassat till de nationella lagarna. 

Vad gäller juridisk person och koncerner och om olika regler ska gälla för dessa skiljer sig 

däremot respondenternas uppfattningar från vad som står i K3. Tre av fyra respondenter är av 

uppfattningen att samma regler ska gälla för båda och anledningen till detta är att de vill ha 

det enklare. Det som BFN vill åstadkomma med sin förändring är en förenkling i förhållandet 

mellan redovisning och beskattning. I nuläget är det bara redovisningen i juridisk person som 

de kan justera för att uppnå denna förenkling. Detta för med sig att redovisningen i juridisk 

person på vissa områden separeras från koncernredovisningen. Att de lämnat in en hemställan 

om förändring av beskattningen tyder dock på att det egentligen är denna som de på sikt vill 

justera. Det verkar därmed som att BFN och respondenterna i grund och botten vill samma 

sak i denna fråga, det vill säga att samma regler ska gälla för juridisk person och koncerner.  

Hemställan från BFN talar för att beskattningen kan komma att ändras, vilket skulle kunna 

innebära att samtliga parter får som de önskar. Karlssons (San Sac) kan därmed ha en poäng 

med sin reflektion att det kan vara beskattningen det är fel på i nuläget.  

I stort sett är respondenterna nöjda med de förändringar som har gjorts för att utforma K3 i 

enlighet med nationella lagar. Vad gäller denna kategori av förändringar syns det alltså att 

respondenterna i större utsträckning väljer reglerna i K3 framför reglerna i IRFS for SMEs. 

BFN och respondenterna tycks alltså ha ganska lika uppfattningar om dessa förändringar och 

de verkar vara relativt nöjda med de lagar som finns idag. Detta med undantag för 

beskattningslagarna som de flesta tycks vilja förändra.  

5.2 Harmonisering och jämförbarhet 

5.2.1 Vikten av jämförbarhet 

Harmonisering är något som samtliga respondenter är positiva till. Anderssons (Tekniska 

Verken) förklaring till sin uppfattning är att redovisning går ut på att jämföra företa g med 
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varandra. Karlsson och Lundqvist (San Sac) framhåller att det vore positivt om det fanns en 

standard som fungerar överallt, och att det skulle underlätta ur många aspekter om alla företag 

följer samma regler. Upman (Håmex) anser att harmonisering är något som länder bör ha som 

målsättning. Harmonisering av redovisning och jämförbarhet mellan företag kan sägas gå 

hand i hand. Jämförbarhet med företag från andra länder tycks vara något som alla de fyra 

respondenterna lägger vikt vid. Lundqvist (San Sac) framhåller att de nationella reglerna bör 

anpassas till de internationella, kanske till och med fullt ut.  

Tre av respondenterna tar upp att just deras företag har ett behov av att kunna jämföra eller 

jämföras. Håmex kan sägas vara ett relativt internationellt företag då 65 procent av deras 

omsättning går till export. Upman (Håmex) uppger att det för dem är meningslöst att titta på 

utländska rapporter eftersom de inte förstår dem. Han framhåller att det krävs mer 

likvärdighet i de finansiella rapporterna om ett företag ska kunna vara med i internationella 

sammanhang. För Stångåstaden är jämförbarhet av betydelse då de lånar pengar utomlands 

samt vid rating av företaget vilken görs av en aktör från Storbritannien. För San Sac är 

problemet med jämförbarhet något som är väldigt aktuellt då de nyligen köpt ett bolag i 

Danmark. Lundqvist (San Sac) påvisar de svårigheter de haft med att försöka tolka hur 

företaget i Danmark ser ut och vad rapporterna innehåller. Andersson (Tekniska Verken) 

däremot tar inte upp några effekter som jämförelsesvårigheter kan ha på företaget. En tänkbar 

orsak till detta är att deras internationella koppling är svagare än övriga företags. Den 

internationella kopplingen består för dem enbart av köp av utrusning utomlands.  

Ett samband syns vad gäller företagens internationella koppling och deras val av K3 

alternativt IFRS for SMEs. Kommunala företag har naturligt sett mindre internationell 

koppling då de till exempel inte får äga någonting utomlands. Tekniska Verken och 

Stångåstaden som är kommunala företag väljer båda i sju fall av tolv K3 framför IFRS for 

SMEs. Detta skulle kunna ha att göra med att de inte är lika internationella som Håmex och 

San Sac som valde K3 i fyra fall av tolv respektive i sex fall av tolv. Detta visar på att de av 

företagen som är mer internationella, i större utsträckning vill att regelverket de följer ska vara 

internationellt anpassat.  

5.2.2 De undersökta företagens framtida jämförbarhet 

Respondenterna resonerade också utifrån sin uppfattning om huruvida användandet av K3 

kommer få någon påverkan på företagens jämförbarhet med företag i andra länder. 

Uppfattningarna mellan respondenterna skiljer sig här åt. Andersson (Tekniska Verken) är av 
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uppfattningen att jämförbarheten blir sämre med utländska företag. Han är dock inte orolig för 

detta inför framtiden då han är övertygad om att Sverige på sikt kommer att anpassa sig och 

närma sig IFRS for SMEs. Mässgård (Stångåstaden) är av en annan uppfattning och tror inte 

att jämförbarheten kommer påverkas så mycket för att de använder K3 istället för IFRS for 

SMEs. Hon litar fullt på att BFN har bevakat detta och tagit hänsyn till att jämförbarheten inte 

går förlorad. Upman (Håmex) samt Karlsson och Lundqvist (San Sac) tar inte direkt ställning 

i frågan, men de sistnämnda är av uppfattningen att en viss mängd skillnader kan förekomma 

utan att jämförbarheten försvinner. Upman (Håmex) är inne på samma spår som Andersson 

(Tekniska Verken) att Sverige närmar sig ett internationellt tänkande. Flera av respondenterna 

verkar vara av uppfattningen att Sverige kommer att närma sig internationella standarder. De 

verkar också förstå att processen måste sker stegvis.  

Pramhäll och Pautsch (BFN) bekräftar att tanken på sikt är att IFRS for SMEs ska användas i 

sin helhet i Sverige och de uppger att de vill att Sveriges regelverk ska vara så likt IFRS for 

SMEs som möjligt. Direktivet ligger i dagsläget i vägen för IFRS for SMEs i Europa men 

arbetet med att ändra detta pågår. Ännu har inga svenska lagar ändrats med avsikt att göra det 

möjligt för Sverige att närma sig IFRS for SMEs men Pramhäll och Pautsch (BFN) verkar 

vara av uppfattningen att detta kan komma att ske. Till exempel ligger en hemställan inne från 

BFN för att förändra de svenska beskattningsreglerna. Respondenternas uppfattning om att 

Sverige närmar sig den internationella standarden stämmer därmed. BFN och respondenterna 

är inne på samma spår att det kommer bli mer jämförbart i framtiden och samtliga 

respondenter har full förståelse för att många av skillnaderna är nödvändiga i dagsläget på 

grund av bland annat lagar. Att anpassning av lagar tar tid är samtliga undersökta parter 

införstådda med. Exakt hur snabbt anpassningen ska ske till IFRS for SMEs är de dock inte 

eniga om. BFN tar emot många synpunkter om att K3 redan i nuläget borde ligga närmare 

IFRS for SMEs, men här uppstår motsättningar eftersom BFN måste väga dessa önskemål 

mot kravet på förenkling. 

5.3 Motsvarar utformandet av K3 de undersökta företagens 

förväntningar? 

En organisation kan som nämnt vara i tre olika faser när det gäller legitimitet; det handlar om 

att uppnå, upprätthålla och att reparera legitimitet. BFN har redan uppnått legitimitet vilket de 

gjorde då de tilldelades huvudansvaret för utvecklandet av god redovisningssed i Sverige. I 

nuläget handlar det alltså för BFN om att upprätthålla sin legitimitet. Det sociala kontraktet 
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mellan en organisation och samhället, som legitimitetsteorin grundar sig på, kan i detta fall 

tänkas utgöras av det regleringsbrev som varje år upprättas av Riksdagen. I detta fastställs 

BFN:s uppgifter vilket kan sägas utgöra samhällets förväntningar på BFN:s verksamhet.  

De punkter i regleringsbrevet som kan anses ha med utformandet av K3 att göra är: 

 utfärda kompletterade normgivning (till nuvarande lagstiftning) 

 följa upp andra normgivande organs arbete 

 verka för att regelverket är enkelt och anpassat till användarnas behov 

 verka för att förbättra standarden för mindre och medelstora företag samt sprida 

information till småföretagare 

Att BFN uppfyller de två första är det ingen större diskussion om. De utfärdar K3 som är 

kompletterande normer till de nuvarande lagarna i Sverige och till det ta regelverk används 

delar av andra normgivande organs tidigare arbete.  

5.3.1 Användarnas behov 

Den tredje av dessa punkter fastställer att BFN ska verka för att regelverket är enkelt och 

anpassat till användarnas behov. BFN får definitivt anses verka för att anpassa K3 till 

användarnas behov då representationen i nämnden är väldigt bred. I processen att utforma K3 

har BFN tagit hjälp av många olika aktörer såsom revisorer, FAR, Skatteverket, Svenskt 

Näringsliv m.m. Remissen skickades dessutom ut till 52 instanser för synpunkter. BFN får 

därmed anses vara mycket öppna och mottagliga för påverkan utifrån, vilket kan liknas vid 

amerikanska FASB som anses ha hög legitimitet just av denna anledning. Att vara lyhörd för 

sin omgivning är mycket viktigt för att upprätthålla legitimitet, vilket BFN alltså får anses 

vara när det gäller utformandet av K3.  

Tabell 3: Sammanfattning av företagens uppfattningar om skillnader visar dock att när det 

gäller förändringarna som gjorts p.g.a. förenklingskravet så föredrar de undersökta företagen i 

större utsträckning IFRS for SMEs. Trots BFN:s öppenhet och mycket påverkan från kunniga 

parter så är alltså K3 inte helt anpassat efter de undersökta företagens behov. En möjlig orsak 

till detta är att företagen själva inte varit med och påverkat utformandet, trots att denna 

möjlighet fanns. Hade BFN fått mer hjälp av K3-företag i sin process att göra förenklingar 

hade det kunnat innebära att K3 hamnat närmare de undersökta företagens behov. De 

förändringar som BFN har gjort av förenklingsskäl kan inte anses uppfylla respondenternas 

önskningar i nuläget. Men eftersom BFN genom att vara öppna för påverkan, verkat för att 
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regelverket ska vara anpassat till användarnas behov får de anses vara legitima. 

Respondenternas förväntningar tycks heller inte vara att regelverket på en gång ska anpassas 

efter deras önskemål eller till IFRS for SMEs fullt ut, utan de förväntar sig att anpassningarna 

kommer att ske stegvis. 

5.3.2 Informationsspridning 

I nuläget är ingen av respondenterna speciellt insatta i utformandet av K3. Endast en av fyra 

respondenter vet att det är BFN som utvecklar K3. Två av fyra är medvetna om att 

utgångspunkten för K3 är IFRS for SMEs och tre av fyra känner till att tanken är att K3 ska 

börja användas runt 2012. Att respondenterna inte vet mer talar för att BFN:s uppgift att 

sprida information, gällande det nya regelverket, inte hanteras på bästa sätt. Informationen om 

BFN:s arbete med att utforma K3 har helt enkelt inte nått ut till de undersökta företagen. 

Ingen av respondenterna har heller läst några större delar av remissen och de verkar tro att de 

skulle ha någon möjlighet att påverka utformandet.  Faktum är att BFN tycks vara medvetna 

om att informationen inte når ut till företagen, då Pramhäll (BFN) frågar sig: ‖frågan är ju där 

också hur långt de har kommit i att veta att det är någonting på gång‖. BFN tycks inte lyckas 

informera företagen om sitt arbete med K3 och Pramhälls (BFN) uttalande tyder på att de inte 

heller lägger speciellt stor vikt vid det. Kanske är det som Andersson (Tekniska Verken)  

föreslår, att tanken är att informationen ska gå genom revisorerna. Om detta är fallet så tycks 

den stanna hos dem och inte komma vidare. Vad gäller BFN:s uppgift att informera finns det 

definitivt förbättringsmöjligheter men frågan är om detta drar ner deras legitimitet? På frågan 

om huruvida respondenterna har några synpunkter på BFN:s arbete är det ingen som har något 

negativt att säga. Detta trots att de precis innan fått veta att spridning av information till 

företag är en av BFN:s uppgifter. Respondenterna tycks därmed vara nöjda med mängden 

information som delges dem. Det ska även framhållas att mycket är upp till företagen själva 

eftersom BFN gör att informationen finns tillgänglig för dem som vill. Ett företag kan välja 

att ta reda på information själva, alternativt förlita sig på BFN och revisorer. Därmed är det 

upp till varje företag att tillägna sig kunskap om K3 om önskan finns.    

När det gäller vetskapen om att företag kan lämna in remissvar är denna inte stor bland de 

undersökta företagen och de tror inte att deras synpunkter skulle göra så mycket skillnad. 

Respondenterna uppvisar dock ingen direkt önskan att själva vilja påverka utan de säger sig 

förlita sig på BFN:s arbete och att branschorganisationer ger synpunkter på K3. De tycks 

därmed vara nöjda med hur BFN sprider information. Respondenternas uppfattning verkar 

alltså vara att arbete med detta trots allt är legitimt.   
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Att informationsspridningen inte hanteras bättre av BFN kan dock tänkas ha effekter på deras 

möjlighet att anpassa K3 efter användarnas behov. Om informationen om möjligheten att 

lämna in synpunkter hade nått fram till de undersökta företagen så kanske de hade lämnat in 

svar på remissen och därmed fått regelverket mer anpassat efter sina behov. BFN:s 

informationsspridning och deras anpassning till användarnas behov kan därmed sägas höra 

ihop och påverka varandra. 
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6. Slutsats 
 

lutsatsen besvarar studiens fyra frågeställningar och ger därmed svar på vad de 

undersökta företagen anser om utformandet av K3 samt de skillnader som föreligger i 

relation till IFRS for SMEs. 

 

- Vilka är de bakomliggande orsakerna till de förändringar som Bokföringsnämnden 

har gjort? 

Samtliga skillnader mellan K3 och IFRS for SMEs som studien tagit upp kan delas upp i två 

kategorier. Förändringarna som BFN har gjort beror antingen på förenkling eller också på 

laganpassning. 

 

- Hur ställer sig de undersökta företagen till skillnaderna mellan K3 och IFRS for 

SMEs?  

När det gäller förändringarna som beror på förenkling föredrar de undersökta företagen IFRS 

for SMEs i större utsträckning. Företagen föredrar alltså inte alltid det förenklade utan det 

viktigaste tycks vara det slutliga innehållet i de finansiella rapporterna. När det gäller 

förändringar som beror på laganpassning föredrar de undersökta företagen i större 

utsträckning reglerna i K3. Detta kan bero på motstånd till förändring då många av reglerna i 

K3 motsvarar de regler företagen följer idag. S lutsatsen är att de undersökta företagen är mer 

nöjda med de förändringar som BFN har gjort p.g.a. laganpassning än det de gjort för att 

förenkla. 

 

- Anser de undersökta företagen att användandet av ett nationellt regelverk påverkar 

jämförbarheten med företag från andra länder och hur stor vikt lägger de i så fall vid 

detta? 

Alla undersökta företag är positiva till harmonisering och samtliga anser att användandet av 

ett nationellt regelverk påverkar jämförbarheten till viss del. Detta är dock ingenting som de 

lägger någon större vikt vid eftersom de tror att BFN har tagit hänsyn till att jämförbarheten 

inte går helt förlorad. Samtliga företag tror att Sverige kommer att närma sig internationella 

regelverk ytterligare i framtiden. Vad gäller val av regelverk så framgår det de företag som 

har mer internationell koppling tenderar att föredra reglerna i IFRS for SMEs. De två 

S 
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kommunala företagen har mycket liten internationell koppling och det är dessa två som i 

störst utsträckning föredrar reglerna i K3. 

   

- Kan Bokföringsnämndens arbete med, och utformandet av K3 anses motsvara de 

undersökta företagens förväntningar? 

Under utformandet av K3 har BFN definitivt verkat för att anpassa regelverket till 

användarnas behov genom att ta hjälp av flertalet sakkunniga. Eftersom de undersökta 

företagen i större utsträckning väljer IFRS for SMEs när det gäller skillnader som beror på 

förenkling uppfyller BFN:s förändringar inte helt företagens önskningar. De undersökta 

företagen förväntar sig dock inte att det nationella regelverket anpassas på en gång utan att 

detta sker på sikt, vilket är vad BFN avser göra. Utformandet av K3 får därmed anses 

motsvara företagens förväntningar.  

 

Vad gäller spridning av information framgår det tydligt att allt inte når företagen. Att 

informationen inte når fram har delvis att göra med insatsen från företagen själva, då den 

finns tillgänglig för de som vill. Informationsflödet skulle kunna förbättras men inget av 

företagen har någon synpunkt på detta utan de tycks vara nöjda. Därmed motsvarar 

spridningen av information de undersökta företagens förväntningar.  
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7. Reflektion 
 

eflektionerna i detta avsnitt syftar till att lyfta fram författarnas egna synpunkter kring 

studien och resultatet. Avsnittet avslutas med förslag på vidare forskning inom området.  

 

7.1 Författarnas reflektioner 

För studien valdes fyra företag ut och av en slump var två stycken av dessa ägda av 

Linköpings kommun. Kommunala företag tillåts inte äga någonting utomlands vilket gör att 

de har en mindre internationell koppling. Eftersom detta blev fallet gav intervjuerna en 

ytterligare slutsats. Denna blev att kommunala företag i större utsträckning väjer reglerna i 

K3. Denna slutsats framkom endast för att valen av företag blev som de blev.  

Eftersom uppsatsen bygger på en framtidsstudie så är en viktig utgångspunkt att K3 ännu inte 

börjat användas och därmed att respondenterna inte är speciellt insatta i regelverket. Tanken 

var alltså att respondenterna skulle resonera sig fram till sina svar under intervjuerna, utan 

någon större förkunskap i studiens ämne. Om K3 hade börjat användas och respondenterna 

därmed hade varit mer insatta i regelverket hade deras svar antagligen kunnat vara annorlunda 

ut. Detta eftersom respondenterna tenderar att välja det alternativ de känner igen. Hade 

studien genomförts då K3 börjat användas hade den således kunnat ge en annan slutsats.  

De skillnader som undersöktes i studien valdes ut av författarna själva, på grundval av vilka 

skillnader företagen antogs kunde säga någonting om. Om andra skillnader hade valts ut hade 

de möjligen inte kunnat delas in i grupperna laganpassning och förenkling vilket hade medfört 

att analysen fått ett annat utseende. Även fördelningen mellan grupperna hade kunnat se 

annorlunda ut. Detta hade kunnat leda till andra resultat och slutsatser. 

7.2 Förslag till framtida studier 

Remissvaren till K3 skulle vara BFN till handa senast den 29 november 2010 och det återstår 

nu att se hur det slutgiltiga regelverket kommer att se ut. Vad som skulle kunna undersökas är 

hur BFN arbetar med remissvaren, vilka synpunkter som de lägger störst vikt vid och vad de 

slutligen väljer att ändra på i regelverket.  

En av BFN:s tankar med K3 var att närma sig internationella standarder. En ytterligare studie 

skulle därför kunna genomföras då K3 har trätt i kraft, för att undersöka hur detta skifte av 
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regelverk i Sverige har påverkat jämförbarheten för de svenska företagen med företag i andra 

länder. 

Då EU:s fjärde och sjätte direktiv i nuläget strider mot IFRS for SMEs tillåts inte detta 

regelverk inom EU idag. En studie skulle därför kunna göras från EU:s perspektiv där det 

undersöks hur EU arbetar för att IFRS for SMEs ska kunna användas för företag inom EU. En 

intressant fråga är också hur EU ställer sig till Sveriges val att utveckla K3 trots att något 

beslut om användandet av IFRS for SMEs inte är taget inom EU ännu.  

 

 

 

  

 



67 

 

Referenser  

Tryckta källor 

 Ashford. W & Gibbs. B (1990) The Double-Edge of Organizational Legitimation, 
Organization Science, Vol. 1 No. 2, pp. 177 - 194 

 Deegan. C & Unerman. J (2006) Financial Accounting Theory, European edition, 
McGraw-Hill Education, Glasgow 

 Bryman. A & Bell. E (2007) Företagsekonomiska forskningsmetoder, Liber Ekonomi, 

Ljubljana  

 Doupnik. T & Perera. H (2009) International Accounting, Second Edition, McGraw-Hill 

Education, Singapore 

 Jacobsen. D (2002) Vad, hur och varför: om metodval i företagsekonomi och andra 
samhällsvetenskapliga ämnen, Studentlitteratur, Lund 

 Nobes. C & Parker. R (2010) Comparative International Accounting, International 11th 
edition, Prentice Hall, Gosport  

 O’Donovan. G (2002) Environmental disclosures in the annual report: Extending the 
applicability and predictive power of legitimacy theory, Accounting, Auditing and 
Accountability Journal, Vol. 15 Issue 3  

 Remenyi. D, Williams. B, Money. A & Swartz. E (1998) Doing research in business and 
management- an introduction to process and method, SAGE Publications Ltd, London 

 Suchman. M (1995) Managing legitimacy: Strategic and Institutional Approaches, 
Academy of Management Review, Vol. 20 Issue 3, pp.571-610 

 Thurén. T (1997) Källkritik, Liber, Stockholm 

 Uljens. M (1989) Fenomenografi - forskning om uppfattningar, Studentlitteratur, Lund  

Elektroniska källor 

 BFN (2010b) (Bokföringsnämnden) BFN:s normgivning [www] 2010 [hämtad 2010-11-
11] Tillgänglig på: http://www.bfn.se/bfn/normgivning.aspx 

 BFN (2010g) (Bokföringsnämnden) BFN:s remisser [www] 2010 [hämtad 2010-11-15] 

Tillgänglig på: http://www.bfn.se/remisser/remisser.aspx 

 BFN (2010h) (Bokföringsnämnden) Bokföringsnämndens vägledning, Upprättande av 

årsredovisning (K3) Komplettering av utkast [www] 2010 [hämtad 2010-11-15] Tillgänglig 
på: http://www.bfn.se/remisser/remisskomplettering-vl-K3.pdf 

 BFN (2010i) (Bokföringsnämnden) Bokföringsnämndens vägledning, Upprättande av 

årsredovisning (K3) Utkast [www] 2010 [hämtad 2010-11-15] Tillgänglig på: 
http://www.bfn.se/remisser/remiss-vl-K3.pdf 

 BFN (2010j) (Bokföringsnämnden) Fjärde nationella redovisningskonferensen Högskolan 
Halmstad 2010-09-30 [www] 2010 [hämtad 2010-11-19] Tillgänglig på: 
http://www.hh.se/download/18.c3a9c5b12ba24af5f58000845/Gunvor+Pautsch.ppt   

 BFN (2009a) (Bokföringsnämnden) Information om K-projektet [www] 2009 [hämtad 
2010-11-11] Tillgänglig på: http://www.bfn.se/aktuellt/info-kprojekt.pdf 



68 

 

 BFN (2007a) (Bokföringsnämnden) Konsekvensutredning avseende nytt allmänt råd för 
upprättande av årsredovisning [www] 2007 [hämtad 2010-11-11] Tillgängligt på: 
www.bfn.se/remisser/konsekvensutredning-K3.pdf 

 BFN (2010c) (Bokföringsnämnden) Redovisningsnormer [www] 2010 [hämtad 2010-11-
15] Tillgänglig på: http://www.bfn.se/redovisning/inledning.aspx 

 BFN (2010f) (Bokföringsnämnden) Redovisningsrådets rekommendationer RR 1- RR 29 
och tillhörande URA 1- URA 41 [www] 2010 [hämtad 2010-11-15] Tillgänglig på: 
http://www.bfn.se/redovisning/RADET/radet.aspx 

 BFN (2010e) (Bokföringsnämnden) Regleringsbrev för budgetår 2010 avseende 
Bokföringsnämnden [www] 2010 [hämtad 2010-11-23] Tillgänglig på: 

http://www.bfn.se/bfn/regleringsbrev10.pdf  

 BFN (2010a) (Bokföringsnämnden) Remissbrev K3 [www] 2010 [hämtad 2010-11-11] 
Tillgänglig på: http://www.bfn.se/remisser/remissbrev-K3.pdf 

 BFN (2004a) (Bokföringsnämnden) Ändrad inriktning på normgivningsarbetet [www] 
2004 [hämtad 2010-11-11] Tillgänglig på: http://www.bfn.se/aktuellt/nyhetsmeddelande-

lang.pdf 

 BFN (2010d) (Bokföringsnämnden) Välkommen till Bokföringsnämnden [www] 2010 
[hämtad 2010-11-14] Tillgänglig på: http://www.bfn.se/start.aspx 

 BOL (2006) (Bolagsverket) Nya regler för revisorer i handels- och föreningsregistren 
[www] 2006 [hämtad 2010-11-15] Tillgänglig på: 

http://www.bolagsverket.se/aktuellt/2006/061218_nyaregler_revisorer.html 

 CFO (2007a) (CFO) Europe called threat to accounting convergence [www] 2007 [hämtad 
2010-11-25] Tillgänglig på: http://www.cfo.com/article.cfm/10004610/c_3395216  

 CFO (2008a) (CFO) Regulators: Account for accounting carve-outs [www] 2008 [hämtad 
2010-11-25] Tillgänglig på: 
http://www.cfo.com/article.cfm/10671026/c_10640997?f=TodayInFinance_Inside  

 DEL (2009a) (Deloitte) Bokföringsnämndens K-projekt [www] 2009 [hämtad 2010-11-15] 
Tillgänglig på: http://www.deloitte.com/view/sv_SE/se/tjanster/finansiell-

rapportering/0dca0fa75200e110VgnVCM100000ba42f00aRCRD.htm  

 EFRAG (2010a) (European Financial Reporting Advisory Group) EFRAG Facts [www] 
2010 [hämtad 2010-11-23] Tillgänglig på: http://www.efrag.org/content/default.asp?id=4103  

 EFRAG (2010b) (European Financial Reporting Advisory Group) SME working group 
[www] 2010 [hämtad 2010-11-23] Tillgänglig på: http://www.efrag.org/wg/detail.asp?id=67 

 EU (2010a) (Europeiska Unionen) Summary report of the responses received to the 
commissions consultation on the IFRS for SMEs [www] 2010 [hämtad 2010-11-11] 
Tillgänglig på: http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/docs/ifrs/2010-05-

31_ifrs_sme_consultation_summary_en.pdf 

 FAR (2010a) (Föreningen Auktoriserade Revisorer) Utkast till ändringsmeddelande 

avseende RFR 2 Redovisning för noterade juridiska personer (RFR-ri 2010:1) [www] 2010 
[hämtad 2010-11-23] Tillgänglig på: 
http://www.far.se/pls/portal/docs/PAGE/FAR_2010/FAR_TYCKER/REMISSVAR/REDOVI

SNING/RFR2%20REDOVISNING%20FOR%20NOTERADE%20JURIDISKA/COMPLET
E%20RFR%202%20H%D6STEN%202010.GA.PDF 



69 

 

 IFRS (2010a) (International Financial Reporting Standards) About the IFRS for SMEs 
[www] 2010 [hämtad 2010-11-11] 
http://www.ifrs.org/IFRS+for+SMEs/IFRS+for+SMEs.htm 

 IFRS (2010c) (International Financial Reporting Standards) About the IFRS foundation 
and the IASB [www] 2010 [hämtad 2010-11-11] Tillgänglig på: 

http://www.ifrs.org/The+organisation/IASCF+and+IASB.htm 

 IFRS (2010d) (International Financial Reporting Standards) Convergence between IFRS 
and US GAAP [www] 2010 [hämtad 2010-11-25] Tillgänglig på:  

http://www.ifrs.org/Use+around+the+world/Global+convergence/Convergence+with+US+G
AAP/Convergence+with+US+GAAP.htm 

 IFRS (2010b) (International Financial Reporting Standards) IFRS FAQs [www] 2010 
[hämtad 2010-11-11] Tillgänglig på: http://www.ifrs.com/ifrs_faqs.html#q3 

 IFRS (2010e) (International Financial Reporting Standards) IFRS for SMEs [www] 2010 

[hämtad 2010-11-17] Tillgänglig på: 
http://www.ifrs.org/Current+Projects/IASB+Projects/Small+and+Medium-

sized+Entities/Small+and+Medium-sized+Entities.htm 

 IFRS (2010e) (International Financial Reporting Standards) IFRS Foundations; Who we 
are and what we do [www] 2010 [hämtad 2010-11-16] Tillgänglig på: 

http://www.ifrs.org/NR/rdonlyres/F9EC8205-E883-4A53-9972-
AD95BD28E0B5/0/WhoWeAre21JULY2010.pdf 

 KPMG (2010a) (KPMG) Financial Reporting News [www] 2010 [hämtad 2010-11-11] 
Tillgänglig på: http://www.ipage.se/projekt/kpmg/fras/2010/sept/313627_FRNews_K3.pdf 

 OECD (2004a) (Organization for economic cooperation and development) OECD 

compendium II on SME and entrepreneurship related activity [www] 2004 [hämtad 2010-11-
11] Tillgänglig på: http://www.oecd.org/dataoecd/27/20/36402632.pdf 

 RED (2010a) (Redovisningsportalen) Redovisning [www] 2010 [hämtad 2010-11-15] 

Tillgänglig på: http://www.redovisningsportalen.se/redovisning.html 

 REG (2006a) (Regeringskansliet) Sveriges väg till EU-medlemskap [www] 2006 [hämtad 

2010-11-23] Tillgänglig på: http://www.sweden.gov.se/sb/d/2477 

 Törnqvist. U, Lumsden. M & Marton. J (2000) Svenska normsättare på 
redovisningsområdet institutionella och politiska aspekter, FE-rapport [www] 2000 [hämtad 

2010-11-23] Tillgänglig på: http://swoba.hhs.se/gunwba/papers/gunwba2000_377.pdf 

Regelverk och offentliga dokument 

 BFL (1999) Bokföringslag 1999:1078 

 BFNAR (2008:1) (Bokföringsnämndens allmänna råd) Bokföringsnämndens allmänna råd 

om årsredovisning i mindre aktiebolag, Sverige    

 IASB (2009a) (International Accounting Standards Board) IFRS for SMEs, London  

 IAS (2002a) (International Accounting Standards-förordningen) Europaparlamentet och 

rådets förordnig (EG) 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella 
redovisningsstandarder, Bryssel   

 PROP (1998) Ny bokföringslag m.m.: Proposition 1998/99:130  

 PROP (1995) Års- och koncernredovisning: Proposition 1995/96:10  



70 

 

 ÅRL (1995) Årsredovisningslag 1995:1554 

 

Intervjuer 

 Andersson. Daniel, Tekniska Verken, genomförd 2010-12-01 

 Karlsson. Gunnar & Lundqvist. Daniel, San Sac, genomförd 2010-12-08 

 Mässgård. Catharina, Stångåstaden, genomförd 2010-12-01 

 Pautsch. Gunvor & Pramhäll. Catharina, Bokföringsnämnden, genomförd 2010-11-22 

 Upman. Jan-Åke, Håmex, genomförd 2010-12-03 

  



71 

 

Bilaga 1 

Frågor till Catharina Pramhäll och Gunvor Pautsch på Bokföringsnämnden 

Bakgrund 

1. Vad heter du? 

2. Vad har ni för befattningar på BFN?  
3. Vad är era arbetsuppgifter? 

4. Vad är BFN:s huvudsakliga uppgift? 

5. Vem är det som gett er uppgiften att utveckla god redovisningssed? 

6. Kan vi referera till era namn och Bokföringsnämnden i uppsatsen?  

Alternativ till att utveckla K3 

7. Varför valde Sverige att utveckla K3 istället för att följa IFRS for SMEs i sin helhet?  

8. Har det diskuterats om årsredovisningslagen, bokföringslagen eller inkomstskattelagen 

skulle kunna anpassats till IFRS for SMEs? 

9. Har BFN någon gång diskuterat några andra alternativ än att utveckla K3?  

- Om ja: Vad var anledningen till att dessa alternativ valdes bort?  

- Om nej: Vad var anledningen till detta? 

Om K3 

10. Hur tänkte BFN vid utformandet av K3? 

11. Vad utgick BFN ifrån vid utformandet av K3? 

12. Vad behövde göras med IFRS for SMEs för att anpassa det till den svenska 

lagstiftningen? 

13. Gjordes några ytterligare förändringar som inte hade med befintliga svenska lagar att 

göra? 

14. Har företag eller några andra intressenter haft någon chans att påverka utformningen 

av K3? 

15. Vad skulle ni säga är det övergripande målet med K3? 

16. Hur många företag räknar ni med kommer att kunna använda K3? 

Fördelar och nackdelar med K3 i jämförelse med IFRS for SME för företag 

17. Vad blir bättre med K3 jämfört med IFRS for SMEs för företagen?  

18. Vad blir sämre med K3 jämfört med IFRS for SMEs för företagen?  

19. Hur tror BFN att svenska företags jämförbarhet med företag från andra länder 

påverkas? 

20. Hur resonerade BFN kring fördelarna och nackdelarna med K3 i jämförelse med IFRS 

for SMEs? Hur motiverar ni vad det är som är viktigast?  
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Skillnader mellan K3 och IFRS for SMEs 

21. (Tabell 1: Skillnader mellan K3 och IFRS for SMEs visas). Varför gjordes 

förändringar av IFRS for SMEs? 

22. Många av skillnaderna har sin grund i årsredovisningslagen. Har BFN någon påverkan 

på årsredovisningslagen?  

23. Vi har förstått att ni plockat bort många av upplysningskraven i IFRS for SMEs vid 

utformandet av K3. Hur många upplysningar krävs i K3? 

Remissvar 

24. Hur många remissvar har ni fått in än så länge? 

25. När kommer de att publiceras? 

26. Går det att få tillgång till dem innan remisstiden gått ut?  

27. Vad tror ni att remissvaren kommer att säga? 

28. Hur stor vikt lägger ni vid dessa synpunkter?  

29. Vad krävs för att ni ska ändra någonting i K3? 

30. Som vi har förstått det så får vem som helst lämna in synpunkter, stämmer det?  

- Om ja: Gör ni någon skillnad på dessa svar mot svaren från de som är med på 

remissens sändlista? 

Övergången 

31. När är det mening att K3 ska börja användas? 

32. När kommer andra normer och råd dras tillbaka? 

33. Hur tror ni att övergången kommer att se ut för företagen?  

34. Hur tror ni att företagen kommer att ställa sig till K3? 
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Bilaga 2 

Frågor till företag 

Allmänt 

1. Går det bra att vi spelar in intervjun? 

2. Går det bra att vi nämner ert namn och företagets namn i uppsatsen? 

Bakgrund 

3. Vad heter ni? 

4. Vad har ni för befattning? 

5. Vad har ni för arbetsuppgifter? 

6. Vad är detta för företag?  

- Antal anställda, omsättning, balansomslutning, produkter, tjänster, utveckling? 

7. Har ni någon internationell koppling?  

8. Vem är det som sköter er redovisning? 

9. Vilka redovisningsregler följer ni idag? 

10. Vad tycker ni om harmonisering av redovisningen i världen?  

Bokföringsnämnden 

11. Vet ni vilka det är som utvecklar det nya regelverket K3? 

12. Vet ni när det är meningen att K3 ska börja användas? 

13. Vet ni vad K3 är grundat på? 

14. Vet ni vad BFN har för uppgifter?  

15. Har ni några synpunkter på hur de gör detta? 

Utveckling av K3 

16. K3 utgår från IFRS for SMEs, tycker ni det är bra att Sverige har utvecklat K3 utifrån 

IFRS for SMEs istället för att anta IFRS for SMEs i sin helhet? 

17. Vet ni varför BFN inte har antagit IFRS for SMEs i sin helhet?  

18. Kan ni se något annat alternativ till att utveckla det nya regelverket K3?  

19. K3 har varit ute på remiss nu under hösten och remisstiden gick ut i den 29 november. 

Har ni läst remissen? 

- Om ja: Har ni lämnat in synpunkter på remissen?  

20. Känner ni att det finns en möjlighet påverka utformandet av K3 genom att lämna 

synpunkter på remissen till BFN? 

21. Vad har ni för förväntningar på K3? 

Skillnader mellan IFRS for SMEs och K3 

22. (Tabell 1: Skillnader mellan K3 och IFRS for SMEs visas). Vilket av alternativen 

föredrar ni och varför? 
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23. Då föredrar ni det som står i (K3 eller IFRS for SMEs). Anledningen till att BFN gjort 

som de har gjort var (förklaringen till BFN:s agerande för varje skillnad förklaras). 

Vad tycker ni om detta resonemang? 

24. Utefter vad ni vet sedan innan och utefter dessa skillnader som vi har tagit upp, vad är 

er generella uppfattning om K3?  

Fördelar med IFRS for SMEs 

25. Hur högt värderar ni denna ökade jämförbarhet som kommer med redovisning enligt 

ett internationellt regelverk? Hur viktigt är jämförbarhet med internationella företag 

för er? 

Fördelar med K3 

26. Hur stor vikt lägger ni vid att regelverket ni följer är förenklat i jämförelse med 

minskad jämförbarhet eller färre redovisningsalternativ?  

27. Hur stor vikt lägger ni vid att regelverket ni följer är anpassat efter 

beskattningsreglerna i Sverige?  

28. Föredrar ni ett starkt samband mellan redovisning och beskattning eller ett svagt 

samband? 

 

 


